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MĚSÍČNÍK MĚSTA NÝRSKA 

Karneval na ledě 

Zahájení slavností města 

Poslední lednovou sobotu jsme se v hojném počtu sešli 

na nýrském kluzišti, kde se konal 2. ročník „Karnevalu 

na ledě“. Při této příležitosti byly také zahájeny oslavy 

výročí našeho města. Jak již bylo zmiňováno 

v předchozích číslech Nýrských novin, letošní rok si 

budeme připomínat 690 let od první písemné zmínky o  

městě Nýrsku.  

Sobotním odpolednem nás provázel moderátor Ri-

chard Jandovský, který nejdříve seznámil všechny pří-

tomné s programem, ale také přiblížil slavnostní ví-

kend tohoto roku, který bude probíhat od 23. do 25. 

června. Po úvodním slovu starosty města Miloslava 

Rubáše vjeli na ledovou plochu postupně dvě kraso-

bruslařky a krasobruslař z SK Jiskra Domažlice, kteří 

nám předvedli své volné jízdy. Poté byly pro všechny 

připraveny soutěže - podjíždění překážek, slalom mezi 

stromečky a nakonec střelba na branku. Když si děti 

procvičily a vyzkoušely své bruslařské dovednosti, 

následovalo volné bruslení, při kterém porota vybírala 

tři nejkrásnější masky dětí a jednu mezi dospělými. 

Úkol to byl velmi těžký, všechny kostýmy byly krásné 

a nápadité. Po dlouhém rozhodování zvítězil čertík, 

čarodějnice, Sněhurka a stará babička. Všichni jmeno-

vaní byli odměněni malým dárečkem na památku.  

Při odchodu si všichni mohli odnést speciální číslo 

Nýrských novin, které připomíná důležité události   

historie našeho města, a také malý suvenýr připomína-

jící tento slavnostní rok. 

Karnevalové veselí doprovázela muzika a návštěvníci 

se mohli občerstvit u stánku manželů Vyskočilových. 

Těšíme se na vás při dalších společných setkáních v tomto roce. 

Speciální číslo Nýrských  novin k dispozici na akcích MěK a města Nýrska. 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

V minulém roce získalo 

město Nýrsko po dlouhých 

jednáních rybníky „na Ci-

helně“ do svého vlastnic-

tví. V dubnu loňského ro-

ku byly pak rybníky slav-

nostně předány Českému 

rybářskému svazu do uží-

vání. Vzhledem k tomu, že 

se po mnoho let na rybní-

cích neprováděly žádné 

zásadní opravy, rozhodli 

jsme se požádat o dotaci na opravu těchto rybníků. Se žádostí jsme uspěli.  

V lednu letošního roku pak probíhalo výběrové řízení na zhotovitele oprav. 

Ve středu 25. ledna se sešla pětičlenná hodnotící komise složená ze zastupite-

lů města, zástupce Českého rybářského svazu, a odborníků. Komise hodnotila 

osm doručených nabídek na zhotovitele oprav a doporučila nabídku českobu-

dějovické firmy Zvánovec a.s. s nejnižší cenovou nabídkou.    

Oprava nýrských rybníků 

V polovině ledna se sešla pětičlenná hodnotící komise ve 

složení Soňa Hladíková (Volba), Josef Šťasta (ANO), Ing. 

Vlček (projektant), Ing. Necuda (město Nýrsko) a Ing. Cvikl 

(Mazzepa). Tato komise hodnotila doručné nabídky do výbě-

rového řízení na zhotovitele stavby bytového domu pro seni-

ory.  

(více se dočtete na str. 4) 

Výběrové řízení na zhotovitele  
stavby bytového domu pro seniory 

Na lednové poradě byl zastupitelům před-

ložen návrh na výstavbu kolumbária, urče-

ného k ukládání pohřebních uren, v prosto-

rách nýrského hřbitova.   Architektem bu-

de zpracován návrh včetně vhodného 

umístění. Poté bude tento návrh zveřejněn 

k připomínkování občanům města. 

Začátkem června letošního roku bude po 

dlouho očekávané rekonstrukci otevřeno 

nýrské koupaliště. Vzhledem k očekáva-

ným provozním a personálním nákladům, 

bude opět zavedeno vstupné. Ceník vstup-

ného bude zveřejněn v Nýrských novinách 

a na stránkách provozovatele koupaliště, 

kterým je Správa sportovišť, minimálně 

měsíc před zahájením provozu koupaliště. 

Obsah: 

1 - 4      Aktuálně 

6           Představujeme 

7           Sportoviště 

8           Z muzea 

9           Zajímavosti 

10         Školy 

11         DDM 

12         Různé 

13 - 14  Přehled akcí 

15 - 16  Inzerce 

 

                      (red) 

Koupaliště 

Kolumbárium 

Uzávěrka příspěvků je 15. 2. 2017 
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Miloslav Rubáš, starosta města 

V minulém čísle jsem vás, čtenáře Nýrských novin,  informoval o 

financování investičních akcí města. Zároveň samozřejmě probí-

há i kontinuální podpora volnočasových aktivit dobrovolných 

spolků, které v našem městě sdružují zájemce o tyto aktivity. 

Kromě osobního poděkování na jednotlivých valných hromadách 

vždy zdůrazňuji fakt, že finanční podpora je další forma poděko-

vání za bohatou činnost. Je těžké jmenovat nejaktivnější, proto se 

zastavím u každého zvlášť.  

