
   

Říjen 

 

Říjen barví listí        

do zlata. 

Nevadí, že občas 

spadne do bláta, 

když ho vítr sfoukne 

ze stromu. 

Nevidím v tom 

žádnou pohromu.  

 

Brouzdám se 

barevnými závějemi, 

přiznám se, že dobře 

je mi, 

když ve větru listí 

šustí 

a občas i déšť             

se spustí. 

 

Podléhám kouzlu 

podzimu. 

Nemyslím při tom    

na rýmu, 

která zas rychle 

přikvačí, 

až déšť mé šaty 

promáčí.  

Nýrské noviny 
  47. ročník / říjen 2020 / cena 10 Kč 

Aktuálně z radnice   str. 2 - 4 

Petanque                        str. 14 

Duhová školka          str. 8 - 9 
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Lokalita U Hřiště 

Plán financování obnovy vodovodů 

Aktuálně 

V minulém týdnu vláda přija-

la další omezující opatření, 

která mají za úkol zastavit 

šíření covidové nákazy. Opět 

s křížkem po funusu, protože 

přijatá opatření se projeví 

s odstupem tří týdnů až měsí-

ce.  

Na poradě zastupitelů jsem 

dne 24. srpna předložil návrh 

na zrušení stánkového prode-

je a pouťových atrakcí při 

nýrském posvícení, které je 

stanoveno na druhý říjnový 

víkend. Zastupitelé až na vý-

jimky tento návrh podpořili. 

Následně po zveřejnění na 

sociálních sítích probíhala 

bouřlivá diskuze, ve které 

opakovaně dominovala ustá-

lená skupina kritiků. Na dru-

hé straně existuje i daleko 

početnější skupina občanů, 

kteří chápou vzniklou situaci 

způsobenou virem, jehož pů-

vod je dodnes nejasný. 

Možná se ptáte, proč tyto 

řádky píšu. Je možno říct, že 

jsou poděkováním za podporu 

slušných a rozumných názorů 

zaznívajících v facebookovém 

prostoru a zastupitelům, kteří 

nepodlehli hlasu ulice tak 

jako vláda této země. Jsem 

rád, že v Nýrsku zvítězil zdra-

vý rozum před populismem    

a osobními zájmy jednotlivců. 

V pondělí 21. září proběhlo zasedání 

Zastupitelstva města Nýrska, na kte-

rém byl odsouhlasen plán financování 

obnovy vodovodů a kanalizací na bu-

doucích deset let. Z plánu financování 

vyplývá, kolik finančních prostředků 

podle platné legislativy musíme do 

plánu odvádět, aby byla dostatečná 

rezerva pro případnou obnovu majet-

ku města Nýrska. Z uvedených čísel 

vyplývá, že v současné době nenapl-

ňujeme patřičný objem finančních 

prostředků, a tak v následujících dese-

ti letech bude docházet 

k pravidelnému zvyšování vodného    

i stočného cca o 1 Kč – 1,50 Kč. 

V případě, že by město Nýrsko neuči-

nilo tento krok, nenaplnilo by výši 

daného fondu a Ministerstvo zeměděl-

ství ČR by tak mohlo město Nýrsko 

penalizovat nebo by to mohlo být ne-

gativní kritérium při posuzování dota-

cí, o které město Nýrsko žádá.   

Na Zastupitelstvu města Nýrska bylo 

také odsouhlaseno konečné znění 

smlouvy o prodeji pozemků v lokalitě 

U Hřiště. V těchto dnech končí výbě-

rové řízení na dodavatele stavby a lze 

předpokládat, že v prvním, nebo dru-

hém říjnovém týdnu budou zahájeny 

práce na stavbě s tím, že se město 

Nýrsko bude snažit dodržet termín, 

který byl již dříve stanoven. Práce by 

tak měly probíhat do konce srpna 

příštího roku. K dnešnímu dni proje-

vilo zájem o odkoupení pozemků 15 

zájemců. Příjem z prodeje pozemků 

tak bude finančním přínosem do roz-

počtu města. V současné době také 

připravujeme žádost o dotaci pro-

střednictvím Místní akční skupiny 

Ekoregion Úhlava do Integrovaného 

regionálního operačního programu na 

výstavbu chodníků v této lokalitě. 

Díky výstavbě oboustranných chodní-

ků v převážné většině této lokality tak 

bude zvýšena bezpečnost chodců.  

DSO Údolí pod Ostrým 

Dobrovolný svazek obcí Údolí pod 

Ostrým je nositelem projektu odkana-

lizování obcí - Dešenice, Milence, 

Stará Lhota, Hamry, který je již zrea-

lizován a probíhal téměř sedm let. 

Přispěl tak ke zkvalitnění vody 

v nýrské přehradě tím, že veškeré 

splašky jsou odváděny na ČOV 

v Nýrsku. V současné době se tak dá 

říct, že je napojeno zhruba 90% ne-

movitostí v uvedené oblasti, což se 

výrazně projevuje na zlepšení hospo-

daření svazku. Celkové náklady na 

vybudování kanalizace se pohybovaly 

ve výši cca 150 milionů korun. Nej-

větší část prostředků byla financována 

ze Státního fondu životního prostředí, 

částečně přispěl i Plzeňský kraj a také 

obce působící ve svazku. Předseda 

svazku je vždy starosta jedné z člen-

ských obcí. Posledních sedm let vyko-

nává tuto funkci starosta města Nýr-

ska. 

Miloslav Rubáš 

(red) 

(red) 

(red) 
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Opatření na městském úřadě 

Aktuálně z radnice 

Pokud bude i v příštím týdnu nárůst nových případů 

covidu-19 takový jako v posledním zářijovém týdnu, 

budou na městském úřadě přijata nová opatření. 

V současné době jsou jistá opatření třeba v městské 

knihovně, kde je kladen důraz na dezinfekci rukou, 

vrácené knihy se znovu mohou půjčit až po 48 hodi-

nách apod. Jestliže bude nárůst stále vysoký, dojde od 

5. října k omezení provozu i na městském úřadě. Obča-

né budou vyzváni, aby upřednostnili elektronickou do-

kumentaci a omezili návštěvy úřadu. Byly by opět za-

vedeny schránky pro ukládání tiskopisů. Všechny zále-

žitosti budou samozřejmě řešeny v plném rozsahu, ale 

za určitých omezujících podmínek. 

