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Investiční akce 

Aktuálně 

Ulice Boženy Němcové 

Rozpočet města 

Chcete, aby vám Nýrské noviny přišly každý měsíc na váš       

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

Na poslední poradě starosty města, která se konala 

v pondělí 17. ledna letošního roku, byly projednány 

výsledky hospodaření za loňský rok. Příjmy 

v minulém roce byly ve výši cca 206 milionů korun 

včetně přijatého 30milionového úvěru. Výdaje byly 

ve výši 177 milionů korun. Pokud do tohoto výsled-

ku započteme výsledky hospodaření z předchozích 

let, vychází přebytek ve výši cca 52,7 milionů korun. 

Pozitivně se na naplnění příjmové strany rozpočtu 

projevil prodej stavebních pozemků v lokalitě         

„U Hřiště“. Na výdajové straně se pak podařilo ne-

překračovat běžné výdaje. Opravy majetku 

v loňském roce činily zhruba milion korun a inves-

tiční výdaje byly ve výši 83 milionů korun. 

V dalších číslech Nýrských novin bude zavedena 

nová rubrika, ve které budou postupně představeny 

jednotlivé položky rozpočtu města.  

O největších a nejdůležitějších akcích v uplynulém 

roce jsme informovali v průběhu celého roku pro-

střednictvím Nýrských novin. Nicméně mi dovolte 

ještě malé shrnutí v tomto čísle. V lokalitě „U Hřiště“ 

proinvestovalo Město Nýrsko celkem 45 milionů ko-

run, byla dokončena 2. etapa rekonstrukce Žižkovy 

ulice ve výši 18 milionů korun, vybudován byl také 

přivaděč pitné vody do Hodousic, na který by měla 

navazovat 2. etapa, jejíž obsahem bude vybudování 

rozvodů po celé obci. Nemalou investicí byla posled-

ní etapa rekonstrukce rybníků ve výši cca 2,5 milionu 

korun, její součástí byla také rekonstrukce hráze, kte-

rá byla narušena životem bobra evropského. Na opra-

vu hráze získalo Město Nýrsko dotaci od Plzeňského 

kraje ve výši 200 tisíc korun. Velkou investicí byl 

nákup hasičské cisterny ve výši cca 7,2 milionů ko-

run, čímž Město Nýrsko opět výrazně přispělo 

k lepšímu technickému zabezpečení místní hasičské 

jednotky.  

V průběhu celého letošního roku, ale i v příštím roce 

dojde k celkové rekonstrukci ulice Boženy Němco-

vé. Po podrobném průzkumu Město Nýrsko dospělo 

k závěru, že by bylo vhodné vybudovat oddílnou 

kanalizaci, což znamená, že nejhlubší část bude 

splašková a výše položená bude dešťová, kterou se 

budou odvádět dešťové vody z jednotlivých nemovi-

tostí a z přilehlé lokality, která se nachází nad ulicí 

Karla Čapka. Současně s tím provozovatel vyslovil 

obavu ohledně porušení vodovodního řadu 

v důsledku výše uvedených prací, a tak dojde také ke 

kompletní výměně hlavního vodovodního řadu. Díky 

tomu dochází k navýšení původně odhadovaných 

nákladů zhruba o pět milionů korun. Z tohoto důvo-

du bude celková rekonstrukce rozdělena do dvou 

etap. První etapa proběhne v měsících květen až ří-

jen v rozsahu od ulice Čsl. legií po Karla Čapka, 

druhá etapa je plánována až na rok 2023 v rozsahu 

od ulice Karla Čapka v délce 200 metrů směrem 

k lesu. V souvislosti s celou rekonstrukcí dojde 

k výraznému omezení pohybu v této lokalitě, přede-

vším pohybu vozidel. Z tohoto důvodu žádá Město 

Nýrsko občany, aby byli tolerantní vůči stavebním 

činnostem.  
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Aktuálně  

Havárie topení 

pokračování na str. 7   

Na začátku měsíce ledna došlo k havárii topení na 

Základní škole ve Školní ulici. Při výstavbě došlo 

k uložení rozvodů tepla do nadzemní části nové pří-

stavby, bohužel vlivem koroze se jedná již o druhou 

havárii. Město Nýrsko zajistí v první polovině letoš-

ního roku projektovou dokumentaci tak, aby o letních 

prázdninách mohly být veškeré rozvody vyměněny   

a nebyla narušena výuka v zimních měsících, jak se 

stalo letošní rok. 

