
 
LEDEN   2 0 0 9 
 
nezávislý měsíčník 
 
č. 1,   ročník XXXVI 
 
cena 6 Kč 
 

 
 

Vánoční   zpívání 
 

Již tradičně se uskutečnilo zpívání u vánočního stromku na nýrském náměstí. Fotografiemi chceme připomenout 
nejen tuto akci ze dne 17.12.2008, ale i přípravu na ni. O pestrý program u rozsvíceného stromečku se postarali žáci 
obou základních škol a základní umělecké školy. Touto cestou děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci akce 
podíleli. 

 



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. 

 
 

Vodné a stočné na rok 2009 
 

Vzhledem k platné legislativě Město Nýrsko schválilo na svém zasedání „Plán financování obnovy vodovodů a 
kanalizací“. Plán ukládá městu každoročně investovat do uvedených oblastí cca 4 mil. Kč. S ohledem na tuto 
skutečnost a na navýšení cen energií město přistoupilo k navýšení cen vodného a stočného v roce 2009. Celkové 
navýšení činí 3,04 Kč/m3, cena vodného bude 17, 89 Kč/m3 a cena stočného 17, 92 Kč/m3. Obě ceny jsou bez 
DPH. 

   

Cena tepla z centrální výtopny v Nýrsku 
 

V roce 2009 dojde díky nárůstů vstupních energií k navýšení o 4 %, což představuje nárůst o 13,87 Kč/GJ. 
Výsledná cena je tedy 361,- Kč/GJ (ceny jsou uvedeny bez DPH). Jedná se o cenu zálohovou. 

 
 

Místní poplatky v roce 2009 
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na rok 2009 
Každá fyzická osoba, mající trvalý pobyt v územním obvodu města Nýrska nebo fyzická osoba vlastnící stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 
zaplatí poplatek ve výši 429,- Kč. 
Studenti (ubytovaní na internátě, koleji a pod.) budou po předložení potvrzení platit 129,- Kč. 
Fyzické osoby mající trvalý pobyt v územním obvodu města Nýrska, které dopravují sběrnou nádobu ke 
svozovému místu do vzdálenosti delší než 50 m, budou po prověření žádosti platit 301,- Kč.   
Splatnost poplatku je do konce února 2009. Platbu je možno provádět složenkou i hotově v pokladně MěÚ 
Nýrsko, kancelář č. 6.  
     
Poplatek ze psů 
 

Poplatky a pravidla se pro chovatele psů nemění. Pro připomenutí uvádíme, že chovatelé psů mají povinnost do 
30. 4. 2009 zaplatit poplatek. Přesahuje-li poplatek částku 200,- Kč, může být platba rozložena do dvou splátek 
s termínem 2. splátky do 31. 8. 2009. Platba poplatku může být provedena složenkou i hotově v pokladně MěÚ 
Nýrsko, kancelář č. 6.  
 
Informace pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající 
 

Technické služby města Nýrska upozorňují právnické osoby a fyzické osoby podnikající na možnost sepsání 
nových smluv na likvidaci odpadu podobného komunálnímu a separovaného odpadu pro rok 2009. 
Podnikatelům doporučujeme dostavit se k sepsání nových smluv v termínu od 19. ledna do 25. února 2009 do 
areálu Technických služeb v ulici Strážovská čp.529 k p.Markové. Do této doby bude odpad vyvážen dle 
podmínek uzavřených  smluv z roku 2008.  
Ceník za likvidaci odpadu podobného komunálnímu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
v roce 2009 je ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 2008.   

 
 

Investiční akce v roce 2009 
 

Pokračování výstavby zdravotního střediska v ulici P. Bezruče 
• celkové náklady na celou akci cca 36,3 mil. Kč, 
• získaná dotace ve výši 92,5 %, zbývající část financována z rozpočtu města, 
• termín dokončení je duben 2010. 

 

Soubor komunikací v Hadravské čtvrti 
• celkové náklady na celou akci 18,6 mil. Kč, 



• akce hrazena z rozpočtu města a na základě poskytnutého úvěru, 
• termín dokončení je srpen 2009. Vzhledem k tomu, že současně bude probíhat rekonstrukce Klatovské 

ulice, může dojít s ohledem na koordinaci dopravy k posunutí dokončení do konce roku. 
 