Rekonstrukce střechy úřadu 

V uplynulém roce došlo na městském úřadě k výměně 

oken i dveří, rekonstruovaly se kanceláře i zasedací 

místnost. V současné době probíhá rekonstrukce stře-

chy a oprava znaku ve štítu směrem do náměstí. Jednot-

livé kroky o úpravách jak znaku, tak právě i střechy 

konzultuje starosta města a dodavatelská firma s panem 

Mrázem z Národopisného spolku, se kterým diskutují 

nad jednotlivými dobovými fotografiemi. Právě na zá-

kladě fotografií dojde ještě k osazení dvou zdobení ve 

tvaru makovic, které byly pro Nýrsko typické. Ještě 

v dnešní době je na některých domech v Klatovské ulici 

můžeme vidět. V plánu je také umístění korouhvičky na 

věžičku městského úřadu tak, jak bývala dříve. Bohužel 

nám není známo, v kterém roce ani kam se ztratila. Cí-

lem rekonstrukce úřadu je co největší přiblížení původ-

nímu vzhledu. Do konce roku tak proběhne poptávkové 

řízení na dodavatele fasády. V případě přijatelné ceny 

bude tato oprava realizována z rozpočtu města v příštím 

roce. 

Pečovatelská služba 

Vzhledem k tomu, že v celé České republice přibývá 

počet nakažených covidem-19, přijalo Město Nýrsko 

opatření u pečovatelské služby, kdy se opět zavedlo 

ukládání obědů za dveře, aby docházelo k omezení 

kontaktu s jednotlivými příjemci obědů. Pečovatelská 

služba se připravuje také na možnost, že by se v době 

posvícení znovu rozšířila služba donášky nákupů pro 

seniory.  

Výlohy na rampě 

V provozovnách, o které místní podnikatelé projevili zá-

jem, došlo k výměně výkladních skříní včetně dveří tak, 

jaká je představa o finálním vzhledu rampy. Při zájmu 

podnikatelů o další obchody budou samozřejmě vyměně-

ny i další výkladní skříně, aby podnikatel přicházel do již 

čisté a opravené provozovny. 

(red) 

(red) 

(red) (red) 

„Studený říjen - zelený leden.“ 

„Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.“ 

„Po svaté Tereze mráz po střechách leze.“  
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Finanční výbor 

Finanční výbor 

Začal nám podzim a s ním se také tento podivný rok 

chýlí ke svému konci. V letošním roce pak více než kdy 

dříve dochází k zásadním změnám v rozpočtu, které při 

jeho schvalování v prosinci loňského roku nikdo neče-

kal. V září tak proběhlo jednání Finančního výboru 

města Nýrska, které se z velké části opět věnovalo roz-

počtu města a jeho plnění. Aby byl rozpočet stále aktu-

ální a reagoval na změny v průběhu roku, projednal 

finanční výbor rozpočtové opatření s číslem 4.  

Plnění rozpočtu je bohužel ovlivněno současnou situací 

a například v případě daňových příjmů došlo k poklesu 

oproti předchozímu roku do 31. srpna o 12 %. Proto 

musí vedení města přijímat úsporná opatření, a to 

zejména na úkor běžných výdajů. Pro mě je ovšem pod-

statné, že díky těmto opatřením a přijatým dotačním 

prostředkům se pravděpodobně podaří udržet investice 

dle plánu, jako například rekonstrukce teplovodů nebo 

Žižkovy ulice, zasíťování pozemků U Hřiště a jiné, 

s odhadovaným nákladem téměř 50 miliónů korun. 

K tomu je třeba připočíst i opravy komunikací, budovy 

městského úřadu, čističky odpadních vod, rybníků nebo 

výloh na rampě a dalších v hodnotě 16 milionů korun.   

Dalším bodem pak byl návrh na uzavření kontokorentní 

smlouvy na dobu neurčitou. Kontokorent slouží městu 

k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji 

města, a to hlavně v případě investic, na které město 

čerpá zpětně dotační prostředky. Finanční výbor si 

k tomuto vyžádal další informace, zejména ohledně 

nákladů na kontokorentní úvěr včetně vývoje úroko-

vých sazeb. Jelikož je však snahou v co nejkratší době 

prostředky vždy splatit, náklady na jeho čerpání jsou 

velmi nízké a mnoho investičních akcí tak může probí-

hat bez komplikací s financováním.  

Rád bych vám závěrem poděkoval za přečtení a dou-

fám, že budete mít pohodový podzim bez starostí.  

Sportoviště 

Koupaliště 

Letos jsme poprvé sezonu na koupališti nezahájili 

v polovině června, ale až na jeho konci, důvodem bylo 

deštivé počasí v tomto měsíci. I přes nepříznivý začá-

tek se ale koupací sezona nakonec vydařila. Díky let-

ním teplotám v srpnu se návštěvnost zvýšila a celkově 

tak na koupaliště zavítalo necelých 17 000 návštěvní-

ků. V porovnání s minulým rokem to letos bylo téměř o 

2 500 návštěvníků více. Zajímavostí je, že stejně jako 

v roce 2017, 2018, tak i tento rok se stal nejnavštěvo-

vanějším dnem 1. srpen. 

Celkem bylo koupaliště otevřeno 56 dní a poslední 

možností na koupání byl první zářijový víkend. Poté 

byla sezona ukončena a v areálu začala probíhat insta-

lace závlahového systému. Všem návštěvníkům děku-

jeme a budeme se těšit na setkání v příštím roce. 

Komerční banka 

David Křížek 

vedoucí finančního výboru 

Lucie Grolmusová 

vedoucí sportovišť 

V průběhu měsíce září byla znovu otevřena pobočka Komerční banky v našem 

městě. Na pobočce je poskytována poradenská činnost v oblasti financování 

bydlení, spotřebitelského financování, spoření, investic a pojištění. 

Těšíme se na všechny naše klienty a ostatní  občany. 

Pondělí   8.30 - 12.00           13.00 - 17.00 

Pátek      8.30 - 12.00            13.00 - 16.00 
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Odsunuté děti Šumavy 

Městské kulturní středisko 

Ve čtvrtek 10. září proběhla v sále městské knihovny 

beseda s názvem Odsunuté děti Šumavy, kterou uspořá-

dala organizace Paměť národa společně s Městským 

kulturním střediskem v Nýrsku. Co je vlastně organiza-

ce Paměť národa? Paměť národa je jednou z nejroz-

sáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Ve-

řejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze 

pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. sto-

letí a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunis-

mus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovliv-

ňovaly životy jednotlivců. Sbírku Paměť národa spra-

vuje obecně prospěšná společnost Post Bellum (česky 

po válce), založená v roce 2001 novináři a historiky, 

kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní  

vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus. 