V loňském roce pokračovaly aktivity místní organizace svazu 

chovatelů. I díky dotaci z Plzeňského kraje se podařilo provést 

rekonstrukci druhé části střechy a proběhla výměna poškozených 

vrat. Pro výstavu exotického ptactva se podařilo nakoupit nové 

klece. Celková podpora činnosti spolku byla cca 220 tis. Kč. Stej-

ně aktivně si počíná i místní organizace svazu zahrádkářů. I zde 

pokračovala obnova vnitřního vybavení s celkovým nákladem 

cca 30 tis. Kč. Již v minulých letech se objekt pyšnil novým 

ústředním plynovým vytápěním. Členové organizace se podílejí 

na běžné údržbě řadou brigádnických hodin. Další organizací 

s aktivní činností je organizace sdružující včelaře, a to nejen 

z Nýrska, ale i z poměrně velkého spádového území zasahujícího 

až na Železnou Rudu. Na jejich činnost město pravidelně přispívá 

cca 20 tis. Kč. Samozřejmou součástí kulturního života města je 

činnost Muzea Královského hvozdu. Toto s nadšením pracující 

seskupení město podporuje ročně částkou cca 50 tis. Kč. Vedle 

toho ještě zajišťujeme celkové financování provozních nákladů. 

Výsledkem práce členů je zajímavá badatelská činnost, kterou se 

muzeum dostává do povědomí odborné veřejnosti, a poměrně 

bohatá výstavní a přednášková činnost, která má za cíl mapování 

historie našeho města a přilehlé části Šumavy. Své místo v tomto 

segmentu zájmových spolků si vybudovali i členové ochotnické-

ho spolku se sídlem v lesním divadle. I tady přichází město 

s finanční pomocí ve výši cca 40 tis. Kč. 

Vedle výše uvedených spolků žije poměrně bohatým životem i 

celá řada sportovních spolků. Vzhledem k tomu, že se jednotliví 

vedoucí snaží průběžně čtenáře NN informovat o výsledcích jed-

notlivých mužstev v soutěžích, kterých se jejich členové účastní, 

nebudu se podrobně jejich činností zabývat. S ohledem na vývoj 

stavu členské základny bych si ale dovolil apelovat na vedení 

těchto spolků, aby kladli důraz na aktivní zapojení mládeže. Na 

stav snižování členských základen bude reagovat i nově připrave-

ná směrnice města, která bude stanovovat pravidla rozdělování 

dotací. Jejím hlavním cílem bude podpora mladých členů, ale 

samozřejmě i provozních nákladů jednotlivých subjektů. Pro in-

formaci uvádím, že město aktivity sportovních oddílů podporuje 

ročně částkou cca 800 tis. Kč 

Na veškeré výše uvedené aktivity bylo v posledních dvou letech 

uvolňováno vždy min. po 1, 4 mil. Kč. Stejně tomu tak bude  

i v letošním roce. V případě, že se město v jeho druhé polovině 

stane provozovatelem jednoho z největších a provozně nejnáklad-

nějších sportovišť, dojde k poměrnému zkrácení této částky. Na 

posledním veřejném zasedání zastupitelstva rozhodli zastupitelé 

města o převodu areálu fotbalového oddílu na město. Toto roz-

hodnutí bylo následně jednomyslně potvrzeno členy FK na valné 

hromadě, která proběhla v listopadu loňského roku. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem funkcionářům i členům 

jednotlivých spolků za činnost, kterou ve svých spolcích provo-

zují. Tato neplacená práce bývá často nedoceněná, ale bez mnoha 

hodin strávených na přípravě výstav, divadelních představeních či 

sportovních utkáních by naši spoluobčané byli ochuzeni o celou 

řadu volnočasových aktivit a zážitků. 

 

Podpora činnosti místních spolků 

V minulém čísle jsme vás informovali o dobré spolupráci s 

organizací Point 14, nyní vám přinášíme podrobnější infor-

mace. 

Od roku 2012 město Nýrsko spolupracuje s Pointem 14 na terénní 

práci v našem městě. Klub Alfa z. s. však spolupracuje 

s organizací již zhruba od roku 2003, kdy díky tomu nastartovali 

nový život prvnímu drogově závislému člověku z Nýrska. Spolu-

práce pokračovala na řadě dalších případů. Posledním úspěchem 

je znovurestartovat život mladé dívky z října minulého roku. 

Kdo je Point 14? 

V roce 1994 byla v Plzni založena panem Gustavem Černým or-

ganizace Teen Challange jako součást stejnojmenné mezinárodní 

křesťanské organizace. TC Plzeň byla první nezisková organizace 

v Plzni zabývající se problémem závislostí a jiných nežádoucích 

sociálních jevů. Mezi lety 1997 – 2005 postupně docházelo 

k rozšiřování služeb, a tak bylo vybudováno Středisko následné 

péče, odběrová místnost (testování na HIV a virovou hepatitidu 

typu B a C) a terapeutická dílna Vršíček. V roce 2005 byly certifi-

kovány všechny služby a poté v roce 2007 došlo k registraci po-

skytovaných služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-

bách. Rok 2009 přinesl změnu názvu původní organizace Teen 

Challenge Plzeň na Point 14. Od svého založení až po současnost 

vybudovala organizace POINT 14 komplexní systém služeb pro 

pomoc lidem s primárním a sekundárním poškozením negativními 

jevy, které jsou spojené s užíváním legálních i nelegálních drog. 

Terénní program Pointu 14? 