Plánované kácení stromů 

Město Nýrsko oznamuje, že po důležitém zvážení       

a prostudování skutečného stavu s výhledem pro bu-

doucnost ohledně vzrostlých topolů v areálu Základní 

školy ve Školní ulici na pozemkové parcele č. 1442/1 

v k.ú. Nýrsko, bude provedeno plánované kácení stro-

mů.  

Důvodem kácení je vzrůst, stáří a hlavně snížená pro-

vozní bezpečnost topolů. Topoly byly historicky vysa-

zeny jako výplňová dřevina podél plotu. Všech         

36 stromů podléhá povolení ke kácení, které bude pro-

vedeno na základě rozhodnutí o povolení kácení 

v průběhu měsíce března 2022.  

Po provedeném kácení odbornou firmou bude vše 

uklizeno a následně v rozmezí cca 14 dnů bude prove-

dena výsadba nových dřevin. Nově vysázené dřeviny 

budou následně ošetřovány nejméně po dobu 5 let. 

V návrhu náhradní výsadby je habr obecný 

s pravidelnou kuželovitou korunou. Tato dřevina je 

plně mrazuvzdorná, větve má šikmo vystoupavé, 

kmen prochází až do špičky stromu, listy jsou podlou-

hlé 5 -10 cm a na podzim získávají svítivě žlutou bar-

vu. Habr prospívá jak na plném slunci, tak i ve stinněj-

ších partiích.  
Jana Koreňová 
odbor životního prostředí 

Příjem eternitu do sběrného dvora 

Eternit, který budou občané města Nýrska či firmy 

odkládat do sběrného dvora, nesmí být uložen do 

kontejneru na volno.  

Povinností je mít eternit obalen buď strečovou folií, 

nebo musí být uložený do pytlů či big bagů. Pokud 

eternit nebude takto zabalen, nebude možné jeho od-

ložení do sběrného dvora. 

Otvírací doba: středa 09.00 - 13.00    14.00 - 17.00  

                                pátek                           14.00 - 17.00  

                          sobota 08.00 - 11.00  

Povodně 2002 

Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších 

událostí svého druhu v historii České republiky. Spolu 

s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším 

přírodním katastrofám moderní české historie.  Bohu-

žel se přírodní živel nevyhnul ani našemu městu. Na 

neděli 12. srpna a následující noc mnoho z nás nikdy 

nezapomene.  Po vytrvalých deštích stoupla řeka Úhla-

va ze 70 cm na dva metry. Hrozivé zprávy přicházely 

jedna za druhou tak, jak byly zaplavovány příbřežní 

oblasti. V dopoledních hodinách v pondělí 13. srpna 

napětí postupně povolovalo spolu s klesající hladinou 

řeky. 
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Aktuálně 

Tříkrálová sbírka 

Pečovatelská služba 

Point 14 

Oblastní charita Klatovy 

Je organizace sídlící v Plzni, která se zabývá drogovou 

problematikou od primární prevence, terénního progra-

mu přes kontaktní centrum až po středisko následné 

péče. Naše město již řadu let využívá služeb terénního 

programu. Co tento program zahrnuje? Terénní pro-

gram se zaměřuje na aktivní vyhledávání uživatelů ná-

vykových látek v jejich přirozeném prostředí. Pracov-

níci motivují uživatele návykových látek ke změně 

současného životního stylu a k minimalizaci zdravot-

ních a sociálních rizik spojených s užíváním drog. Pro-

gram tak přispívá k ochraně veřejného zdraví. A co vše 

nabízejí? Výměnný injekční program a další služby 

harm reduction (kondomy, kapsle, alobal apod.), po-

moc a asistenci při jednání s dalšími institucemi 

(lékaři, úřady a jiné), individuální poradenství a kon-

zultace problémů spojených nejen s užíváním drog, 

testování na HIV, žloutenku typu B, C a syfilis, zdra-

votní ošetření drobných poranění a zdravotní poraden-

ství, krizovou intervenci. Všechny služby jsou posky-

továny ZDARMA a ANONYMNĚ.  

Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita Česká 

republika. Celkem 16 dní, konkrétně od 1. do 16. led-

na, jste mohli potkat v ulicích koledníky, kteří prosili 

o příspěvek pro lidi v nouzi. Koledováním v ulicích 

však Tříkrálová sbírka ještě nekončí, pokračuje nadále 

po celý rok online cestou. Online kasička má svá pozi-

tiva. Kromě toho, že můžete přispět z pohodlí domo-

va, lze finance poslat konkrétní charitní pobočce na-

příč celým Českem. Platba probíhá přes platební kartu 

nebo převodem z účtu, na email dárci je poté zasláno 

potvrzení o daru, který je možné odečíst z daní. Tří -

královou sbírku je možné podpořit také formou dár-

covské SMS.  Do kasiček, které byly v letošním roce 

rozmístěny po Nýrsku, se vybralo celkem 41 418 ko-

run a 35 euro, v Zelené Lhotě pak 7 930 korun. Celko-

vý výtěžek na Klatovsku činí 704 737 korun. Oblastní 

charita Klatovy srdečně děkuje všem, kteří do kasiček 

přispěli. 

Seniorská obálka 

Pečovatelská služba v Nýrsku se nově zapojuje do pro-

jektu Seniorské obálky (MPSV, Senioři v krajích). 

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům v situacích 

ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostře-

dí. V případě potřeby pak pomůže složkám IZS 

(Integrovaného záchranného systému) urychlit záchra-

nu života. Seniorská obálka je pro zdravotníky příno-

sem, rychle se tak dostanou k aktuálním informacím    

o zdravotním stavu pacienta, což pochopitelně usnadní 

jejich zákrok na místě. Seniorskou obálku lze umístit 

na dveře lednice, vnitřní stranu vchodových dveří nebo 

je k dostání v mini verzi o rozměrech 8 x 10 cm, která 

se hravě vejde do peněženky. Pečovatelky budou Seni-

orskou obálku roznášet klientům pečovatelské služ-

by,  pomohou jim s jejím vyplněním a poskytnou infor-

mace k jejímu užívání.  Ostatní zájemci z řad široké 

veřejnosti si ji mohou vyzvednout přímo v kanceláři 

Pečovatelské služby Nýrsko, v Informačním centru 

města Nýrska nebo v kanceláři Sociálního odboru měs-

ta Nýrska ve Strážovské ulici. 
Marta Melicharová 
pečovatelská služba 



 5 

Klub seniorů 

Středy v klubu seniorů 

Klub seniorů naskočil na stejnou kolej jako v minulém 

roce. Na prvním sezení jsme prodiskutovali, co nás 

čeká v dalším roce, snad trochu klidnějším. Hned další 

středu se na nás přišla podívat Ingrid Kasíková, a jak 

říkala, moc se na nás těšila. Její přednáška na téma 

„Rýma a nachlazení“ byla velice zajímavá. Pokud se 

chcete dozvědět alespoň něco z toho, co jsme si vy-

slechli ve středu, neváhejte se zastavit v lékárně pro 

časopis Alphega magazín, který platí vždy na dva mě-

síce a je skvělým společníkem třeba k odpolední kávě. 

Obsahuje nejen zajímavé články o zdraví, ale také os-

misměrku, slevové kupony na vybrané zboží a spoustu 

dalších zajímavých informací. Věděli jste, že rýma      

u dospělého člověka je běžná 4x a u dětí 8x do roka? 

Neváhejte a zastavte se v lékárně, a nejen tam, přijďte 

se na nás podívat i každou středu do klubu seniorů od 

13.00 - 16.00 hodin. Jedinou podmínkou u nás je být 

očkován. Nezbývá mně nic jiného, než se s vámi pro 

tentokrát rozloučit a popřát vám pevné zdraví. Těším 

se na vás v dalším čísle našich novin.  

Leona Kalná 

Městská knihovna  

Jak uplynul další rok v městské knihovně 

„Jedinou věc, kterou musíte znát, je umístění knihov-

ny.“ Albert Einstein                                                

Městská knihovna Nýrsko je veřejná knihovna, jejímž 

zřizovatelem je Město Nýrsko. Její činnost definuje 

knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách      

a podmínkách provozování veřejných knihovnických   

a informačních služeb (dále jen “knihovní zákon”). 

Stejně jako       

v roce předchá-

zejícím byla      

i knihovna         

v roce 2020       

v mnoha ohle-

dech postižena 

opatřeními sou-

visejícími         

s pandemií ko-

ronaviru. Ope-

rativně, nejen 

dle vládních 

nařízení, měnila 

otevírací dobu, 

redukovala kon-

takt s uživateli, 

ale také omezo-

vala kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost i pro ško-

ly. 