Na projektu Odsunuté děti Šumavy spolupracovala Pa-

měť národa s muzeem, které vedou a spravují 

v Neukirchenu odsunutí rodáci z Nýrska a jeho okolí. 

Právě vzpomínky a příběhy rodáků během měsíce srpna 

2019 byly zachyceny na kameru a během několika mě-

síců vznikl filmový sestřih, který byl součástí této zmi-

ňované besedy. Vzhledem k tomu, že se mnoho pamět-

níků besedy zúčastnilo, mohli jsme si poslechnout         

i další zajímavosti přímo z úst rodáků. Věřte, že pří-

běhy to jsou velmi zajímavé a určitě stojí za zhlédnutí. 

Všechny nás moc potěšilo, že besedy se zúčastnila        

i nýrská rodačka Karolina Čermáková, jejíž nejužší ro-

dina odsunuta nebyla, s širší německou rodinou se však 

rozloučit musela. Železná opona vedla přímo za do-

mem rodiny Čermákových. Když padla, oslavovalo se 

postupně na všech hraničních přechodech, Karolina na 

mnohých z těchto akcí tlumočila. Do důchodu šla paní 

Čermáková v dubnu 1990. Sama sebe nevnímá ani jako 

Češku, ani jako Němku.  Její celý příběh i všechny dal-

ší příběhy můžete najít na webových stránkách: https://

www.pametnaroda.cz/cs/odsunuta-pamet-sumavy.  

(red) 

Vstupné za zrušené divadelní představení Pan Kaplan má třídu rád a hudební 

pořad Veselá trojka vracíme v Kulturním a informačním centru města Nýrska.  

Pondělí - pátek  9.00 - 11.15         12.00 - 16.00 

Josef Steinbrenner  

Karolina Čermáková s  manželem a dcerou 

https://www.postbellum.cz/
https://www.pametnaroda.cz/cs/odsunuta-pamet-sumavy
https://www.pametnaroda.cz/cs/odsunuta-pamet-sumavy
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Dům dětí a mládeže 

Není to jednoduché 

Léto v DDM 

Muzeum Královského hvozdu 

Takovou situaci asi nikdo nečekal. V muzeu se potýká-

me nejen s tím, jak nalákat znovu lidi do muzea, ale       

i s tím, jak zaplatit průvodce. Vlastně se ani o zaplacení 

jejich služby nejedná, protože peníze prostě nejsou. Ne-

divím se, že průvodkyně zadarmo pracovat nemohou. 

Zatím jsme si provozní čas rozdělili mezi sebou, po 

půldnech, po dnech, nemáme pokryto úplně vše, ale 

snad se to v dohledné době nějak podaří. Takže chci 

poprosit o shovívavost, kdyby někdo z vás chtěl muze-

um navštívit a ono bylo zavřeno. 

Důležité je, že se naše práce nezastavila! Připravujeme 

uvnitř výstavního prostoru nějaké změny, aby se tam 

vešlo i několik vitrín s informacemi o životě a díle Jose-

fa Holuba, jednoho z nejvýznamnějších nýrských spiso-

vatelů. A také jedna novinka z trochu větší dálky. Před-

stavte si, že se na janovickém židovském hřbitově poda-

řilo najít naprosto neznámý náhrobník. Byl zapadlý asi 

30 cm v zemi, vykukoval ho jen kousek, a protože přece 

jen bylo poznat, že ten vyčnívající kousek kamene je 

opracovaný, stačilo okolí trochu očistit a hned se ukáza-

la hebrejská písmena. Pak už bylo potřeba tam přijet 

s trochu důkladnějším nářadím. Podařilo se najít zatím 

dva kusy, v procentech tak asi 70. Zřejmě se jedná        

o náhrobník ženy, ale jak si všiml Tonda Gibiš, který 

s námi na tom „vysvobozování“ spolupracoval, může 

být, že tento náhrobník patřil d ů l e ž i t é ženě, protože 

se na náhrobníku nachází hodně textu. To znamená, že 

jsou tam vyjmenovány její přednosti, zásluhy a dobré 

skutky. Náramně se těším, až text někdo přeloží a my se 

dozvíme něco více z historie židovského osídlení 

v Janovicích nebo v okolí. 

Doufám, že se nám podaří pozměnit způsob práce mu-

zea tak, abychom přitáhli k té naší partě více příznivců 

a mohli tak oslovit lidi, které zatím muzeum se svými 

informacemi míjelo. Vždyť objevovat tajemství je přece 

odvěká lidská touha a kolem našeho muzea těch tajem-

ství jiskří v poslední době dost a dost. Totiž i ty nově 

nalezené náhrobníky z nýrského židovského hřbitova už 

jsou částečně přeložené. Jeden je z roku 1756 a další     

o sto let mladší. Nejdůležitější ovšem bude přeložit text 

na jednom ze dvou kompletních náhrobníků, je sice 

dost narušený erozí, ale mohl by být nejstarší ze všech 

nalezených. 

Tentokrát to vlastně bylo především o nálezech na ži-

dovských hřbitovech v Janovicích a Nýrsku. Tak ještě 

fotografie, ať se na ten nález můžete podívat. 

Prázdniny 2020 byly mimořádné. Nejistotou a zmatky, 

které v DDM nepamatuje nikdo. Rodiče nevěděli, zda 

tábory budou a v jaké podobě, nevěděli ani, jak to bude 

s rodinnými dovolenými. Prvotní lednový zájem o tá-

bory byl mimořádný, pak se řada lidí odhlásila, aby se 

nakonec znovu přihlásila. A nakonec všechno dobře 

dopadlo. DDM Nýrsko uskutečnil 24 příměstských 

táborů a jeden pobytový. Tábory jsme letos nabízeli od 

prvního do posledního prázdninového dne. Děti se hlá-

sily zejména na taneční tábor, kuchařský tábor, mažo-

retkový tábor, tradičně byl velký zájem o Za hranice 

všedních dnů.  

Karel Velkoborský 

pokračování na str. 7 



 7 

pokračování ze str.  6 

Jako první byl vyprodán Zálesácký tábor, závěr prázd-

nin patřil cyklistice a padesáti menším i větším cyklis-

tům. Děti se hlásily na sportovní soustředění florbalu, 

basketbalu, sportovní gymnastiky a fotbalu, zvládly 

pracovat s výtvarnými technikami a keramikou, nacvi-

čily muzikál nebo hrály míčové či deskové hry. Někte-

ré tábory byly vědecké, např. Vesmír či Dobrodružství 

Sherlocka Holmese. 