Program je určen všem osobám s problémem závislosti. Pracovní-

ci kontaktují klienty na veřejných místech (parky, nádraží,…) i na 

uzavřených místech (squaty, ubytovny,…). Na uzavřené scéně 

pracují s klienty, kteří nejsou v kontaktu s žádnou odbornou insti-

tucí. V těchto místech je důležité, aby lidé získali důvěru profesi-

onálních pracovníkům a k nabízeným službám. Program zahrnuje 

např. poradenství v oblasti pohlavně přenosných chorob a infekč-

ních onemocnění, poskytnutí informací možných rizik způsobe-

ných dlouhodobým podáváním vysokých dávek, poskytování 

aktuálních informací o dostupných poradenských, léčebných a 

jiných odborných programech, doporučování do příslušných zdra-

votnických a sociálních zařízení, asistence při řešení sociálních a 

zdravotních problémů, doprovázená motivačním tréninkem 

s cílem změnit rizikové chování klienta a motivovat jej k léčbě. 

Point 14 

(red) 
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1) Poplatek za shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Sazba: 555 Kč 

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

Cizinec, který pobývá na území ČR déle než 3 měsíce 

Vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k trvalému 

pobytu žádná fyzická osoba 

Sazba: 167 Kč 

Student ubytovaný na internátě, koleji, v nájemním bytě (po 

doložení prohlášení a potvrzení o studiu) 

Úlevy a osvobození od poplatku: 

Jsou uvedeny v článku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýr-

ska č. 4/2015.  

Existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo 

úlevu musí poplatník prokázat. 

Potřebné tiskopisy lze vyzvednou v kanceláři č. 6 na MěÚ Nýr-

sko nebo stáhnout na http://www.sumavanet.cz/munyrsko/ 

v sekci formuláře pro podání. 

Splatnost poplatku: Leden – duben 2017 

Platba: 
V hotovosti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č. 6 

Bezhotovostně: číslo účtu, variabilní symbol a částku v Kč zjis-

tit v kanceláři č. 6 nebo na e-mailu: pokladna@mestonyrsko.cz 

Složenkou, která bude roznášena poplatníkům, kteří poplatek 

neuhradili v pokladně nebo převodem. Složenky jsou určeny 

k platbě na poště a tisknou se jednotlivě pro každého poplatní-

ka, nelze na nich provést sloučení poplatků pro celou rodinu. 

Platby za rodinu lze rozložit do více měsíců (leden – duben) při 

dodržení termínu splatnosti. 

 

2) Poplatek ze psů 

 

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnic-

ká osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města 

Nýrska. 

Poplatek se platí za psa staršího tř í měsíců. 

Sazby jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2010. 

Splatnost do 30. 4. 2017, popř . 2. splátka do 31. 8. 2017 u 

poplatků přesahujících 200 Kč. 

Platba v hotovosti v pokladně města, kancelář č. 6, převodem 

na účet, popř. složenkou doručenou v dubnu 2017. 
 

Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům můžete získat 

na MěÚ, kancelář č. 6, dotazem na e – mail: poklad-

na@mestonyrsko.cz, popř. v obecně závazných vyhláškách. 

 

Informace finančního odboru Městského úřadu Nýrsko 

k úhradě místních poplatků v roce 2017 

Před Vánoci loňského roku bylo vyhlášeno VŘ na dodavatele 

stavby dlouho připravovaného bytového domu pro seniory, 

který vyroste v prostoru bývalé ČOV, naproti služebně policie 

ČR. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dle novely zákona o zadá-

vání veřejných zakázek, která výběr dodavatele upravuje od 

října loňského roku. Nově se dle zákona musí veškeré podkla-

dy pro zpracování nabídky včetně projektové dokumentace pro 

výběr dodavatele umístit na tzv. profilu zadavatele. To je data-

báze, do které mají neomezený přístup dodavatele z celé re-

publiky. Tímto postupem je zajištěná transparentnost a plná 

informovanost zájemců o veřejnou zakázku. Nikdo z potenci-

álních účastníků neví, kolik firem se do soutěže přihlásí, proto 

si nemohou ani vzájemně ovlivňovat cenu. 

V případě výstavby bytového domu jsme se zpracovatelem VŘ 

(firmou MAZEPPA), kladli důraz na kvalitu stavby 

v závislosti na ceně. Tím jsme přesně naplnili podmínky nove-

ly zákona. Na pravidlech hodnocení jsme spolupracovali i 

s projektantem stavby, kterým je projekční kancelář pana Ing. 

Vlčka z Klatov. Projektantem byla rovněž stanovena i cena 

díla dle tabulkových cen. V našem případě tato cena dosahova-

la hodnoty 46, 5 mil. Kč. Připomínám, že se jedná o výstavbu 

tří vzájemně propojených domů s počtem 23 bytových jedno-

tek včetně příjezdové komunikace z Klatovské ulice, parkova-

cích míst a celkové úpravy venkovních prostor. Parametry 

stavby byly ve VŘ nastavené tak, aby byla zajištěna výstavba 

nízkoenergetického objektu, který bude provozně minimálně 

energeticky náročný.    

Na zpracování nabídek jednotlivými dodavateli stanovuje zá-

kon minimální lhůtu. V našem případě tato lhůta byla 11 pra-

covních dnů a odpovídala zvolenému typu VŘ. My jsme stano-

vili lhůtu 14 pracovních dnů, čímž jsme beze zbytku vyhověli 

podmínce zákona. V pondělí dne 16. 1. 2017 zasedala  pěti-

členná hodnotící komise, jejímiž členy byli kromě odborníků i 

zastupitelé města paní Hladíková (Volba) a pan Šťasta (ANO 

2011). Celé složení komise je uvedeno dále v Nýrských novi-

nách. Komisi byla předložena jedna ve stanoveném termínu 

doručená nabídka. Po provedení kontroly všech dokumentů 

nabídky a sepsání všech náležitostí, vyplývajících ze zákona, 

vyhlásila komise výsledek VŘ - s cenou 40,5 mil. Kč zvítězila 

nabídka firmy Lesní stavby s. r. o. Z výše uvedeného je patrné, 

že tato cena je cca o 6 mil. Kč nižší než cena projektovaná. 

