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Občanské sdružení Muzeum Královského hvozdu bilancuje
1. února se sejdou členové i příznivci sdružení, aby
zhodnotili, co se v uplynulém roce podařilo i nepodařilo.
Doufáme, že ohlédnutí zpátky bude pro nás povzbuzením,
abychom se s chutí pustili do úkolů, kterým by se možná i
člověk raději vyhnul, nebo o kterých si myslí, že jsou
zbytečným zdržováním.
Jaký tedy byl uplynulý rok? Podařilo se v Nýrsku otevřít
stálou expozici bystřického rodáka, JUDr. Antonína rytíře
Randy,
podle
některých
odborníků
dokonce
nejvýznamnějšího právníka české historie, který žil v letech
1834 až 1914. Současně, díky shromáždění dokumentů ze
soukromých archivů a jejich převedení do digitální podoby
a na základě souhlasu vlastníků, se stalo naše muzeum
autorizovaným badatelským centrem, to znamená, že
můžeme tyto dokumenty užívat pro publikační, studijní a
výstavní účely. Také jsme získali prostředky na vybudování pomníku této osobnosti na bystřické návsi, který byl
odhalen ve stejný den jako zahajovalo muzeum - 8.7. 2006. Díky podpoře Města Nýrska sdružení dostalo k užívání
prostory v nově zrekonstruované budově na náměstí a město také hradí 70% nákladů na služby. Též na pomník město
přispělo poskytnutím pozemku a vybudováním základů pro dílo.Pomníkem se také naplnila prvá část aktivit, které si
sdružení vzalo za své, a sice rozšířit pozornost veřejnosti i na sousední obce, aby se kraj kolem Nýrska stával
zajímavějším.
Také pomalu roste členská základna sdružení. Je to velmi důležité, protože práce je zvláště na začátku takovýchto
aktivit mnoho. Je třeba sbírat exponáty (mnozí občané z Nýrska už nám ledacos zajímavého přinesli a my jsme to
vystavili), je třeba počítač na ukládání dat, vitríny pro vystavení cennějších předmětů, peníze na služby, které si
nemůžeme sami zajistit, a na plat průvodkyně. Díky sponzorům, které bychom také tímto rádi zveřejnili, Firmě Tany,
Foto Korbel, Pohřební služba Tůma, Papírnictví Moller, Dobler Metallbau, Bema – Beran, Agricultur, p. Gönder, a díky
alespoň nějakým příjmům ze vstupného a příspěvku z Úřadu práce se nám daří udržet v muzeu průvodkyni.
(Průvodkyně není nějaký zbytečný přepych, ale standard,
který by město, jako je Nýrsko, mělo mít.) S nadějí vyhlížíme
příležitost uspět s nějakým projektem v evropských fondech,
abychom se alespoň skrze nějaký projekt mohli rozvíjet.
V tomto jsme však přece jen nezkušení a zatím jsme se setkali
se vstřícnou ochotou nám pomoci pouze v rozvojové agentuře
AGA Akcent. Věříme, že i my, stejně jako nějaký podnikatel,
nebo krámek, si získáme své zákazníky, kteří se k nám budou
vracet. Máme i další plány, ale o těch až někdy příště.
Na polovinu února chystáme zahájení nové výstavy, která by
měla dokumentovat svéráznou formu lidového umění,
podmalby na skle. Nýrsko a okolí bylo jedním z center této
činnosti. Souvislost to mělo pochopitelně s blízkostí skláren,
které byly zdrojem materiálu. Těšíme se, že budeme moci
seznámit naše spoluobčany se základními styly podmaleb,
tvůrčího postupu i prodejních možností. Součástí této výstavy bude také představení sbírky svatých obrázků
zapůjčených z muzea v Neukirchen. To je velmi významný moment, protože je takto vlastně zahájena konkrétní
přeshraniční spolupráce, o které věříme, že se bude dále rozvíjet.
A na závěr ta největší novinka! Aktivitou obecního úřadu v Hamrech byly v podzimních měsících odkryty základy
zbořené kaple Svatého kříže v Hamrech, kde byl učiněn významný nález kamenného erbu majitelů panství, rodu
Kolovratů. Na hledání dalších pozoruhodností v troskách kaple se také podíleli členové historickovědného kroužku při
muzeu. A jejich nálezy budou mít také na výstavě své místo. Přijďte se podívat na prvé archeologické nálezy
v novodobé historii města Nýrska.
Za Občanské sdružení Muzeum Královského hvozdu Karel Velkoborský

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.