DDM Nýrsko nabízí tradičně velmi širokou škálu tábo-

rů, ze které si vyberou všechny děti. Bereme v úvahu, 

že někdo má rád sport, ale někdo jej vysloveně nesnáší. 

Někdo rád maluje, ale někdo rád zpívá. Ne každému se 

líbí tanec, a proto může přijít malovat. O tom je naše 

volnočasové středisko. 

Za zmínku stojí novinka. Šlo o soustředění florbalu ve 

Střelských Hošticích, které uspořádala paní Zdeňka 

Jílková a které bylo prioritně určeno malým florbalis-

tům. Týdenní soustředění pořádané za mimořádných 

hygienických podmínek bylo jediné výjezdní prázdni-

nové setkání dětí. Protože sklidilo velký ohlas, paní 

Jílková se rozhodla v aktivitě pokračovat i příští rok. 

Informace obdržíte, jak jen to bude možné.  

Blíže bych chtěla připomenout tábor „Cesta do Brada-

vic“, což bylo motto letošní cyklistiky. Dětí bylo ob-

rovské množství, a tak jsme jezdili ve čtyřech výkon-

nostních skupinách. Ve jménu Harryho Pottera jsme 

plnili tematické úkoly schované u stylových praporků. 

Jezdili jsme různě dlouhé tratě v okolí našeho města. 

Cílem pořadatelů je vymyslet na každý rok úplně no-

vou trasu a to se letos opět povedlo. Věřte, že to po 

osmnácti sezonách není vůbec jednoduché. Tábor jsme 

si zpestřili výletem na Srní a prohlídkou vlčího výběhu. 

Tradiční přespávačka a noční hra jsou samozřejmostí. 

Tábor jsme ukončili promítáním prvního dílu série       

o Harrym Potterovi. Bylo překvapením pro vedoucí, že 

tento díl je už naprostá „vykopávka“, ale některé děti 

ho viděly úplně poprvé. Čas nezastavíme, rostou nové 

generace. Už teď chystáme letní činnost na rok 2021,    

a pokud nás okolnosti nezastaví, čeká nás Tour de Šu-

mava.  

Na letní činnost přijmeme mezi sebe nové vedoucí, 

kteří s námi projezdili svá školní léta, už z nich jsou 

nebo budou studenti. Tak je to v DDM zvykem. Ten, 

kdo u nás vyrostl, stává se perspektivním vedoucím     

a stráví u nás několik let, než ho studijní nebo profesní 

život odvane dál.    

V září začaly v DDM kroužky. Letos nově proběhlo 

přihlašování online, kroužky také mají uvedenou garan-

ci provedení. Ve školním roce musí proběhnout ale-

spoň třicet schůzek kroužku. Pokud se z nějakého dů-

vodu nebudou moci uskutečnit, budou účastníkům vrá-

ceny peníze. Pevně věříme, že se školní rok povede      

a naše obavy o jeho průběh jsou zbytečné. 

Dům dětí a mládeže 

Pavlína Karlovská  

ředitelka DDM 
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Ragby Šumava Nýrsko 

Dětský turnaj U10 

pokračování na str. 9 

Měsíc září 

č. 3 

č. 1 

č. 2 

Duhová školka 

V neděli 4. září proběhl na nýrském hřišti historicky 

první dětský turnaj U10, v této kategorii hrají hráči od 

sedmi do deseti let. Turnaje se zúčastnilo celkem        

17 týmů z osmi ragbyových klubů z celé České republi-

ky. Do Nýrska zavítali zástupci z klubů Sparta Praha, 

Tatra Smíchov, Praga, Říčany, Petrovice, Plzeň, Pře-

louč a samozřejmě nechyběli zástupci a mladé naděje 

z domácího klubu Rugby Šumava Nýrsko. Za slunečné-

ho a velmi teplého počasí se turnaj odehrál na třech 

hřištích dle pravidel ragby. Jelikož všechny týmy od-

vedly skvělé a bojovné výkony, dostaly na závěr slad-

kou odměnu a chybět nemohlo ani dětské šampaňské. 

Domácí klub reprezentovali tito hráči: Ondřej Šindler, 

Martin Čácha, Kryštof März, Tobiáš Bastl, Matouš Ma-

řík, Kryštof Kodera, Oliver Novák, Dominik Šimandl, 

David Čermák a Matyáš Trešo. Myslím, že o budouc-

nost nýrského ragby nemusíme mít obavy.  

Začátkem školního roku jsme ve školce přivítali děti 

známé i nově příchozí. U některých se první dny v ma-

teřské škole neobešly bez slziček. Adaptace na nové 

prostředí a režim MŠ je pak o to složitější. A naopak 

jsou děti, které přicházejí s dobrou náladou, těší se na 

své kamarády, hračky a na spoustu zajímavých činností.     

A co se všechno událo. 

V úterý 15. září se děti naší školky zúčastnily sportov-

ního dopoledne, které pro nás připravila FK Okula Nýr-

sko. Opravdu se nenudily, protože byla připravena 

spousta disciplín, které všechny děti hodně bavily. Na 

závěr si odnesly sladkou odměnu a spokojený úsměv. 

Hned následující den, ve středu 16. září, do naší školky 

zavítali dva psi (rasa bernský salašnický) se svojí cviči-

telkou paní Marií Rabasovou. Ukázková hodina proběh-

la na školní zahradě a byly do ní zapojeny všechny děti 

ve dvou skupinách. Hravou formou se dozvěděly, jak 

probíhá canisterapie, k čemu jsou psi vycvičeni, měly 

možnost pejsky pohladit, provést na vodítku, lehnout si 

na ně, poslechnout si jejich srdíčko a dát jim pamlsek. 

Dozvěděly se spoustu zajímavostí o jejich životě. Na 

závěr každý dostal fotografii pejsků. Děti byly nadšené, 

vyprávěly o svých zkušenostech s pejsky doma v rodi-

ně. Ukázka byla zábavná i poučná a děti se těší na další 

setkání. Paní Rabasové děkujeme. 

Tak jako každé září, i to letošní uspořádala Duhová 

školka pro děti a jejich rodiče „sportovní odpoledne". 

Akce se konala za krásného slunného počasí 22. září na 

školní zahradě mateřské školy. Na děti čekalo 6 zábav-

ných sportovních disciplín – překážková dráha, skoky 

do obručí, přelézání průlezky + skákání v pytli, slalom 

s hodem míčku na cíl, skákání panáka, válení sudů na 

žíněnce, připevňování kolíčků na barevné plochy padá-

ku. Po úspěšném zvládnutí dané disciplíny každý získal 

barevnou kartičku s číslem od 1 do 6.  