Oprava vnějších omítek včetně zateplení budov ZŠ a MŠ Komenského ulice (objekt čp.250 v Komenského 
ul. a budova MŠ ve ul. Práce) 

• celkové náklady na celou akci cca 15,7 mil. Kč, 
• získaná dotace ve výši 74,5 %, zbývající část financována z rozpočtu města, 
• termín dokončení je říjen 2009. 

 
Výstavba zimní ledové plochy v areálu SKP Okula Nýrska 

• výstavba bude zahájena po vyhodnocení hospodářských výsledků v ½ roku 2009 
• celkové náklady na celou akci cca 17 mil. Kč, 
• snahou bude provést alespoň zastřešení plochy 

 

Rekonstrukce Klatovské ulice – Nýrsko – S-01, S-02 
• celkové náklady na celou akci cca 16 mil. Kč, 
• získaná dotace ve výši 95 %, zbývající část financována z rozpočtu města, 
• termín dokončení I. etapy ke křižovatce s komunikací směr Klatovy-Železná Ruda je rok 2009, v roce 

2010 v II. etapě zbývající část od křižovatky k ul. Nádražní. 
 

 
 

 
 

ZÁPIS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO ULICE 
 

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 250 oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že zápis do 1. ročníku 
proběhne dne 4.2.2009 od 14.00 do 17.00 hod.  
 

K zápisu jsme pozvali celkem 42 dětí. Velice rádi bychom v září otevřeli dvě první třídy s menším počtem žáků, 
aby se děti nemuseli vzdělávat v početné třídě. 

         Mgr. Ivan Pavlík 

 
 

V prosinci probíhalo v našem městě mnoho akcí. 
Nejvýznamnější a zároveň nejnavštěvovanější byl jistě 
Vánoční koncert Jitky Zelenkové, se kterou si 
zazpívaly také děti ze souboru Kamarád. Škoda, že o 
to nebyl zájem ze strany Základní umělecké školy 
v Nýrsku, jistě by se na své ratolesti, které doprovází 
tak známou zpěvačku, přišlo podívat a společně 
zazpívat ještě více rodičů a prarodičů. Přesto bylo 
vystoupení velmi pěkné a všechny naladilo na vánoční 
notu. Další akcí byla Česká mše vánoční (Hej, mistře) 
od Jakuba Jana Ryby, kterou přednesl Železnorudský 
smíšený sbor o.s. ( viz foto ). Spoustu čtení pro děti 
uspořádali jako každoročně v knihovně. Ti, kteří 
neradi lenoší, se mohli zúčastnit nebo alespoň fandit 
na turnaji v malé kopané, volejbalu nebo se projít na 
vycházkách se členy turistického oddílu.  



 
 

Splněná  přání  Jitky  Zelenkové 
 

Městská knihovna Nýrsko touto cestou děkuje paní 
učitelce Lence Kolářové z MŠ ulice Práce a paní učitelce  
Monice Najmanové z MŠ v Železné Rudě za přípravu  
dětského sboru, který vystoupil s pásmem vánočních koled 
na koncertě „Splněná přání Jitky Zelenkové“.  Obě paní 
učitelky ochotně sestavily malý pěvecký sbor a ve velmi 
krátkém čase s ním nacvičily pásmo koled a refrén k písni 
Jitky Zelenkové. Ten si pak společně se zpěvačkou na 
pódiu Kulturního domu zazpívaly. Paní učitelky, ještě 
jednou díky a odvedly jste opravdu pěkný kus práce. Dnes 
není zase tak obvyklé něco pro ostatní udělat ve volném 
čase a bez nároku na odměnu. 

 

Městská knihovna Nýrsko-pořadatel koncertu. 
 

 