I když byla knihovna několik týdnů uzavřena, knihov-

nice nezahálely. Máme kompletně přeznačené a protří-

děné dětské oddělení pro větší děti. Knihy jsou označe-

né tvz. piktogramy (obrázky), které usnadní dětem vy-

hledávání knih podle tématu. Aby naši čtenáři nepřišli 

o svoji zálibu a především o kontakt s knihou, zajistili 

jsme výdejní okénko a poté jednou týdně rozvoz přímo 

do tepla jejich domova. Vždy jsme se snažili čtenářům 

vyhovět a splnit jejich požadavky.  

I přes časté uzavírky se nám dařilo doplňovat knihovní 

fond nejen z rozpočtu, ale také např. z grantu Minister-

stva kultury ČR „Česká knihovna“ a zapůjčení knih do 

doplňovacího fondu z Městské knihovny Klatovy. 

V roce 2021 jsme pro vás nakoupili 616 nových knih  

a odebírali 30 titulů periodik. Přihlásilo se 359 čtenářů, 

z toho 41 do 15 let, kteří si vypůjčili celkem 14 891 

dokumentů. Bo-

hužel i na těchto 

nízkých číslech 

má svůj podíl 

pandemie.  

Omezení se do-

tkla kulturních    

i vzdělávacích 

aktivit nejen pro 

školy, ale i pro 

širokou veřej-

nost. Uspořádali 

jsme pouze 34 

vzdělávacích  

akcí ( knihovnic-

ké lekce pro ško-

ly, kurzy malo-

vání pro dospělé, 

kurzy power jógy, Virtuální univerzitu třetího věku, 

tvořivé dílny atd.) s návštěvností 311 zájemců              

a 10 kulturních akcí (divadelní představení, besedy, 

výstavy, čtení pro děti), které navštívilo  1 822 diváků.  

Otevírací doba: pondělí 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00 

                          úterý                          13.00 - 16.00 

                          středa   8.00 - 12.00  13.00 - 17.00 

                          čtvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 16.00 

                          pátek                ZAVŘENO 

Milena  Linhartová  
vedoucí MKS 
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Albi tužka v knihovně 

 Městská knihovna 

Vážení čtenáři, dnes vám představím knižní novinku 

určenou spíše mladší generaci, a to Kouzelné čtení. 

Jedná se o unikátní 

vzdělávací koncept od 

Albi, díky kterému se 

děti zábavnou a pouta-

vou formou dozví 

spoustu zajímavých       

a užitečných informací. 

Komplet sestává 

z knihy a tužky, se kte-

rou se stačí lehce do-

tknout obrázku nebo 

textu a ozve se přísluš-

ná informace, zvuk ne-

bo hudba. Tužka dove-

de nejenom číst texty, 

zpívat písničky a pře-

hrávat reálné zvuky (řev lva, zpěv ptáků, zvuky do-

pravních prostředků apod.), ale dají se s ní hrát i různé 

hry a kvízy. 

Díky speciální technologii mohou knihy plně využívat 

i děti v předškolním věku, které ještě číst neumí. Samy 

si tak mohou „přečíst" 

pohádku nebo se hra-

vou formou naučit po-

znávat barvy, čísla, pís-

mena či nejrůznější tva-

ry. Všechny tyto doved-

nosti si pak trénují        

v zábavných edukativ-

ních hrách, které knihy 

obsahují. 

Starší děti i dospělé pak 

zcela jistě zaujmou té-

mata, kterými jsou na-

příklad geografie, histo-

rie či výuka cizích jazy-

ků. V knihovně si mů-

žete půjčit například Atlas světa, Lidské tělo, Svět zví-

řat nebo knihy na výuku angličtiny. 

Petr Vaňkát 
knihovník 

Judo 

JUDO Klatovy v Nýrsku 

Před třemi roky začalo Judo Klatovy trénovat judo      

v Nýrsku na ZŠ ve Školní ulici, a tak vznikla další      

z jeho poboček. Ve-

dení školy vyšlo 

vstříc a vytvořilo 

dobré zázemí pro 

trénování dětí. Judo 

baví převážně mlad-

ší děti od 6 do 12 

let, a tak mají všich-

ni společné tréninky, 

které se musí při-

způsobit všem. Běží 

tak přípravka 6 až 

10 let a žactvo 12 až 

15 let. Tréninky jsou 

vždy ve středu od 

14.30 - 15.30 hod.   

a 15.30 - 16.30 hod. 

Všichni judisté        

z Judo Klatovy mohou trénovat i v tělocvičnách na 

Železné Rudě a v Klatovech. I někteří judisté z Nýrska 

této možnosti využívají a začínají slavit své první 

úspěchy, zatím v krajských soutěžích. 