Zhruba do 15. února 2017 bude podepsána smlouva o dílo, 

která byla rovněž součástí zadávacích podmínek. Firma stave-

niště převezme do 7 dnů od podpisu smlouvy a následně bude 

stavba zahájena. Termín dokončení je pevně stanoven na ko-

nec září příštího roku. 

Miloslav Rubáš, starosta města 

Výstavbě bytového domu pro seniory nic nebrání 

Luďka Bechyňová, finanční odbor MěÚ 

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/
mailto:pokladna@mestonyrsko.cz
mailto:pokladna@mestonyrsko.cz
mailto:pokladna@mestonyrsko.cz
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Vlastník lesů o rozloze více jak 50 ha si dle lesního 

zákona musí nechat zpracovat lesní hospodářský plán. 

Tento plán se připravuje na období deseti let a musí 

být schválen krajským úřadem. V tomto plánu jsou 

stanoveny závazné ukazatele: maximální výše těžby, 

minimální výměr výchovných zásahů do 40-ti let věku 

porostů a minimální podíl zpevňujících a melioračních 

dřevin – buku, dubu, jedle. 

Město Nýrsko hospodaří v lesích o rozloze 358 ha, les-

ní hospodářský plán byl vypracovaný pro období let 

2007 - 2016. V lesích okolo Pajreka se snažíme o spo-

jení lesnického obhospodařování se současným zacho-

vání funkce příměstských lesů. Ve spolupráci 

s ostatními organizacemi byly vybudovány vycházko-

vé okruhy, naučné stezky a vyhlídky. Odborným les-

ním hospodářem je jmenován Ing. Jan Švojgr a funkci 

obecního hajného vykonává Marian Jirka. 

Za toto období se z dané maximální těžby 32 500 m3 

vytěžilo celkem 26 786 m3, a tak byly starší porosty 

ušetřeny na další těžbu. Závazný výchovný zásah 

(např. prořezávky) do 40-ti let věku porostu byl v plné 

míře splněn, tzn. že výchovný zásah byl proveden na 

72 ha. Další závazný ukazatel – zalesnění zpevňujícími 

a melioračními dřevinami (např. dub, buk) ve výši 

29% zalesněných holin po těžbě bylo dosaženo dokon-

ce 48%, což přispěje k většímu zpevnění lesa proti vě-

tru. 

Městské lesy byly postiženy v roce 2007 větrnou kala-

mitou „Kyril“, v roce 2008 větrnou kalamitou „EMA“, 

v roce 2008 - 2010 kůrovcovou kalamitou a v roce 

2014 - 2015 velkým suchem s následkem velkého vý-

skytu souší a kůrovce. To se projevilo na provádění 

druhu těžby. Z celkové těžby dřeva ve výši 26 486 m3, 

tak muselo být vytěženo 12 888 m3 (tj. 49%) těžby 

kalamitní a nahodilé, na úkor těžby zaměřených na 

účelně prováděnou obnovu porostů. 

Celkem bylo zalesněno 26 ha ploch po těžbě, kde bylo 

vysazeno 201 290 kusů sazenic, na ochranu vysáze-

ných zpevňujících a melioračních dřevin bylo oploce-

no 13, 5 ha. Jen pro zajímavost, celková délka oplocení 

měří 12, 5 km. 

Za deset let bylo na nákladech za lesnické práce vyna-

loženo celkem 20 593 000 Kč. Na tržbách za prodané 

dřevo a ostatních tržbách bylo získáno celkem 

37 115 000 Kč. Na dotacích Ministerstva zemědělství 

a Krajského úřadu na lesnickou činnost bylo získáno 

celkem 1 294 000 Kč. Výsledkem hospodaření za 10 

let je tedy zisk ve výši 16 552 000 Kč a získané dotace.  

Za toto období byly postaveny a opraveny 3 lesní cesty 

– ve Starém Lázu, Hodousicích a na Náměstíčku 

v Nýrsku s celkovým nákladem 7 938 000 Kč a se zís-

kanou dotací ve výši 4 030 000 Kč. 

Následky větrné kalamity Kyril 2007 To samé místo dnes 2017 

Deset let hospodaření v lesích 

města Nýrska 

(red) 
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            PŘEDSTAVUJEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení:  

Soňa Hladíková 

Věk: 33 

Povolání:  

místostarostka, pracovnice TIC Nýrsko, 

účetní MAS Ekoregion Úhlava  

Záliby: hudba, malování, spor t 

Motto: Existují pouze dva dny v roce, 

kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je 

včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek 

tím správným dnem, kdy má člověk milo-

vat, konat a žít. 

A následujících 5 otázek: 

1. Jaký problém města Nýrska vnímáte 

Vy osobně jako nejpalčivější a může-

te  alespoň nastínit případné řešení? 