(red) 
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Šumavský hasič 

Duhová školka 
pokračování ze str. 8 

SDH Zelená Lhota 

Po nasbírání všech čísel ještě na děti čekala poslední 

zkouška, a to správně přiřadit barvu a starší děti i čísla 

k předloze. Všichni vše zvládli velmi obratně a na zá-

věr děti zaslouženě dostaly sladkou odměnu.  Tímto 

chceme poděkovat všem zúčastněným malým sportov-

cům i jejich „dospěláckému“ doprovodu za krásně 

prožité zářijové odpoledne. 

A co vše nás ještě ve školním roce čeká?  

Děti si budou utvářet pozitivní vztah ke sportu pro-

střednictvím celoročních aktivit pro rozvoj pohybové 

gramotnosti se cvičebním programem České obce so-

kolské „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky", ke kterému se naše MŠ 

připojila. Jedná se o nejkomplexnější pohybový pro-

jekt pro děti od 3 do 6 let. Aktivity, při jejichž plnění 

pomáhají dětem zvířátka, jsou rozděleny do 5 oblastí - 

přirozené cvičení (chůze, běh, skok, hod, lezení, pla-

zení), obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení pozná-

ní a netradiční činnosti. Úspěchy si každé dítě zazna-

menává pomocí samolepek do vlastního deníčku. 

V měsíci říjnu bude zahájena soutěž ve sběru kaštanů 

a žaludů. 

V novém školním roce přejeme zdraví rodičům, dětem 

a pohodový rok nám všem. 

Již několik let se koncem měsíce srpna koná v Zelené 

Lhotě hasičská soutěž. Ráda bych vám ji v tomto čísle 

Nýrských novin představila. Dovolila jsem si vyzpoví-

dat Martina Kaliánka, zástupce SDH Zelená Lhota. 

Jak tato soutěž O putovního šumavského hasiče vlast-

ně vznikla? A kolikátý ročník letos proběhl? 

„První ročník této soutěže se uskutečnil již v roce 

1993, a to na popud uzavření místního pohostinství, 

jelikož to byla jediná možnost, kde jsme mohli usku-

tečnit nějakou zábavu nebo jinou kulturní akci, ze kte-

rých jsme mohli získat nějaké finanční prostředky na 

naši činnost. Jestli dobře počítám, tak v letošním roce 

proběhl již 28. ročník.“ 

Kolik týmů se soutěže účastní? 

„Soutěžních týmů na soutěž jezdí každý rok jinak, ale 

měli jsme i 26 týmů. V letošní roce však účast tak silná 

nebyla. Přijelo nám 16 soutěžních družstev, která byla 

rozdělena do kategorií muži, ženy a děti. Letos bylo 

deset družstev mužů, dvě družstva žen a čtyři družstva 

dětí.“ 

Jaké odměny jsou pro účastníky připraveny? 

„Všechna družstva obdrží diplom a první tři v každé 

kategorii poháry. Navíc každé první družstvo ve své 

kategorii obdrží putovního Šumavského hasiče, kterého 

představuje trpaslík držící proudnici s tekoucí vodou. 

Na podstavec tohoto trpaslíka se připevní štítek 

s názvem družstva, které v daném roce obsadilo první 

místo.“ 

Jaké počasí doprovázelo letošní soutěž? 

„V letošním roce začalo hned po soutěži pršet. To víte, 

počasí koncem srpna na Šumavě je vždycky nevyzpy-

tatelné, někdy krásné slunečno, jindy déšť a vítr, ale ve 

většině ročnících nám počasí vždy přálo.“ (red) 

kolektiv učitelek MŠ 
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Pohádkové čtení 

Městská knihovna Nýrsko 

                         Příroda 

Ve čtvrtek 24. září uspořádalo Městské kulturní středis-

ko Nýrsko v městské knihovně letos podruhé pohádko-

vé čtení v rámci akce Do pohádky se zvířátky. Pohádku 

přečetl předseda rybářského svazu v Nýrsku Miroslav 

Suchan st. a tímto bychom mu rádi ještě jednou poděko-

vali.  Děti se tak mohly dozvědět, jak napovídá sám 

název přečtené pohádky, Proč má sumec vousy. Kromě 

toho se mohly zeptat na cokoliv dalšího, co je zajímalo 

z rybářské oblasti. Po čtení následovala výtvarná dílna, 

ze které si děti odnesly krásnou rybičku k zavěšení vy-

robenou z CD. Čtvrteční akce v knihovně se zúčastnilo 

celkem patnáct dětí se svými rodiči a věříme, že si čtení 

i vyrábění užili. Každý nakonec dostal malou pozornost 

od pana Suchana v podobě pexesa a omalovánek 

s rybičkami. Pokud nám to současná situace dovolí, 

budeme se těšit na další pohádkové čtení, tentokrát 

s vedoucí sportovišť v Nýrsku Lucií Grolmusovou.  Na 

tuto akci, naplánovanou na čtvrtek 22. října, jsou všech-

ny děti a rodiče srdečně zváni.  

Poštolka obecná 

Patřím mezi sokolovité ptáky a můžete mě vidět, jak se 

třepetám někde nad polem, než se střemhlav vrhnu 

k zemi pro hraboše, ještěrku či hada. Jmenuji se Poštol-

ka obecná. 

Jsem převážně rezavě hnědá, nepříliš velká, rozpětí kří-

del do 80 centimetrů. Nejlépe mě poznáte, když se podí-

váte proti nebi. Mám špičatá, zahnutá křídla, když 

ve výšce čekám na kořist, mám široce rozevřený ocas. 

Koncem dubna si vyhledám staré hnízdo straky, větší 

dutinu nebo budku, případně kostelní věž či útulnou pů-

du. Nejsem totiž žádný stavitel. Do hnízda snesu             

3-7 vajec a zahřívám je až 30 dnů. Mám hodného part-

nera, který mě celou dobu krmí. Nosí potravu i vylíhlým 

mláďatům a já mu po několika dnech začnu pomáhat. 

Krmíme je čtyři týdny na hnízdě a pak ještě další týden 

mimo hnízdo. Potravu jim nejdřív trhám, ale po dvou 

týdnech už to zvládnou sama.  

V České republice žiji skoro všude, ve městech i na ven-

kově. Zůstávám zde i v zimě. Jenom mladí ptáci odlétají 

za teplem do severní a západní Afriky. Lidé mě považují 

za symbol rychlosti, aktivity a přesnosti. 