Služba finančního úřadu občanům
Finanční úřad v Klatovech vyšel vstříc našim občanům a zajistil službu zaměstnanců FÚ v našem městě, kdy
bude možno vyzvednout daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006, podat daňové přiznání a
získat pomoc při vyplňování daň. přiznání.
Služba bude zajištěna v budově hasičské zbrojnice v ulici P. Bezruče v Nýrsku, vždy od 12:00 do 17:00
v termínech :
15.02.2007
08.03.2007
22.03.2007

Škody na majetku
Vichřice, která v noci z 18. na 19. ledna
postihla celou naši republiku, se
nevyhnula ani našemu městu. Působila
značné materiální škody na majetku
našich občanů, ale i na majetku Města
Nýrska. K největší škodě na majetku
města došlo v areálu K Cihelně, kde
byla z celého objektu garáží stržena
plechová střecha. Poškozeny byly i
střechy na dalších objektech, škody
vznikly na dopravním značení, na
oplocení a na zeleni. K největším
škodám došlo v městských lesích, kde
za jednu noc padlo přibližně 9 tisíc m3
dřeva, což představuje plánovanou těžbu
za období delší než 3 roky.
Pro všechny návštěvníky lesa platí stále
zvýšené nebezpečí vstupu, neboť i
stojící stromy mohou být porušeny a
v kombinaci se sněhem může dojít
k jejich nečekanému pádu.

Zvyšování nájemného v bytech ve vlastnictví města Nýrska
Na základě zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964
Sb. bude s platností od 1.6.2007 v bytech ve vlastnictví města Nýrska zvýšeno nájemné. Nájemné se bude
zvyšovat podle v současné době platné aktuální výše nájemného v každém bytě a cílového nájemného
zveřejněného ve Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. Pro byty s ústředním vytápěním a se
základním příslušenstvím, které mají v současné době platnou aktuální měsíční sazbu nájemného 15,23 Kč/m2,
se bude nájemné zvyšovat o 16,2%, tj. na 17,70 Kč/m2 měsíčně. Pro byty bez ústředního vytápění a se
základním příslušenství, které mají aktuální měsíční sazbu nájemného 11,41 Kč/m2, se bude nájemné zvyšovat o
18,8%, tj. na 13,56 Kč/m2 měsíčně. Tyto dvě sazby platí pro většinu bytů ve vlastnictví města Nýrska. Přesné
údaje o výši dosavadní sazby aktuálního nájemného, procentního zvýšení měsíčního nájmu a výši nového nájmu,
které se týkají přímo jejich bytu, obdrží nájemci v Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného. Toto
oznámení jim bude doručeno v průběhu měsíce února 2007. Koncem května 2007 bude pak nájemcům zaslán
evidenční list platný od června 2007 s uvedenou novou částkou nájemného, úhradou za zařizovací předměty a
zálohami na služby s nájmem spojenými.
Nájemců, kteří mají způsob zvyšování nájemného popsán přímo v nájemní smlouvě – tzn. nástavba v čp. 754-7 a
dostavba čp. 492, a nájemců v čp. 848 se tento termín jednostranného zvyšování nájemného netýká.
Ing.Molnárová TSM Nýrska

Plán nejdůležitějších akcí na rok 2007
1. Výstavba
1. 1.

Druh akce
Zahájení výstavby 19 bytů a zdravotnického
střediska / po zbourání čp. 158 – Okula /

termín
2007 - 9

Ropočet
10 mil. / 50 mil./

2007

4 mil.

2007

1, 5 mil.

2007
2007
2007
2007

0, 9 mil.
1, 0 mil.
0, 3 mil.
0, 15 mil.

2007
2007

0, 1 mil.
0, 05 mil.

2007

0, 2 mil.

2007

0, 2 mil.

2007
2007

0, 8 mil.
0, 5 mil.