KLUB  SENIORŮ  BILANCUJE 
 

Klub seniorů prošel sedmým rokem svého trvání a v krátkosti chci čtenáře seznámit s jeho činností v roce 2008. 
Členové klubu se schází jednou za týden, vždy ve středu odpoledne. Jedno odpoledne v měsíci je připraven pro 
členy společný program, v ostatní dny se baví podle svých představ a zájmů.  
V měsíci lednu nás provedl slovem i obrazem po Rumunsku pan Ing. Rousek. V únoru nás starosta Nýrska Ing. 
Rubáš seznámil s dosavadní prací a informoval nás o plánech v rozvoji našeho města v dalším období. 
Odpověděl také na mnohé otázky členů našeho klubu. Další akcí bylo společné zpívání v sále městské knihovny 
s hudebním a pěveckým souborem z Makova. V dubnu nám o své cestě do Izraele přišla vyprávět paní 
Vaňkátová a promítala zajímavé fotografie z této pro nás dosti neznámé země. Dalšími akcemi byla společná 
návštěva krásného zámečku v Nebílovech a divadelního představení „Paní Marjánka matka pluku“ v Janovicích 
nad Úhlavou. V červnu jsme se vydali na společnou procházku zakončenou posezením v hospůdce „Zemanka“. 
V 2. polovině září jsme se za krásného počasí vydali k Velkému javorskému jezeru, které se nachází ve výšce 
934 m nad mořem, má rozlohu 7 ha a největší hloubku 16 m. Procházka kolem jezera s krásnými plovoucími 
ostrůvky byla pro nás velkým zážitkem. V měsíci říjnu mezi nás přišel pan MUDr. Richter, který nám přednášel 
o infekčních chorobách, o způsobu jak jim předcházet a jak je léčit. Paní Ing. Karlovská nás ve svém vyprávění, 
doplněném krásnými barevnými obrázky, provedla okolím našeho města od Hadravy přes Jezvinec, Svatou 
Kateřinu, údolím Úhlavy, přes Zadní Chalupy až ke zřícenině hradu Pajreku. Koncem listopadu jsme opět jeli do 
Janovic nad Úhlavou na divadelní představení „Lucerna“ od Aloise Jiráska, které nás všechny velmi potěšilo. Ve 
druhé polovině prosince jsme se sešli v klubu při malém občerstvení, zazpívali si koledy a šli na zpívání 
k vánočnímu stromu na náměstí v Nýrsku. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem přednášejícím za jejich nezištnou práci, Městu Nýrsko za finanční zajištění 
uskutečněných akcí. Touto cestou bych chtěla také popřát dobré zdraví a pohodu po celý rok 2009 členům 
našeho klubu, všem seniorům i ostatním spoluobčanům. 

       Za Klub seniorů Nýrsko   M. Larvová 
 

 

SVAZ  ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÝCH  V ROCE  2008 
 

Dne 9.12.2008 proběhla v organizaci zdravotně postižených v Nýrsku slavnostní schůze jako každoročně 
spojená s oslavou vánočních svátků a koncem roku. Pozvání přijaly p. Kučerová, p. Lajpoldová a p. Skřivanová 
z Klatov a p. Pohanková za MěÚ v Nýrsku. Přítomno bylo 75 členů. 
Po zahájení nám děti z MŠ a ZŠ v Nýrsku svým vystoupením přiblížily vánoční čas. Děti ze ZŠ každému 
přítomnému předaly jimi vyrobená přáníčka.  
Po tomto vystoupení přednesla předsedkyně zprávu o činnosti organizace. Výbor se schází každé první pondělí 
v měsíci, navštěvujeme členy při životních jubileích, byli jsme v Kramolíně na koncertě Evy a Vaška, 2 x za rok 
jsme uspořádali sběr šatstva pro Český červený kříž, umožnili jsme členům objednat si ortopedické boty. 
Snažíme se poskytnout, pokud je to v našich finančních možnostech, zábavu, poučení a zdravotní pomoc formou 
přednášek, masáží, občerstvení a v neposlední řadě i zábavou při poslechu živé hudby a zpěvu na všech našich 
schůzích. 
Dále byli přítomní seznámeni s hospodařením v r. 2008 a se sponzory. Byla připravena přání k Vánocům a 
k Novému roku pro ty členy organizace, kteří se pro nemoc již našich schůzí nemohou zúčastnit. Členky výboru 
tyto navštíví a přání předají. 
 



Paní Skřivanová pozdravila přítomné za Svaz postižených Klatovy a popřála nám hodně zdaru v naší práci. Po 
občerstvení nám k tanci i poslechu zahrál p. Jandovský. 
ZO Nýrsko přeje všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně pohody a hlavně pevné zdraví. 
Za pomoc při naší práci v organizaci vděčíme našim sponzorům: Městu Nýrsku, Obci Chudenín, Dopravní 
zdravotní službě v Nýrsku, nájemci jídelny v Okule a panu Jandovskému. 