Pírko 

Olga Hrachová 

knihovnice 
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V divadle bavil svět 

Lesní divadlo 

Začátek školního roku, ideální počasí, hudba, smích     

a vtip sama nad sebou – takové bylo představení nýr-

ských ochotníků v Lesním divadle v sobotu 5. září 

2020.  

Možnost vystoupit před diváky jsme si nenechali skrze 

všechny strasti letošního jara a léta vzít.  

Oprášili jsme scénář posledního zimního představení, 

upravili děj na letní aktivity, přidali dialogy, scénu       

a bylo hotovo. Takový rychlý a jednoduchý refresh, 

který nás bavil, a mohu říci, že bavil i diváky. 

Jsem ráda, že jsme jako skupina v září na pódiu byli, že 

jsme se mohli setkávat na zkouškách, při kterých bylo 

dost legrace, a že se kolegyně a kolegové svých rolí 

ujali zodpovědně a s vtipem svým vlastním. Díky tomu 

všemu „Nás v vámi bavil svět“. 

Hodousické minikáry 

I přes nepříznivě se vyvíjející epidemiologickou situaci 

se 19. září závod minikár v Hodousicích uskutečnil. 

Dokonce se „covid-19“ nacházel přímo na trati. Ten              

i ostatní závodníci se utkali jak o první místo ve sjezdu 

na svých vyrobených minikárách, také o diplom za 

nejoriginálnější nápad. Již čtvrtému ročníku přálo letos 

opět i počasí, a tak si soutěžící i přihlížející hosté moh-

li užít příjemnou atmosféru a hezkou podívanou. Vozi-

dlo každého jezdce muselo mít brzdu a minimálně        

3 kola, aby mohlo vyjet na trať, která začínala nad zná-

mým tzv. „Řáholcem“. Cíl byl stanoven ve vsi u vodní 

nádrže a soutěžilo se ve dvou kategoriích. Dort za prv-

ní místo vyhrál v kategorii dospělých pan Zdeněk Ku-

bát, mezi dětmi zvítězil Vojtěch Zach. K vidění tu bylo 

celkem dvanáct vyrobených minikár a k tomu i pár 

zajímavých „outfitů“. SDH Hodousice děkuje všem 

zúčastněným a těší se na další ročník a další zajímavá 

vozidla.  

SDH Hodousice 

Olga Hrachová 

SDH Hodousice 

Dana Tomanová 

Moštování v moštárně 
Křižíkova 799, Nýrsko 

Úterý 15.30 - 18.00  

Sobota 8.00 - 11.00 



 12 

Alfa 

Klub ALFA 

Přeji hezký den všem čtenářům Nýrských novin. Byl 

jsem redakcí požádán, abych napsal něco o Alfě Nýr-

sko. Alfa je začátek řecké abecedy, v přeneseném vý-

znamu začátek a základ něčeho nového. Chceme být 

nositelem a aktivátorem nových začátků a hodnot, od 

kterých se vše odvíjí.  

Pro některé z vás něco málo z historie. Nějaký čas jsem 

chodil okolo školy ve Školní ulici a pozoroval, jak se   

u srubu ve školní zahradě schází parta mladých lidí, 

kteří pokuřují, popíjejí a z nudy tento srub ničí. Došel 

jsem za tehdejším ředitelem Emilem Maškem a zeptal 

se ho, jestli bych nemohl srub použít jako klubovnu pro 

mládež. Pan ředitel souhlasil, a tak mohla začít přípra-

va na otevření. Založili jsme občanské sdružení, a pro-

tože srub byl v zoufalém stavu, bylo jej potřeba napřed 

vyčistit, opravit a vybavit. To vše svépomocí a za fi-

nanční podpory jednoty Bratrské v Nýrsku. Díky tomu 

bylo  možno 13. března 2009 slavnostně otevřít Klub 

ALFA. Této události se zúčastnil starosta města Milo-

slav Rubáš, biskup jednoty bratské a další důležité 

osobnosti  z Nýrska i okolí.  

Začátky Klubu Alfa nebyly jednoduché. Stanovit pravi-

dla, naučit se spolu jednat, vzájemně se respektovat      

a přitom si dokázat společný čas užít tak, aby nás to 

bavilo. Smyslem bylo vytvořit bezpečné místo pro mlá-

dež, kde se nekouří, nepije, neberou ani nedistribuují 

drogy, v rámci možností nemluví sprostě a není tu pro-

stor pro šikanu a rasizmus. Ale naopak je tu možno si 

zahrát nějaké hry, šipky, fotbálek, zasportovat si, popo-

vídat si, dělat něco společně. Nedílnou součástí jsou 

rozhovory o momentálních trápeních, které provázejí 

věk náctiletých. Sám mám skoro osmnáctiletou dceru   

a to je období, kdy jsem vděčný, že má přátele s ro-

zumnými názory, kterým se může svěřit. 

Dodnes se mi vybavuje věta jednoho mladíka: „To ni-

koho nebude bavit a do půl roku to zavřete.“ Jsem rád, 

že se toto „proroctví“ nenaplnilo a po jedenácti letech 

nepřetržité činnosti mohu konstatovat, že nám klubem 

prošlo více než 350 mladých lidí. Někteří z nich jsou 

nám celých jedenáct let věrní, někteří již mají rodiny 

nebo odešli do světa za prací, a tak jsou kontakty spo-

radické, ale stále jsme přáteli.  

Postupem let se vytvořila úzká spolupráce s vedením 

města. Vzájemně jsme komunikovali a vycházeli si 

vstříc ohledně potřeb. Pomohli jsme například s nastar-

továním tzv. streetworku, tedy služby potřebným přímo 

v ulicích města. Tato služba dodnes probíhá a je měs-

tem finančně podporována. Organizace Point 14, která 

pro nás tuto službu zajišťuje a dlouhodobě monitoruje, 

poskytla statistiku kontaktů s problematickými lidmi. 

Vlivy na tuto statistiku jsou jistě různé, ale neoddisku-

tovatelným faktem je klesající koncentrace problema-

tických lidí. Podle informací PČR kriminalita v Nýrsku 

poslední dobou roste, ale je dána spíše zvýšeným po-

čtem zahraničních pracovníků. 

Koncem roku 2015 se naskytla možnost využívat ob-

jekt bývalé prodejny Elektra. Díky vstřícnosti vedení 

města jsme se tam začátkem roku 2016 nastěhovali. 

Tím začala nová etapa rozvoje a kvality naší práce. 