Mezi nejúspěšnější závodníky v roce 2021 patří Lukáš 

Karlovský - první místo na memoriálu    v Plzni, Da-

vid Brotánek - třetí 

místo v krajském 

přeboru v Plzni.  Na 

předposledních zá-

vodech v roce 2021   

v Domažlicích slavi-

li úspěch na třetím 

místě Matouš Ma-

řík, Tobiáš Bastl      

a Kryštof Kodera. 

Judo sice v překladu 

znamená jemná ces-

ta, ale je to tvrdý 

sport, který učí        

k pokoře, svědomi-

tosti, píli a vzájemné 

úctě. Zároveň bych 

chtěl pozvat všech-

ny, kteří by o tento sport měli zájem, aby v uvedené 

hodiny si k nám přišli tento sport vyzkoušet. 

Rudolf Kortus 
trenér 
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Muzeum Královského hvozdu 

pokračování ze str. 3 

Každý má rád novinky. Já také. Když ale máte sami 

novinky nachystat, není to tak snadné. Za dobu, co 

spolek Muzeum Královského hvozdu existuje, jsme již 

uskutečnili téměř sedmdesát výstav. Proto není už tak 

snadné na nové náměty přijít, protože opakovat je 

možné jen takové, které je možno považovat za ever-

green, tedy věčně zelené, nikdy neokoukané. Otázka 

zní, kolik takových námětů nebo zrealizovaných vý-

stav s naprosto lákavou tematikou se podaří, zvláště 

když nám jde především o to, abyste se dozvěděli něco 

nového o našem městě nebo kraji. Kdybychom připra-

vovali výstavy o Slovácku, určitě by to pár lidí zajíma-

lo, ale jde o to, jak dlouho a jak moc. V příspěvku pro 

tento měsíc bych rád některé naše plány výstav pood-

halil, ale bohužel mohu vás seznámit jen se dvěma, 

protože další sice již máme vymyšlené, ale ještě je 

třeba se dovolit zúčastněných osob, zvážit, zda se to 

může podařit, a to všechno potřebuje čas a nasazení.  

Už nebudu napínat. Teď na jaro už chystáme výstavu 

o jednom z nejpozoruhodnějších osobností našeho 

města, o námořníku Emanu Novákovi. Především sr-

dečně děkujeme touto cestou veřejně paní Novákové, 

že nám na výstavu poskytla vše, co mohla. Fotografie, 

dokumenty, vzpomínky, ale protože víme, že pan No-

vák byl kamarádem s nejedním občanem z Nýrska,      

i přes to, že se často dlouhou dobu v Nýrsku vůbec 

nevyskytoval, chtěli bychom poprosit o kdejakou 

vzpomínku, kterou někdo na pana Nováka má. Prosím, 

zastavte se v muzeu nebo v knihovně a nechte na sebe 

kontakt, abychom vzpomínek posbírali co nejvíce. 

Dokonce i nějaký ten předmět může mezi lidmi být. 

Myslím, že víte, že se nikdo nemusí bát jeho ztráty, 

protože se vždy snažíme na takové věci dávat pozor. 

V Nýrsku pan Novák bydlel s maminkou a bratrem, 

který byl také námořník. Ještě také měli oba bratři 

sestru, která bydlela nedaleko Mutěnína na Domažlic-

ku. 

A dál? Pro letní měsíce připravujeme výstavu o paše-

rácích. To je sice námět poměrně známý i z literatury, 

ale je velmi atraktivní, především pro letní hosty. Pro-

tože žijeme přímo v prostoru, kde tento fenomén vládl, 

byla by chyba se tomuto námětu nevěnovat. Navíc 

budeme moci na výstavě ukázat i obsah pašerácké 

skrýše, kterou jsme našli blízko u hranice nedaleko 

Svaté Kateřiny. A naprostou jedinečností je, že o paše-

ráckých příhodách máme zprávy přímo z první ruky, 

protože pašeráka v tomto kraji dělal i později slavný 

nýrský spisovatel Josef Holub.    

A co ještě dál? Tisíc drobností. Nabídli jsme Toulavé 

kameře, aby natočila dokument o Kamenné galerii, 

kterou jsme nalezli na Jižní stráni nedaleko Hojsovy 

Stráže. Z výstavy o tomto krajinném unikátu nám zby-

ly krásné fotografie, některé i v rozměru A1. Co 

s nimi, aby si je případně někdo mohl prohlédnout      

a nepoškodily se? Díky laskavosti firmy Schumacher 

Nýrsko jsme dostali několik kartonových desek, takže 

v krátké době z nich uděláme opravdu veliké album     

a tam budou fotografie umístěny a bude možno sním-

ky bez poškození prohlížet. 