   ZO Svazu postižených v Nýrsku
 

 
 

DÍVKA   ROKU   2009   V   DDM 
 

Začal nový rok a před námi všemi se hromadí úkoly a předsevzetí, které jsme si dali na Silvestra. Od některých už 
jsme už zase upustili, ale jiná se nám podaří splnit určitě. Pracovníci DDM Nýrsko si dali už na sklonku minulého 
roku úkol – zorganizovat a uskutečnit základní kolo soutěže „ Dívka roku 2009 „ . Jedná se o postupovou soutěž 
pro dívky ve věku třináct až patnáct let. 
Nejúspěšnější zástupkyně základních kol se 
utkají na jaře v oblastním kole soutěže 
v Plzni a na začátku léta proběhne celostátní 
kolo v Jičíně. Nad celou akcí převzalo 
záštitu Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky. Cílem soutěže 
je nabídnout adeptkám formu trávení 
volného času, která je děvčatům příjemná a 
obohatí je o nové vědomosti a dovednosti. 
Vyzkoušejí si svoji odvahu před zraky 
diváků. Samotná soutěž je vyvrcholením 
přípravy na soutěž. Přihlášená děvčata musí 
projít tříměsíčním kurzem. V tomto období 
se připravují na soutěžní discipliny. Čtenáře 
jistě bude zajímat, v jakých oborech budou 
dívky soutěžit. 
První disciplinou je rozhovor s moderátorem. Druhou bude utkání ve znalostech. Test obsahuje otázky z různých 
oblastí života a je veden kvizovou formou. Děvčata musí prokázat všeobecný rozhled.  Třetí disciplinou je cvičení 
aerobiku v malých skupinách. Porota zde hodnotí rychlost reagování na povely cvičitele a způsob provedení 
jednotlivých cviků. Ve čtvrté disciplině děvčata prokáží svoji zručnost. Konkrétní úkol zůstane až do posledních 
chvil zahalen tajemstvím a bude pro soutěžící překvapením. Pátá je volná disciplina – tady každá dívka předvede 
naprosto odlišné vystoupení, ve kterém využije svých specifických dovedností. A na závěr připravujeme módní 
přehlídku na téma volný čas. 
Děvčata na soutěž připravuje celý tým lidí. Je to poprvé, kdy každá schůzka zájmového kroužku je vedena 
pokaždé někým jiným. Kromě hodin aerobiku navštěvují vybraná děvčata hodiny tance slečny Marie 
Macháčkové. A dále jsme už mezi námi přivítali moderátora celé soutěže, kadeřnici, kosmetičku, manikérku, 
choreografku chůze. Zejména musím zmínit paní Jaroslavu Kopeckou, majitelku firmy Delija models, která 
s děvčaty připravuje choreografii módní přehlídky. Pro módní přehlídku zajistila děvčatům modely. 

Příprava celé akce je ze strany soutěžících i 
pořadatelů velmi náročná. Chceme připravit 
i odpovídající prostředí pro soutěž, která 
proběhne 31. 1. 2009 v Kulturním domě 
v Nýrsku. Tímto zveme i Vás všechny, 
protože představení bude veřejné. 
S profinancováním dosud pomohli: Lesní 
stavby Nýrsko, Město Nýrsko, Lékárna paní 
Andrlíkové, pojišťovna Metal Aliance, pan 
Bulín - malířství. Věřím, že v dalším článku 
budu moci vyjmenovat i mnohé další. 
  
Přejeme všem soutěžícím i Vám divákům 
příjemný zážitek.         

zaměstnankyně DDM v Nýrsku 



PROJDĚTE  SE  LOŇSKÝM  ROKEM  S  KLUBEM  ČESKÝCH  TURISTŮ 
 

Leden  - Tradičním zahájením roku byl „Novoroční 
výstup na Hraničář“dlouhý 11 kilometrů. Zdařilou 
akci jsme zakončili posezením ve Skelné Huti. 
V lednu také začínáme s čtvrtečními zimními 
procházkami do okolí Nýrska. Ta 13. ledna byla 
spojena s osazením nových směrovek pod 
bystřickou kaplí. 23. ledna jsme si vyslechli 
zajímavou přednášku pana Rouska o Češích žijících 
v Rumunsku. Se skupinou lyžařů také podle 
sněhových podmínek zajíždíme k našim sousedům 
do Bavorska na 10-12 kilometrů dlouhé vyjížďky 
na běžkách.   
Únor – V tomto měsíci pokračujeme v zimních 
vycházkách. 17.2. jsme si prohlédli výstavu 
fotografií v Alžbětíně a po vycházce na Belveder 
jsme ochutnali pivo ze zdejšího nově otevřeného 