Jako v každém městě, je i u nás problémů 

více. Jedním z nich je nedostatek přede-

vším ubytovacích, ale také restauračních 

zařízení. Nejenže restaurací, kde se může-

me naobědvat či navečeřet, je málo, zna-

telně pak chybí v centru města. A pokud k 

nám zavítají turisté, mají velmi omezené 

možnosti, kde se zde ubytovat a zůstat tak 

déle než jedno odpoledne. Pro zatraktivně-

ní našeho města se dělalo a dělá stále mno-

ho. V minulých letech se zde vybudovalo 

několik nových sportovišť, nyní opravuje-

me koupaliště. Nýrsko tak má velký poten-

ciál stát se místem zajímavým pro trávení 

aktivní dovolené, jen ty stravovací a uby-

tovací služby zde zatím chybí.  

2. Co máte naopak v Nýrsku nejraději? 

Nýrsko mám ráda. Je to klidné, čisté a 

hezké město, které obklopuje krásná kraji-

na. Okolím vede spousta cest, kudy může-

me jezdit na kole nebo chodit na procház-

ky. Ve městě máme mnoho možností, jak 

trávit volný čas ať už při sportu nebo 

v nějaké zájmové organizaci. I přes narůs-

tající byrokracii, se kterou se spolky musí 

potýkat, jich v našem městě stále ještě 

působí mnoho. Myslím, že i nabídka kul-

turních akcí, kde se můžeme navzájem 

potkat, je široká. Jsou zde školy, lékaři, 

obchody, služby, atd. Zatím zde máme 

téměř vše, co ke spokojenému životu po-

třebujeme. 

3. Jakou skupinu obyvatel města vnímá-

te tak, že by se pro ni z vašeho pohledu 

mělo nejvíce udělat? 

Přestože si myslím, že bychom se měli 

starat o to, aby se zde dobře žilo všem, 

vidím dvě skupiny obyvatel, které je vhod-

né více podpořit. Jednou z nich jsou lidé, 

kteří již potřebují pomoc díky svému věku 

nebo zdravotnímu stavu. Druhou skupinou 

jsou zase mladí lidé, kteří se osamostatňu-

jí, zakládají rodiny a chtějí v našem městě 

žít. 

4. Jak vidíte město za deset let? 

Přála bych si, aby se naše město rozrostlo 

o nové ulice s rodinnými domky. Aby se-

nioři nemuseli odcházet z města, kde pro-

žili většinu svého života, protože budeme 

stále schopni zajistit jim dostupné bydlení 

a další potřebné služby. A také aby se mla-

dí lidé po studiu co nejvíce vraceli zpět 

„domů“ a žili tady. 

5. Chtěla byste Nýrským občanům něco 

vzkázat? 

Záleží na nás všech, kteří zde žijeme, jak 

bude naše město vypadat. Važme si toho, 

co se zde vybudovalo a společně se starej-

me o to, aby Nýrsko bylo pořád hezčí.  

(red) 

Zastupitel se představuje: Soňa Hladíková 

Nová rubrika přináší seriál, ve kterém 

Vám postupně představíme významné 

místní zaměstnavatele. Dnes dostává 

slovo pátá významná firma, Greiner. 

Společnost Greiner působí v Nýrsku od 

roku 1999 a je dceřinou společností Gre-

iner Holding AG sídlící v rakouském 

městě Kremsmünster nedaleko Lince.                                                                                                                            

Firma se specializuje zejména na výrobu 

izolací bojlerů a kotlů, akustických dílů a 

izolačních profilů pro stavebnictví a dal-

ším portfoliem je výroba sedaček do leta-

del včetně jejich textilních a kožených 

potahů.                                                                                  

Máte v současné době dost zakázek? 
Zakázek máme více než jsme momentál-

ně schopni personálně pokrýt, a proto 

hledáme nové kmenové zaměstnance. 

Také dlouhodobý výhled počítá 

s pokračujícím nárůstem zakázek. 

Kdo patří k Vašim nejvýznamnějším 

odběratelům?  Naše výrobky dodává-

me po celém světě a mezi nejvýznamnější 

zákazníky patří přední výrobci topenářské 

techniky jako Viessmann, Buderus a také 

většina z TOP20 největších leteckých 

aerolinek na světě (Lufthansa, Air France, 

Britisch Airways, American Airlines, 

Emirates, Etihad, American Airwais, Sin-

gapore Airlines, Turkish Airlines,…). 

Kolik zaměstnáváte v Nýrsku lidí? Cel-

kem zaměstnáváme kolem 290  lidí. Za-

městnanci nejsou pouze z Nýrska. Dalo 

by se říci, že je zde mix zaměstnanců 

z širokého okolí. 

Uvažujete o propouštění? Ne, právě 

naopak. Máme zájem o nové zaměstnan-

ce.  

Jaké vzdělání, v jakých oborech - po-

třebuje člověk, aby se mohl ucházet o 

práci ve vaší společnosti? Hledáme za-

městnance pro většinu našich výrobních 

pracovišť od skladníků, manipulantů až 

po obsluhu jednoduchých i CNC strojů. 

Mezi hlavní požadavky patří spolehlivost 

a flexibilita. Vše ostatní se u nás naučí.  

Jak dáváte ve známost, že potřebujete 

nové pracovní síly? Skrze úřad práce a 

prostřednictvím internetové inzerce a 

reklamních letáků.  

 

Rozhovor pro naše noviny poskytla pra-

covnice personálního oddělení, paní Vác-

lava Weber a paní Alena Jandová . 

Děkujeme. 