Snad by to pro tentokrát stačilo. Ale nebojte se, jakmi-

le bude něco nového, rádi se pochlubíme. 

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Poodkryté plány 

Povodně 2002 - Městské kulturní středisko Nýrsko 
žádá občany o zapůjčení fotografií z povodní             

v roce 2002 
V souvislosti s uplynutím 20 let od této události chystá Městské kulturní středisko Nýrsko      

výstavu fotografií. 

Zaznamenali jste tyto dny svými fotoaparáty? 

V kulturním a informačním centru nebo městské knihovně rádi přivítáme každou fotografii   

jak v elektronické, tak i v tištěné podobě. 

Vše samozřejmě zase v pořádku vrátíme svým majitelům. 

Děkujeme za spolupráci. 
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Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

Péče o seniora 

Pečujete o člena rodiny a chybí vám čas na odpoči-

nek, vyřízení nezbytných záležitostí na úřadech či 

na potřebnou zdravotní rekonvalescenci? 

Pokud pečujete o své rodiče či prarodiče nebo dítě se 

zdravotním postižením nebo jinou blízkou osobu či 

souseda, pak právě 

vám je určena anketa, 

jejímž cílem je zma-

povat zájem a potřeb-

nost odlehčovacích 

služeb na Klatovsku. 

Jedná se o služby, 

které zajistí potřeb-

nou péči o nemohou-

cí osobu, a to buď 

přímo v domácnosti 

pečovaného, nebo 

v pobytovém zaříze-

ní, kam je pečovaná 

osoba na určitý čas umístěna. Takovéto odlehčení péče 

umožní pečujícím osobám nezbytný odpočinek a na-

čerpání sil, možnost vyřídit si potřebné záležitosti či 

např. absolvovat zdravotní zákroky apod. 

Anketa je anonymní a je možné ji vyplnit do 28. 2. 

2022 elektronicky. Odkaz naleznete na webových 

stránkách města Klatovy (https://www.klatovy.cz), 

pod záložkou „Městský úřad“ – „Sociální služby“ – 

„Aktuálně“. Názory a potřeby pečujících osob budou 

důležité při jednáních o tom, jak případně odlehčovací 

služby na Klatovsku zajistit.  

Služby pro pečující osoby jsou jedním z témat, kterým 

se aktuálně zabýváme při komunitním plánování soci-

álních služeb. Dalšími tématy, která budeme 

v nejbližší době společně probírat, je např. zajištění 

dostupného a sociálního bydlení v regionu a nedosta-

tek lékařů a zdravotního 

personálu.  

Pokud se zajímáte        

o sociální služby, které 

pomáhají lidem 

v tíživých situacích,      

a o jejich další rozvoj, 

bližší informace o ko-

munitním plánování 

sociálních služeb získá-

te na webových strán-

kách města Klatovy, 

kde jsou v záložce 

Městský úřad a Sociál-

ní služby pravidelně zveřejňovány pozvánky na 

společná setkání a další informace.  

Všechny aktivity probíhají v rámci projektu 

„Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvo-

je sociálních služeb na Klatovsku“, který je podpořen 

finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg.       

č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015153. Projekt reali-

zuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

v partnerství s městem Klatovy. 

Tereza Eberlová  

Město Nýrsko v souladu se zákonem o  obcích č. 128/2000 Sb.,      
v platném znění podle § 39 odst. 1, oznamuje svůj záměr: 

 

Pronájem nebytových prostor: 

Náměstí č.p. 754 (bývalá prodejna zeleniny) 

Nebytový prostor o velikosti 115 m². 

Předložení podnikatelského záměru. 

Roční nájemné 500 Kč/m²/rok + zálohy na služby. 

Nájemní smlouvu je možné uzavřít od 1. 3. 2022.  

Zájemci mohou doručit žádosti na Městský úřad Nýrsko - podatelna nebo zaslat    
na adresu: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko. 

Bližší informace je možné získat na Technických službách města Nýrska                                                   
nebo na telefonním čísle 376 571 29 
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Sportoviště 

Valerie Vlček 

Provozní doba kluziště 
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Beseda 
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Městská knihovna 
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Inzerce 

Prodej   slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, 

Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.  

Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 199 - 245 Kč/ ks.  

Prodej: 24. 2. 2022 

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17.50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.  

tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 