Klub jsme přetransformovali do Komunitního centra 

ALFA. 

V současnosti zde probíhá: 

 klub pro mládež - středa, pátek a neděle  16 - 19 

hodin, 

 setkání pro maminky - po domluvě ve čtvrtek 

dopoledne, 

 setkání žen - úterý odpoledne, 

 setkání členů a příznivců jednoty bratrské - nedě-

le od 9:30 hodin, 

 rybářský kroužek - sobota od 9 hodin, 

 každou středu odcházíme z ALFY v 18 hodin na 

fotbal do tělocvičny nebo na hřiště. 

Kromě těchto pravidelných akcí se podílíme nebo orga-

nizujeme další pro město. Ať už jsou do divadelní 

představení, přednášky na školách i pro veřejnost, výle-

ty do přírody a mnoho dalšího. Všechny tyto akce pro-

bíhají i během prázdnin a státních svátků. 

V posledních dvou letech jsme naši činnost rozšířili       

i na problematickou oblast kasáren v Janovicích nad 

Úhlavou. Část práce probíhá také formou návštěv        

v rodinách a  pomocí v problematických životních situ-

acích. 

Máme plány i do budoucnosti, ale v této bláznivé         

a nelehké době bych řekl, že jen Pán Bůh ví, jak to do-

padne. Požádali jsme o grant na vybudování dětského 

hřiště pro nejmenší. Chceme otevřít komunitní 

„kavárnu“, kde by se mládež naučila komunikovat        

s lidmi, starat se o peníze, učit se zodpovědnosti. Rádi 

bychom vytvořili prostor pro setkávání našich nejstar-

ších spoluobčanů a  ještě dále v budoucnosti vybavit 

dílničku pro tatínky s dětmi. 

 

pokračování na str.13 
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Petr Vaňkát 

Komunitní centrum Alfa Nýrsko a Jednota bratská Nýrsko 

                  Sjezd Úhlavy 

Gabriela Anna Jirochová  

Klub ALFA 

Leží nám na srdci život v tomto městě, a proto chceme 

podle našich schopností a sil pomoci k lepší kvalitě.  

To vše se neobejde bez finanční pomoci, za kterou 

jsme hluboce vděčni. Našimi sponzory jsou Jednota 

bratská Nýrsko, Město Nýrsko, MAS ekoregion Úhla-

va, MPSV - fond na podporu zaměstnanosti a řada 

drobných dárců. Navštívit nás můžete na adrese: 

https://klub.nzrsko.info/ 

pokračování ze str.12 

Sjezd Úhlavy 

V sobotu 5. září se konal v pořadí již 32. ročník České-

ho poháru vodáků (ČPV) na Úhlavě. Start byl tradičně 

pod nýrskou přehradou, desetikilometrová trať o obtíž-

nosti WWI končila před vesnicí Úborsko.  

Projetím startovní brány ve Staré Lhotě se závodníci 

dostali k prvnímu brankovišti, které se skládalo z tzv. 

„shýbačky“ a povinného přistání u levého břehu. Po cca 

2 kilometrech jízdy čekal na závodníky u obce Milence 

první z devíti jezů a o pár set metrů dále nová šupna na 

jehlanech (jez vystavěný z betonových bloků stejného 

tvaru). Poté následovalo jedno z nejhezčích brankovišť 

celého závodu -  „sjezdovka“, které je zároveň prvním 

místem přístupným pro diváky přicházejících z města. 

Ti cestou sem neminuli dva jezy u koupaliště, kde začí-

ná být o zábavu postaráno. Řeka zde ukazuje všem, ja-

kou má sílu a co dokáže. Koupou se hlavně vodáci, kte-

ří si zapůjčili vybavení v půjčovnách a nejsou dobrými 

znalci vodáckého sportu. Někteří jedou dokonce řeku 

poprvé v životě. Adrenalinovým zážitkem mohl být pro 

některé jez zvaný „Železňák". Své jméno získal podle 

železné konstrukce, nachází se v samotném centru Nýr-

ska a vysoký je zhruba čtyři metry. Do cíle zbývalo už 

jen pár kilometrů a 3 jezy, z toho jeden z nejobtížněj-

ších - „lesní válec“. Zde, stejně jako u obou jezů vedle 

koupaliště, měli organizátoři své záchranáře vybavené 

vestami       a lany, kteří vždy pohotově vyrazili na po-

moc všem, co se dostali do nesnází. 

Na Úhlavu každoročně přijíždí fanoušci tohoto sportu 

ze všech koutů republiky. Jezdí jak samostatně, tak or-

ganizovaně. Nejpočetněji zastoupeným vodáckým oddí-

lem byl letos TJ Union Plzeň s počtem 19 lodí, hned za 

ním pak KK Slavia Praha s počtem 18 lodí, z Hradce 

Králové si přijeli závody užít vodáci z VK Slavia 

v zastoupení 17 lodí. Vítězem závodu se stal VO Racek 

DDM Brno, mezi jehož členy patří Jiří Šťastný a Anna 

Čechmánková, kteří si v kategorii K1 vypádlovali první 

místa. Do série poháru si tak se svými 12 loděmi zapsali 

497 bodů. Výsledky závodu byly spočítány ještě ten 

den večer. 

Navzdory pandemii si startovní číslo obléklo 315 zá-

vodníků, neregistrovaných vodáků bylo kolem 70.  

„Kvůli covidu-19 byly bohužel všechny předcházející 

závody poháru ČPV zrušeny. Úhlava je v letošním roce 

tedy úplně prvním uskutečněným závodem,“ říká před-

seda pořádajícího oddílu TJ ČSAD Lubomír Ulč. „Ale 

díky optimálnímu stavu vody se mohla přehrada pouštět 

až do pozdních odpoledních hodin, což většina účastní-

ků s nadšením přivítala a vrhla se do koryta řeky opako-

vaně i po ukončení závodu,“ dodává pan Ulč. 

Pořadatelé děkují všem majitelům jezů a pozemků, kte-

rých při akci využívají, a divákům za jejich projevenou 

podporu závodníkům.   
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Sport 

Chtěli bychom vás informovat o činnosti starší příprav-

ky dětí FK Okula Nýrsko/FJ SRK Železná Ruda, ročník 

narození 2010–2011.  