pivovaru. 25.2. proběhla beseda s panem Kintzlem o životě a práci na Šumavě před 100 lety. Tuto úspěšnou akci 
jsme uspořádali ve spolupráci s Informačním centrem v Nýrsku. 
Březen – Po vichřici „Emma“ pokračují zimní vycházky. 4. března jsme byli blahopřát nejstarší člence našeho 
klubu paní Bradové k jejímu významnému životnímu jubileu. 9.3. jsme si vyšli na procházku Lužany – Přeštice. 
Tam jsme také navštívili místní muzeum. Při vycházce po okolí Nýrska 15.3. jsme vyčistili studánku pod 
Pajrekem. Na velikonoční pondělí se konal „ Jarní sraz “ na Horních Polánkách. Počasí nám přálo, užili jsme si 
nádherný výhled na přehradu a okolní Šumavu a 
opekli si buřty nad ohněm táboráku. 31.3. jsme si 
udělali desetikilometrový výlet po trase Petrovice 
u Sušice – Maršovice – Svojšice – Žikov a zpět do 
Petrovic. I když jde o místa nedaleká, krajina pro 
nás byla neznámá a překvapivá. 
Duben – Začátek dubna je každoročně ve znamení 
pochodu „ Otvírání české studánky “ pod vrchem 
Čerchovem. Jde o akci hojně navštěvovanou 
turisty z celého kraje. 13.4. jsme se zúčastnili  
„Jarního setkání turistů Plzeňského kraje“ na 
Dobřívi. 19.4. jsme se i přes deštivé počasí prošli 
po zajímavé trase Chlumčany – Horní a Dolní 
Lukavice – Přeštice. 27.4. jsme si vyšli po nové 
turistické cestě z Klatov přes Beňovy do 
Bezděkova. 
Květen – Hned první den v novém měsíci jsme pořádali tradiční „ Jarní přespolní běh “. Jednalo se již o 29. 
ročník. A o dva dny později jsme byli na patnáctikilometrovém pochodu, který pořádali naši sousedé, „ Za Kdyni 
štíhlejší“. Ve dnech 10.-11. května jsme se vypravili na autobusový zájezd „ Na kávu do Vídně “. Počasí nám 

přálo. Naším průvodcem, který znal Vídeň jako své 
boty a uměl o ní poutavě vyprávět, byl pan Rousek. 
S organizací tohoto výletu nám velmi pomohly 
pracovnice Informačního centra v Nýrsku.  
17. května jsme se vypravili autobusem na Svatou 
Kateřinu, odtud při hranici, podél řeky Úhlavy přes 
Uhliště zpět do Nýrska. Po cestě jsme si připomněli 
historii hraničních kamenů. 24. května jsme si na „ 
Horažďovické 50 “ prošli trasu o délce 15 
kilometrů. 
Červen – Červen jsme zahájili cyklistickým 
výletem z Pocinovic do Běhařova, Dlažova a Veselí 
a pak přes Úborsko zpět do Nýrska. 7. června jsme 
se vydali po stopách Karla Klostermanna ze Srní 
k Hauswaldské kapli a znovu na Srní. O týden 
později jsme si zajeli vlakem do Prahy na oslavu



120-ti let Klubu českých turistů. Zhlédli jsme připravený kulturní program a prohlédli si i největší rozcestník. 
Měří 8 metrů a byl umístěn na Staroměstském náměstí. 21. června uspořádala Městská knihovna a Informační 
centrum v Nýrsku zájezd do Srní v rámci oslav výročí Karla Klostermanna. Tady jsme si prošli novou 
čtrnáctikilometrovou naučnou stezku pojmenovanou po tomto nejznámějším spisovateli Šumavy. 28.6. jsme 
uspořádali již 9. ročník „ Běhu na Hraničář “. Tohoto náročného běžeckého závodu o délce 5 kilometrů  
a převýšení 378 metrů se zúčastnilo 38 borců z celých Čech.  
Červenec – V červenci jsme vyráželi na výlety na kole. Nejdříve 27.7. přes Blata a Záhorčice do Dešenic, kde 
jsme se zastavili na místní pouti. O tři dny později jsme výlet na kole protáhli na 40 kilometrů. Jeli jsme 
z Warzenriedu do Gaishofu v Německé spolkové republice na území naší republiky do Maxova přes Všeruby 