Představuje se Vám: Greiner 
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SPORTOVIŠTĚ 

Začátkem prosince byla na ledové ploše v Nýrsku za-

hájena již druhá zimní sezóna. Od té doby běží po do-

bu sezóny prakticky nepřetržitý provoz od 8 do 22 ho-

din a zajišťují jej 4 proškolení pracovníci. Z rozpisu je 

patrné, že každý den bylo veřejné bruslení, a to i na 

Štědrý den. O uzavření na Silvestra a Nový rok bylo 

rozhodnuto s ohledem na výše uvedené skutečnosti, 

druhým faktorem byla i snaha předejít vzniku nebez-

pečných situací a úrazů v důsledku možné společenské 

únavy některých návštěvníků kluziště. Obsluha sporto-

višť si tak zaslouží více než nadávky, spíše poděkování 

za bezproblémový chod zařízení, a tímto poděkováním 

byla i možnost strávit svátky klidu a pohody v kruhu 

svých rodin a přátel. 

Nutno je také podotknout, že provoz ledové plochy 

zajišťují zaměstnanci technických služeb a pokud na-

padne sníh, je jejich povinností nejprve zabezpečit 

úklid komunikací ve městě a až poté začít připravovat 

ledovou plochu. A proto je někdy bohužel nutné na 

část dne zavřít. Snahou ledařů je vždy zajistit otevření 

co nejdříve. Aktuální informace o provozu ledové plo-

chy naleznete na webových stránkách:  

www.sportoviste-nyrsko.cz. 

V lednu nám zima přála a vy jste měli možnost si uží-

vat zimních sportů v Nýrsku naplno. Mimo ledové plo-

chy pro vás byla připravena běžecká stopa na in-line 

dráze, která je udržována v závislosti na sněhových 

podmínkách. Díky příznivému počasí je každý den 

v provozu také sjezdovka. 

Provoz ledové plochy 

(kolektiv autorů) 

O posledním podvečeru loňského 

roku jsme se téměř po 10 letech 

mohli podívat na sjezd 

s pochodněmi. Za hudebního do-

provodu sjíždělo nýrskou sjezdov-

ku čtrnáct odvážných lyžařů s po-

chodněmi v rukou. Neodradilo je 

ani počasí ani zledovatělý sníh na 

sjezdovce. Odměnou jim byl po-

tlesk hojného počtu diváků, kteří si 

tuto podívanou nenechali ujít.  

Silvestrovský sjezd s pochodněmi 

začali v Nýrsku pořádat členové 

lyžařského oddílu počátkem osm-

desátých let minulého století. In-

spirací pro ně byl silvestrovský 

sjezd na Špičáku, který připravova-

li členové horské služby již od roku 

1948. V době, kdy tato tradice u 

nás začínala, se na sjezdovce pou-

žívala nám všem známá „umělá 

hmota“, na které se dalo lyžovat i 

bez sněhu. Tehdejší silvestrovské 

sjezdy tak nebyly na počasí a sně-

hových podmínkách tolik závislé 

jako dnes. A ani nedostatek sněho-

vé nadílky nebyl důvodem sjezd 

neuskutečnit. Pochodní bývalo tři-

náct a mezi členy oddílu byl o ten-

to sjezd velký zájem, především 

děti se vždy těšily. Jako pochodně 

sloužily plechovky připevněné na 

tyčích a vycpané látkou namoče-

nou v benzinu. Někdy lyžaři na 

sjezdovce udělali velký oheň, u 

kterého se pak diváci mohli ohřát. 

Silvestrovský sjezd s pochodněmi 

(red) 

http://www.sportoviste-nyrsko.cz
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MUZEUM KRÁLOVSKÉHO HVOZDU 

Zásobník je něco jako plná lednička, spížka, nebo ale-

spoň plná taška nákupu. V prohlížení je kus romantiky, 

tajemství nebo překvapení. Protože je do práce muzea 

zapojeno více lidí, můžou být informace o dění pře-

kvapením pro samotné muzejníky. 

Například? Například připravovaný „Rok Maxe Reise-

ra“. Ještě před dvěma měsíci nebylo zcela jasno, zdali 

se vůbec podaří shromáždit dostatek informací, aby 

bylo co sdělit. Ze třinácti dětí tohoto nýrského židov-

ského rabína a spisovatele se totiž konce války dožilo 

jen jediné. Ostatní skočili v Osvětimi, nebo jako ne-

zvěstní. A přesto je vše na dobré cestě. Z USA dokon-

ce přijede vnučka Lili Reiser, velmi vitální dáma, která 

i ve svých více než devadesáti letech ještě běžně cestu-

je po světě. Ještě nevíme kterou část programu „Roku“ 

si vybere, ale byli bychom rádi, aby přijela na odhalení 

pamětního kamene svého dědečka. Aktivně do Nýrska 

vzkázala, že po pět roků bude přispívat nýrským ško-

lám 100 dolarů ročně, když do osnov výuky dějepisu 

zařadí i zmínku o jejím dědečkovi a jeho působení 

v Nýrsku. 

S velikým povděkem jsme přijali ujištění od manželů 

Wollnerových ze Zelené Lhoty, že s naším muzeem 

budou rádi spolupracovat. Již před několika lety jsme 

spolu o takovém plánu mluvili a teď, když přišli do 

důchodového věku a vrátili se do svého původního 

bydliště, již brzy budou pracovat na prvém konkrétním 

projektu. 

Před třemi týdny 

zadrnčel u nás do-

ma zvonek. Podí-

vám se na dvůr, a 

vidím Láďu Kura, 

se soustředěným 

výrazem ve tváři. 