Na jaře 2020 se oddíly kopané FK Okula Nýrsko          

a     FJ SRK Železná Ruda domluvily na sloučení fotba-

lové starší přípravky obou klubů. Spolupráce mezi od-

díly trvá již několik let, a to velmi úspěšně. Bohužel je 

doba, kdy není příliš zájem jak ze strany rodičů, tak ze 

strany dětí o fotbal, a my, nadšenci pro kulatý nesmysl, 

nechceme, aby fotbal na vesnicích zanikl. Sloučili jsme 

tedy starší přípravku FK Okula Nýrsko a FJ SRK Že-

lezná Ruda (dále jen Ný/ŽR) za velké podpory pana    

Mgr. Davida Gajduška, profesionálního trenéra mláde-

že za Okresní fotbalový svaz Klatovy, a pana Mgr. Pav-

la Hudečka, profesionálního trenéra mládeže za Plzeň-

ský kraj. 

V současné době starší přípravka Ný/ŽR pod vedením 

trenérů Josefa Škacha ml., Adama Vöröse, Václava 

Karlovského a Josefa Mudry čítá cca 15 velmi šikov-

ných dětí. Od léta jsme spolu strávili čtyři dny na sou-

středění na Špičáku na chatě Slavoj, odehráli několik 

přípravných zápasů a v současné době hrajeme střídavě 

každý týden turnaje starší přípravky jak krajské, tak 

okresní. Byli jsme na prestižním turnaji v Mýtě             

u Rokycan, kde jsme společně na prvním turnaji skon-

čili na velice pěkném sedmém místě z dvanácti účastní-

ků,  odměnou byl za předvedený výkon vyhlášen nej-

lepší hráč turnaje z našich řad. Následně jsme úspěšně 

odehráli již několik turnajů. 

Vše probíhá za velké podpory fotbalových klubů        

FK Okula Nýrsko, FJ SRK Železná Ruda, obce Nýrsko 

a Železná Ruda a hlavně za podpory rodičů a fanoušků 

oddílů a dětí, kteří nás na všech turnajích hlasitě podpo-

rují i pomocí různých hudebních nástrojů (buben, trub-

ky, řehtačky atd.). Fotbal nás prostě baví, hrajeme ho 

pro radost, a s námi se tedy musí také počítat!!! Od-

měnou nás, trenérů, a určitě všech bude, když se na 

některého z „čutálistů“ podíváme v televizi, jak si to 

kope ve vyšší soutěži.  

Fotbal nás baví, s námi se musí také počítat 

V závěru měsíce září se uskutečnilo odvetné utkání 

s Nýrskem ve hře petanque. Utkání se vydařilo, 

k čemuž přispělo sice podzimní, ale slunečné a přede-

vším teplé počasí. Připomeňme, že v červenci zvítězilo 

družstvo Dešenice 79:57. V jednotlivcích byl první     

V. Soušek (NY) s 199 cm před M. Raišlem (DE) s 220 

cm a J. Koženým (NY) s 276 cm. V. Soušek bodoval 

v šesti kolech z deseti, 5x bodoval M. Raišl. Odveta 

byla zejména pro dešenické hráče složitější, neboť se 

jen částečně vyrovnávali s tvrdou dopadovou plochou 

(na rozdíl od té v Dešenicích). V polovině turnaje jed-

noznačně vedlo Nýrsko a jeho tři opory J. Mayer s 177 

cm, H. Chrobáková s 185 cm a P. Tomaščík s 195 cm. 

Náš do té doby nejlepší hráč J. Karlovský s 210 cm byl 

až na šesté pozici. Druhá polovina turnaje byla ale jiná. 

Došlo ke zhoršení všech hráčů, i těch favorizovaných 

z Nýrska. Zlepšení v druhé části dosáhli jen dva hráči, 

A. Halasová (jen částečně) a M. Miškovič z Dešenic. 

Ten také druhou část se 177 cm vyhrál, druhou příčku 

pro sebe získal J. Kožený s 270 cm a třetí potom        

M. Raišl s 323 cm. Turnaj se stal nakonec kořistí domá-

cího Nýrska, které zvítězilo 80:56. V jednotlivcích zís-

kal 1. místo M. Miškovič (DE) s 438 cm. Druhé místo 

obsadil J. Kožený (NY) s 460 cm a 3. místo získala H. 

Chrobáková (NY) s 510 cm. M. Miškovič bodoval 

v šesti kolech z deseti. Celkově zvítězilo v dvojzápase 

družstvo Nýrska o 2 body. Zástupci obou klubů se 

v současnosti domlouvají na možné ligové soutěže 

v příštím roce. Zástupci také rozhodli o tom, že v této 

souvislosti osloví obecní úřady s žádostí o podporu. 

Jan Rejfek  

prezident Petanqueclubu Dešenice 

Josef Škach ml., Adam Vöros, Václav Karlovský, Josef Mudra  
trenéři 

Přátelský dvojzápas ve hře petanque  
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Anketa 

 

 

Jak se vám žije na Klatovsku? 

Tak zní název ankety, do které se mohou zapojit občané klatovského regionu a vyjádřit se tím ke kvalitě 

života a sociální problematice. Anketa probíhá do 30. 11. 2020 v rámci komunitního plánování sociál-

ních služeb na Klatovsku. Anketní lístky budou v říjnu  distribuovány občanům do poštovních schránek. 

Vyplněné lístky je možné odevzdávat do poštovních schránek obecních úřadů nebo odevzdat na obecních 

úřadech či je vhodit do sběrného boxu v Informačním centru v Klatovech (Vídeňská ul. 66, vchod 

z náměstí). Anketu je možné také vyplnit elektronicky online z webu města Klatovy (www.klatovy.cz), zá-

ložka Komunitní plánování. Výstupy z ankety budou využity při plánování rozvoje sociálních služeb 

v regionu. Její vyplnění tedy přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a návazných služeb          

v regionu.  

Komunitní plánování bude v roce 2021 pokračovat společnými diskuzemi nad nedostatky v sociální ob-

lasti zjištěnými při mapování situace a hledáním vhodných řešení pro klatovský region. Bližší informace 

o komunitním plánování a pořádaných akcích jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce města 

Klatovy nebo u koordinátorky Veroniky Marouškové, DiS., z Centra pro komunitní práci západní Čechy, 

tel. 607 027 926, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz.  

Děkujeme vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete!  

http://www.klatovy.cz)
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 Uzávěrka: 
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 Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu
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 Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepři

 jmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost 
 a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za 

 obsahovou stránku inzerátů zadavatel.  
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Inzerce 

Prodej   slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky ze svého chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech 

barvách a slepičky Green Shell - typu Maranska.  

Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 229 Kč/ ks.  

 

Prodej: 20. 10. 2020 

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17:50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.  

tel. č. 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 