2007 - 9
2007

0, 3 mil. /1, 5
mil./
0, 5 mil.

2007
2007
2007

1 mil.
0, 5 mil.
1 mil.

2007
2007
2007
2007

0, 3 mil.
0, 7 mil.
0, 5 mil.
0, 8 mil.

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

Rekonstrukce chodníků v Komenského ulici
v případě, že SúS Klatovy bude provádět
rekonstrukci silnice
Oprava komunikace u garáží v Hadravské čtvrti
– II. etapa
Oprava komunikací v obci Hodousice
Oprava komunikace ve Starém Lázu
Opravy komunikací v územním obvodu města
Výměna dopravních značek za reflexní

3. Zeleň
3. 1.
3. 2.
3. 3.
3. 4.

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

4. Projektové práce
4. 1.
4. 2.
4. 3.

Projekt na zasíťování pozemků u hydroglobu
Projekt na zasíťování průmyslové zóny
v Hadravské čtvrti
Zahájení revize územního plánu města

4. 4.

Projektové rozpracování studie náměstí

5. Infrastruktura
5. 1.
5. 2.
5. 3.

Kanalizace v Komenského ulici
Vodovod v Komenského ulici
Napojení Starého Lázu na skup. vodovod

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

Opravy osvětlení ve městě a spádových obcích
Osvětlení v Komenského ulici
Kamerový systém
Oprava kotle – Teploslužby

Víte, které sociální služby jsou v mikroregionu Úhlava dostupné?
Již několikrát jsme psali o tom, že v mikroregionu Úhlava probíhá komunitní plánování sociálních služeb
(KPSS). Za tímto názvem se skrývá iniciativa dobrovolného svazku obcí Úhlava vytvořit ve spolupráci s lidmi,
kterých se téma sociálních služeb nejvíce týká a které toto téma nejvíce zajímá, rozumný plán budoucí podoby
těchto služeb a jejich dalšího rozvoje. Vzniklý komunitní plán by měl přispět také k tomu, aby Plzeňský kraj,
obce dobrovolného svazku Úhlava, místní neziskové organizace a vůbec všechny subjekty, které mají zájem
žádat o finanční podporu (nejen) ze zdrojů EU, byly připraveny v období 2007-2013 tyto prostředky čerpat.
Na území mikroregionu Úhlava však řada sociálních služeb funguje již nyní. Jedná se o následující
poskytovatele a služby:
Centrum Buď fit
Poskytuje poradenství v oblasti zdraví, vzhledu a kondice, prevence civilizačních chorob (včetně měření
rizikového tělesného tuku a tlaku).
Klub seniorů Nýrsko
Poskytuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory (přednášky, kolektivní hry, zájezdy)
Město Janovice nad Úhlavou, Obecní úřad Dešenice, Obecní úřad Strážov
Poskytují rozvoz obědů
Pečovatelská služba Nýrsko
Zajišťuje seniorům a zdravotně postiženým občanům jednoduché ošetřovatelské úkony, donášku/dovoz obědů,
nákup, nutné pochůzky, pomoc s udržováním domácnosti (úklid, topení), přípravu obědů, pomoc při pracovních
aktivitách, pedikůru, masáže, dohled nad dospělým občanem.
Sportovní klub vozíčkářů
Pořádá sportovní akce pro vozíčkáře, poskytuje informační a poradenský servis vozíčkářům, provozuje půjčovnu
invalidních vozíků, zajišťuje distribuci a servis invalidních vozíků, nabízí rehabilitaci zdravotně postiženým.
Svaz zdravotně postižených Nýrsko
Poskytuje poradenství o možnostech získání průkazek ZP a ZTP, pořádá lékařské přednášky a besedy se
zajímavými lidmi, zájezdy (autobusové výlety do blízkých i vzdálených míst, s ohledem na zdravotní stav
členů), společenská setkání, návštěvy imobilních členů.
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Bystřice nad Úhlavou
Poskytuje klientům ubytování, stravu, nezbytné sociální služby (pomoc při zvládání běžných úkonů – osobní
vybavení, hygiena, oblékání apod.), zdravotní péči, rehabilitaci, výchovné a vzdělávací aktivity. Dále zajišťuje
rozvíjení a podporu zájmové a kulturní činnosti klientů (taneční kroužek Bystřinka, hudební kapela Mikeška),
účast na kulturních, společenských a sportovních aktivitách, sociálně terapeutické aktivity (ergoterapie), školní
vzdělávání, pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů.
Podrobnější informace o zmíněných službách (včetně kontaktů a ceníků) naleznete v Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb, který je zájemcům k dispozici u paní Jiříkové v kulturním a vzdělávacím centru Královský
hvozd a také na internetových stránkách mikroregionu http://www.ekoregion-uhlava.cz/ pod odkazem „KPSS“ –
„Komunitní plán“.
Ivana Gracová, manažerka projektů CpKP ZČ, tel.: 377 329 558 nebo 775 764 413, e-mail: ivana.gracova@cpkp.cz