Hned mě napadlo, 

že se událo cosi vý-

jimečného. Ukazuje 

mi snímek velkého 

kamene z úbočí 

Prenetu, na kterém 

jsou vytesány 

zvláštní linie a do-

konce i snad nějaký 

znak. Druhý den už 

se spolu hrneme do 

příkrého stoupání, 

po chřipce mi to 

moc nejde. Na ka-

meni jsou hluboké rýhy, uměle vytesané, snad nějaká 

linie hranice nebo cest. Následně žhavím telefony i 

elektronickou poštu. Zatím to vypadá na hraniční ká-

men Prácheňského kraje, kterému patřila horní partie 

hřebenu Prenet – Můstek. Tento kraj vznikl ve 13. sto-

letí. Že by kámen s kresbami sloužil už od té doby? 

Uvidíme. Zatím to tři z pěti oslovených kapacit pova-

žují za „úžasné, velmi zajímavé“.    

Nepracujeme jen na průzkumu krajiny. Po smrti pana 

Hynka Pulánka jsme do muzea dostali archiv jeho fo-

tografií a diapozitivů. Žel, v posledních letech svého 

života už neměl sílu napravovat chyby ve zpětném za-

řazování negativů do pečlivě vedeného archivu, když 

si snímky od něj lidé půjčovali. Stovky snímků, přede-

vším sakrálních staveb tak bylo problematické určit. A 

přesto se to v posledních dnech velmi daří. Dva odbor-

níci nad archivem rádi strávili několik dnů a většinu 

snímků určili. Podotýkám, že snímky z prvé poloviny 

padesátých let mají významnou dokumentační hodno-

tu,  a proto například budou vycházet jako samostatná 

příloha sborníku Pod Zelenou Horou. 

Něco na závěr. Naše průvodkyně v muzeu jsou zvlášt-

ní bytosti. Dostávají hodinovou odměnu třicet korun. 

To není mzda za práci. Jsou to vlastně muzejní nadšen-

ci, protože takovými penězi oceňovat jejich práci je 

vlastně nesmysl. Protože už jsem se i já jako několika-

letý důchodce zbavil většiny svých pracovních aktivit 

a deset let jsem nejen své „pátky“ sloužil zadarmo, stal 

jsem se se sou-

hlasem muzejní-

ho kolektivu, pro 

příští pátky také 

placeným prů-

vodcem, takže 

dostanu těch tři-

cet korun za 26 

odpracovaných 

hodin měsíčně.    

Zásobník událostí 

„kámen z úbočí Prenetu“                                                  Karel Velkoborský, 
                                                                                           ředitel muzea 
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ZAJÍMAVOSTI 

Rue Nicolas Appert je tichá postranní ulice v Paříži. Právě 

tady měla své sídlo redakce týdeníku Charlie Hebdo.  

7.1. 2015 byla pracovnice redakce Corrine Rey při návratu 

do kanceláře napadena dvěma ozbrojenými maskovanými 

muži a přinucena zadat bezpečnostní kód. Útočníci vnikli 

do redakce, kde se rozpoutala jatka. 12 mrtvých a 10 raně-

ných. Útočné pušky AK-47 zahrály za pokřiku Allahu 

Akbar divokou symfonii. Mezi zabitými byli karikaturisté 

Cabu, Charb, Tignous, Wolinski a Honoré. Špička ve svém 

oboru. Střelci ujeli v připraveném autě. 

Ve Francii se rozjela největší bezpečnostní akce po druhé 

světové válce. Brzy byla známa identita obou útočníků. 

Bratři Said a Chérif Kouachiovi.  Paříž sevřel kruh četnic-

tva, policie a vojska. 9. ledna speciální jednotka četnictva  

GIGN obklíčila oba bratry v tiskárně v městečku  Dammar-

tin-en-Goele severně od Paříže. Tady byli oba bratři zastře-

leni. Od té doby platí ve Francii výjímečný stav.  

Když jsem letos o vánocích procházel ulicí Appert, zastavi-

la mě mladá policistka. Velice slušně požádala o pas. Pas 

prohlédla a vrátila. Stejně slušně požádala o otevření foto-

brašny. Nastaly komplikace. V brašně nosím takový univer-

zální nůž, jehož součástí jsou i kleště a šroubovák. Spolu 

s tímto zařízením nosím i kus drátu. Někdy je při focení 

třeba drobátko uříznout větev, nebo ji přivázat k větvi jiné. 

Policistka si oboje prohlížela a poté mne vyzvala, abych ji 

následoval do služebního vozu. Nastala fáze ověřování. Teď 

se ukázalo  kouzlo moderní techniky. Policistka napsala 

otázku do počítače, mašinka text přeložila do češtiny, já 

odpověděl. To bylo na úvod. Pak už žhavila klapky sama. 

Jednu chvíli to vypadalo, že skončím v  La Santé (basa 

v Paříži). Nakonec se vše v dobré obrátilo. Policistka se us-

mála a popřála mi příjemný pobyt. V Paříži má i zabásnutí 

svůj půvab.                                             Mgr. Vojtěch Bunda 

Charlie Hebdo - dva roky poté  

Letošní ročník Mistrovství světa seniorů v šachu hostily 

Mariánské Lázně. V 11 kolovém turnaji, který se konal od 

18. 11. do 1. 12. 2016, si zdatně počínal v kategorii nad 65 

let také skelnohuťský rodák pan Jaroslav Svoboda (*5. 1. 

1950) ziskem 4,5 bodu z 11 partií. Turnaje se zúčastnilo 

celkově 470 hráčů z 54 zemí.  

Titul světového šampiona v openu 65+ vybojoval Meziná-

rodní velmistr Anatolij Vaisser z Francie ziskem 8,5 bodů 

z 11 partií. 