domů do Nýrska. 
Srpen – Protože se nám u našich sousedů zalíbilo, 
zkusili jsme další trasu. Nejprve vlakem do 
Alžbětína a pak na kole po trase Schwellhausl – 
Kneipweg – Ferdinandské údolí – Železná Ruda – 
Špičák – Nýrsko. Jedním z nejvýznamnějších 
okamžiků pro náš klub se stal výlet do Alp. Letos 
až na třetí pokus se nám ve dnech 8. – 10. srpna 
povedlo zdolat vrchol hory Dachstein, který se 
nachází ve výšce 3004 metry. Pro všechny 
účastníky to byl nezapomenutelný zážitek. Díky 
ideálnímu počasí jsme měli nádherný výhled na 
celou tuto část Alp. 16.8. jsme si vyjeli autobusem 
do obce Rittsteig a odtud přes Zadní Chalupy  
a vrchol Hraničář domů do Nýrska. 20.srpna jsme si 
vyjeli na cyklovýlet podél hranic z druhé – 

bavorské strany. Abychom nejezdili pouze na kole, vyšli jsme 23.8. si na náročnou ale krásnou vycházku. 
Z Lamu, kam jsme přijeli autobusem, jsme vyšli na Malý a pak i Velký Ostrý, při hranici k pramenu Chodské 
Úhlavy, přes přechod Zadní Chalupy po modré turistické značce do Nýrska. Možná se to nezdá, ale měli jsme za 
sebou 25 kilometrů nádhernou přírodou. 
Září – Nejen Klub českých turistů měl letos významné jubileum. Náš klub v Nýrsku oslavil dne 7.září kulaté 
padesátiny akcí „ Den turistiky “. Udělali jsme si pořádný pochod, jehož start i cíl byl ve sportovním areálu pod 
sjezdovkou. A ve spolupráci s Informačním centrem v Nýrsku jsme si zavzpomínali na historii našeho oddílu na 
výstavě fotografií. 20.září jsme zajeli do Domažlic a prošli okolí tohoto krásného města a vypravili se také na 
Vavřineček. 28. září jsme si vyšli na „ Václavskou vycházku “ Bezděkov – Sluneční mlýn – Beňovy – Klatovy. 
Říjen – 11. října jsme se zúčastnili turistického pochodu „ Smyčka Radbuzy “ ve Staňkově. 16.10. proběhla 
vycházka „ Spadaným listím orlovického lesa “. Vydali jsme se z Nýrska na Liščí, odtud k hájence v Orlovicích, 
kolem jezírka do Hadravy a zpátky do Nýrska. 28.10. jsme odjeli autobusem opět do Svaté Kateřiny. Prošli jsme 
se podél hranic, při Chodské Úhlavě, přes Uhliště do Nýrska a prohlédli si, jak tato část Šumavy vypadá 
v podzimním hávu, kdy barevné listí září ve 
slunečních paprscích. 
Listopad – Po půl roce 8. listopadu jsme se vrátili 
pod vrchol Čerchov, abychom byli při „ Zamykání 
české studánky “. Letošní letní turistickou sezonu 
jsme zakončili výletem k orlovickému jezírku. 
Dobrá nálada nechyběla, táborák plápolal, počasí 
přálo – máme tedy na co vzpomínat. 22.11. jsme 
se zúčastnili „ Podzimního krajského setkání 
turistů “ ve Švihově. 
Prosinec – 4.prosince jsme si udělali vycházku po 
okolí Nýrska za „ barborkami “. 14.12. jsme si 
prožili první jízdu na lyžích této sezóny. A 
abychom se připravili na vánoční atmosféru, 
vyslechli jsme 19.prosince koncert v kostele 
v Hojsově Stráži. 
 

Děkujeme všem účastníků našich akcí za jejich zájem a pracovnicím Informačního centra v Nýrsku za dobrou 
spolupráci s naším oddílem. V roce 2009 přejeme všem štěstí, zdraví s hodně pohybu v naší krásné přírodě. 

 

Za Klub českých turistů v Nýrsku Josef Mayer 



 
 

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  
 
Připravujeme: 
4. 2. 2009 od 19.00:  Klarinetové 
kvarteto Junior   
 
 
Ostatní akce v Kulturním domě Nýrsko   
 
17. 1. 2009  od 20.00:  5. ŠUMAVSKÝ PLES -  K tanci a poslechu zahraje Klatovská kapela. 
Připravena je bohatá tombola!!   
 

31.1. 2009  soutěž Dívka roku 2009 – pořádá Dům dětí a mládeže Nýrsko 
 
 

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 : 
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze 
uplatnit do konce r. 2009 ) 
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce 
 

knihy:  
Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek 
Šumava - Rozkvetlá  (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,  
Nýrsko ve století proměn  (vydalo : Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku) 
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž 
Velký atlas rybářských revírů ČR 
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska  No. 886 , štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, 
suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky. 
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