CO SE DĚJE V DOMĚ DĚTÍ
A MLÁDEŽE ?
DDM uspořádal v pátek 29.12.2006 již
počtvrté Silvestrovské mecheche. Příznivci
našeho domu se přišli rozloučit se starým
rokem hrami, soutěžemi a tancem. Nechybělo
ani občerstvení, které si každý vyrobil, a
ohňostroj. Nakonec se bouchly i Rychlé
špunty na přípitek. Kdo nepospíchal domů,
mohl ještě shlédnout promítaný film a užít si
pohody při ochutnávce vánočního cukroví.
Jitka Ďurišová

Práce členů kroužku Reportér : dnes od Alenky Vackové
Ostrov Bora Bora
„Pozemský ráj“ nebo také “ Perla Polynésie“ jsou dvě
z mnoha jmen, která tento ostrov snů dostal. Je známý i
díky přítomnosti americké armády během druhé světové
války. 240 km severozápadně od Tahiti najdete to
nejlepší, co si můžete v Polynésii dopřát. Srdce ostrova
vytváří pyšná silueta tří horských vrcholků, z nichž
nejvyšší Otomanu figuruje i ve starých legendách. Malé
ostrůvky „motu“ vytvářejí kolem ostrova prstenec, na
jednom z nich leží i letiště, z kterého se můžete dále
dostat pouze lodí, na ostatních jsou luxusní hotely.
Fantastické pláže, laguny s fluoreskující vodou. Pohodlná
hotelová zařízení a nádherná přírodní scenérie přitahují
po léta na tento ostrov nejen turisty, ale také malíře,
spisovatele a filozofy hledající a nacházející tu inspiraci,
odpočinek a skutečný ráj na zemi.

SOUTĚŽ VE ČTENÍ ŽÁKŮ
Celý letošní rok věnovala Městská knihovna v Nýrsku ve svých plánech akcím, vedoucím k podpoře a
rozvoji čtenářství dětí a mládeže. Kromě nových nápadů jsme oprášili také některé dávné již osvědčené.
Mezi ně patří „Soutěž ve čtení“ žáků 2. a 3. ročníků ZŠ. Ta proběhla v knihovně 24. ledna 2007. Nejlepší
čtenáři ze Základních škol Nýrsko a Chudenín změřili své síly ve čtení neznámého textu. 13 malých čtenářů
dokázalo posluchačům, pětičlenné porotě i doprovázejícím pedagogům, že patří opravdu mezi ty nejlepší.
Hravě zvládli přečíst připravené texty i s cizími jmény a slovy. Pětičlenná porota měla těžké rozhodování,
kdo bude vítězem, a nakonec rozhodla takto:
Kategorie 2. ročník

1. Pavlína Stančíková ZŠ Komenského
2. Miroslava Bouzková ZŠ Školní
3. Milan Koryťák ZŠ Komenského

Kategorie 3. ročník

1. Sára Kaletová ZŠ Komenského
2. Josef Kubečka ZŠ Školní
3. Monika Poupová ZŠ Školní

Letošní premiérový ročník soutěže se osvědčil, proto do dalších let počítáme s rozšířením řad soutěžících o
další ročníky a školy. Zvýší se tak konkurence a průběh soutěže bude zajímavější a napínavější.

SKP OKULA NÝRSKO
2.ROČNÍK BUVOLSS CUPU
V sobotu 6.ledna 2007 od 9 hodin začal v nýrské hale druhý ročník turnaje BUVOLSS CUP mladších žáků v
kopané. Za účasti šesti týmů systémem každý s každým se roztočil kolotoč zápasů, ze kterého vyšel nakonec
vítězně celek pořádajícího oddílu SKP Okuly Nýrsko. Turnaje se zúčastnila tato mužstva. TJ Sušice, TJ Přeštice,
TJ Klatovy A, TJ Klatovy B, SKP Okula Nýrsko A a SKP Okula Nýrsko B. Hned v první utkání se střetla obě
domácí mužstva. Po rozpačitém začátku dokázalo nakonec áčko zvítězit jednoznačným rozdílem 6:0. Ve druhém
utkání na sebe narazila mužstva Přeštic a Sušice. V dramatickém zápase nakonec Přeštice zvítězily 1:0. Ve
třetím zápase proti sobě opět nastoupilo áčko a béčko, ale tentokrát z Klatov. I v tomto souboji stejně jako
v případě domácí záležitosti, dominovalo áčko a zvítězilo v poměru 4:1. Druhé utkání nýrského béčka se Sušicí
přineslo bojovný výkon domácích, který přesto na soupeře nestačil a nýrští odešli podruhé poraženi - tentokrát
v poměru 0:2. Přeštice do svého dalšího utkání nastoupily proti favoritovi turnaje Klatovům „A“ a i v tomto
zápase byly šťastnější a znova po výhře 1:0 si připsaly již druhé vítězství v turnaji. Na nýrské áčko čekal i v
jejich druhém utkání relativně lehčí soupeř a to klatovské béčko. Jenže utkání nemělo až tak hladký průběh kvůli
neproměnění několika vyložených šancí. Nakonec po
výsledku 2:0 si povinné body připsali domácí borci a
čekala je trojice zápasů proti silnějším soupeřům.
Mezitím si poradilo klatovské áčko s „B“ týmem
Nýrska hladce 4:0 a Přeštice s béčkem Klatov také
nezaváhaly a po výhře 3:1 pokračovaly turnajem bez
porážky. Největším strašákem na turnajích pro domácí
Nýrsko bylo vždy mužstvo Sušice. Jenže každá série
jednou končí a tak i domácí svou sérii ukončili a
dokázali Sušici porazit 1:0. V zajímavém zápase dvou
béček bylo úspěšnější to klatovské a zvítězilo proti
Nýrsku „B“ 2:0. První remíza a ještě k tomu 0:0 se
zrodila v utkání Klatovy „A“ – Sušice. Poté na sebe
narazila dvě ještě neporažená mužstva a bylo jasné, že
vítěz tohoto zápasu nakročí i k vítězství v tomto
turnaji. Zápas Přeštice – Nýrsko „A“ začali lépe hosté a vedli 1:0. Poté domácí zabrali a otočili výsledek na 1:3
ve svůj prospěch, hráči Přeštic však ještě jednou dokázali skóre srovnat. Jenže vítěznou branku na konečných 3:4
dokázali nakonec vstřelit hráči Nýrska a stali se tak vítězi turnaje. Na tomto faktu už nemohla nic změnit ani tři
poslední utkání, ve kterých Klatovy „B“ podlehly Sušici 0:3, Přeštice si poradily s nýrským béčkem v poměru
4:0. Vrcholem turnaje byl tak zápas Klatovy A – Nýrsko A, ve kterém domácí tým remizoval 1:1. Po turnaji pak
byly uděleny i individuální ceny. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Volák Jan ze Sušice, nejlepším hráčem
Ruth Jan z Přeštic a nejlepším střelcem se stal domácí Kvítek Patrik, který se v turnaji trefil celkem 6x do
soupeřovy branky.

Memoriál Miroslava Lva
Ani ve druhém halovém turnaji v tomto roce, který se konal 20.ledna v Klatovech, se mladší žáci Nýrska
neztratili a zanechali i přes nepodařený závěr vcelku dobrý dojem. Ve své skupině byli suverénní. Ztratili dva
body až v samotném závěru, když remizovali se Sokolem Mrákov 0:0. Jinak dokázali porazit klatovské béčko,
Přeštice, Rokycany, Nepomuk a Horažďovice. Jenže
forma skupiny se najednou v semifinále ztratila.
Mužstvo sice neprohrálo, ale selhalo v penaltovém
rozstřelu. Po prohře 1:2 na pokutové kopy museli hrát
utkání o třetí místo. A jak to v turnaji chodí, okusili i
žáci Nýrska chuť porážky v nejnevhodnější chvíli. Po
prohře 0:1 na ně zbylo jen to strašně nevděčné umístění
ve všech turnajích - místo čtvrté.Útěchou je snad jen
fakt, že tato branka byla jedinou brankou ze hry a
znamenala také jedinou porážku v turnaji. Velkou
zásluhu na tom měl i nejlepší brankář turnaje náš Josef
Juraši. Turnaje se účastnilo 168 fotbalistů, kteří
odehráli 51 utkání. Publikum vidělo při turnajových
bojích 174 gólů.

TŘÍKRÁLOVÝ TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ ŽEN
Několik dní po začátku nového roku
v sobotu 6.ledna se hráčky oddílu
Buvolss Nýrsko zúčastnily ve
sportovní hale v Plánici Tříkrálového
turnaje v halové kopané žen. Den to
byl opravdu náročný. Hrálo se
systémem každý s každým, což byl při
počtu deseti družstev úkol téměř
nadlidský. Devět z nich se již znalo
z Pošumavské
amatérské
ligy,
posledním oddílem byla středočeská
Mokřina, která hraje třetí ligu. Naše
děvčata začala hrát teprve v loňském
roce, a proto jejich výkon není ještě na
úrovni vítězek bolešinské Kobry A,
ale je vidět, že se snaží. Obsadily
devátou příčku i přesto, že svou
houževnatostí porazily i družstva
Sokola Neznašovy a Kobry Bolešiny
B, které se v celkovém pořadí umístily
na pátém a sedmém místě.Naše
Pavlína Bučková byla dokonce
zvolena nejlepší brankářkou, což potěší o to více, že hlasovaly samy účastnice tohoto turnaje. Jistě příště bude tým
ještě úspěšnější, vždyť dávají do bojů celé své srdce a všechny síly. Moc jim to přejeme.

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko pořádá
Ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko




7. 2. 2007 od 19,00 hod. Klarinetové kvarteto Junior: obsazení: Jan Auermüller, Václav
Štich, Bohumír Kopecký a Jan Hrdina : Hudba, která pohladí,od
českých i světoznámých autorů barokní, klasické, ale i populární
tvorby v netradičním podání tří klarinetů a basklarinetu.
23.2. 2007 od 19.00 hod. Miroslav Gabriel Částek v pořadu jednoho herce CITADELA

Ostatní akce v sále kulturního domu
17. 2 – od 15.00 hod.: v sále kulturního domu - Maškarní bál - pořádá DDM Nýrsko
17. 2 – od 20,00 hod.: v sále kulturního domu – MASH

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

Po – Pá 10 – 12 13 – 15 hod.

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 :
knihy: Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek
ŠUMAVA od Karla Kuklíka
Šumava -Vodstvo, Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo : Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Album starých pohlednic Šumavy od Romana Karpaše a Miloslava Martana
Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886 a štítek na hůl s motivem hradu Pajrek
a suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky.

Sběrný dvůr Nýrsko, Strážovská ul.
otevírací doba:
st, pá
14 – 17 hodin
so
8 – 11 hodin
Stavební suť, zemina a biologicky
rozložitelný odpad lze ukládat jen na
skládce
v Hodousicích
každou
sobotu v době od 11,30 do 15 hodin,
ostatní odpady je možno odevzdávat
pouze ve sběrném dvoře v Nýrsku,
Strážovská ul.

Prodám cihlový byt
3+1 v centru Nýrska,
po rekonstrukci, 64
m2, 1 350 000 Kč.
Tel. 724 657 306.

Prodejna „ANJA“
- dárkové zboží
Alžbětín 10, Železná Ruda,
hledá do mladého kolektivu
prodavačku
s příjemným vystupováním,
část. německy mluvící,
4 dny práce, 3 dny volna,
nástup dle dohody.
Více informací v provozovně
nebo na tel.:603 504 414
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