Skelnohuťský senior hned v prvním kole přehrál Meziná-

rodního mistra Mikhaila Archangelského z Ruska, dosáhl 

2453 ELO v nesmrtelné partii černými kameny, kterou vám 

dnes, vážení čtenáři, nabízíme k přehrání. I přes zaváhání 

v závěru turnaje, přináší uhraný výsledek značný nárůst 

osobního ratingu. 

Blahopřejeme! Za rok se senioři sjedou do italských lázní 

Acqui Terme v provincii Alessandria. Přejeme panu Jarosla-

vu Svobodovi, aby se mu i v Itálii dařilo. 

Poděkování patří sponzorům - Lesní stavby Nýrsko p. Svo-

boda a Metelstav s. r. o., K + TEN Company s. r. o., paní 

Hršelová a Stanislavu Gschwendtnerovi. 

———————————————————————— 

IM Archandelsky M. - Svoboda J. 

19. 1. 2016, 1. kolo, Hotel Chateo Monty, Mariánské Lázně 

Mistrovství světa seniorů, open 65+ 

D02 ( Dámským pěšcem) 

1. d4d5 2. Jf3Jc6 3. Sf4e6 4. e3Sd6 5. c3Jge7 6. Sd3Jg6 7. 

Sd6cd6 8. Jbd20-0 9. 0-0f5! (holandský útok je správným 

strategickým rozhodnutím) 10. Je1e5 11. Db3Jce7!  12. f4e4 

13. Se2Se6 14. Jc2Vb8 15. a4Kh8 16. Jb4Vf6! 17. g3Jf8 18. 

Vfc1a5! 19. Jc2Jc6 20. Ja3Vh6 21. Jb5g5! 22. Jf1gf4 23. 

ef4Jg6 24. Kh1Jf4!! (velmi silné a správné řešení) 25. gf4D-

h4! 26. Dd1Vg8 27. De1Df4 28. Vc2e3!! (kulminační bod 

kombinace) 29. Sd3Df3 a bílý se vzdal 0 - 1 

Skelnohuťský veterán na světovém  
šampionátu seniorů 
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ŠKOLY, ŠKOLKY, SPORT 

17. - 21. 7. 2017 
 

Cena: 1500 Kč 

Přihlášky do: 30. 5. 2017 v Městské knihovně Nýrsko nebo  

                        na e - mail stransky.buvolss@seznam.cz 

Tábor s výukou in - line bruslení a dalšími sportovními aktivitami.  

V ceně je zahrnutý oběd a pitný režim po celý den. 

Tábor bude probíhat ve všední den od 8.00 do 15.00. 

Provoz MŠ v Nýrsku v době letních prázdnin  

ČERVENEC -  SRPEN 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy 

3. 7. -  21. 7. 2017  Provoz MŠ Palackého ulice 

24. 7. -  4. 8. 2017  Uzavřeny obě mateřské školy 

7. 8. -  31. 8. 2017  Provoz MŠ ulice Práce 

5. 4. 2017    14 -  17 hod. ZŠ Komenského ulice 

5. 4. 2017    12 -  16 hod.  ZŠ Školní ulice 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

PŘIHLÁŠKA  NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM NÝRSKO  

ČERVENEC – SRPEN 2017 

 
Upozornění! Tábory jsou zdraženy cca o 150,-. Důvodem je prodloužení provozní doby, a to od 8. 00 – 15. 30, kdy bude možno 
realizovat návštěvy nově otevřeného nýrského koupaliště.   

termín počet 
dní 

zaměření cena/ nehodící se škrt-
něte 

10. -14. 7. 2017 5 Taneční tábor - to jsou dokonalé prázdniny v rytmu hud-
by a tance! 

650,- ano ne 

10. -14. 7. 2017 5 Florbal 650,- ano ne 

17. - 21. 7. 2017 5 Prázdninové míčovky 650,- ano ne 

17. - 21. 7. 2017 5 Miniflorbal – pro kluky a děvčata do 7 let 650,- ano ne 

24. - 28. 7. 2017 5 Za hranice všedních dnů – koupání a turistika v Německu 1500,- ano ne 

24. - 28. 7. 2017 5 Na cestách s Julesem Vernem – dobrodružství a zábava 650,- ano ne 

24. - 28. 7.2017 5 Výtvarka s Míšou Hoškovou 650,- ano ne 

24. - 28.7. 2017 5 Star dance – standardní i společenské tance s Eliškou 
Záňovou v premiéře v DDM Nýrsko 

650,- ano ne 

31. - 4. 8. 2017 5 Muzikál Dvanáct měsíčků – opět po roce zveme malé i 
větší zpěváky a herce 

650,- ano ne 

31. - 4. 8. 2017 5 Florbal 650,- ano ne 

7. – 11. 8. 2017 5 Tajemství kapitána Hooka – pro odvážné kluky i děvčata 650,- ano ne 

         

7. - 11. 8. 2017 5 Hollywood – po stopách hvězd. Prázdninový šoubyznys 
v DDM Nýrsko 

650,- ano ne 

14. -18. 8. 2017 5 Mažoretkový tábor s Asterixem a Obelixem 650,- ano ne 

14. -18. 8. 2017 

  

14.– 18. 8. 2017 

5 

  

  

  

5 

Ve světě pohádek - výtvarně keramický tábor vhodný 
pro děti, které rády kreslí a vyrábí. 

 

Osadníci z Katanu – dobrodružný tábor 

inspirovaný známou deskovkou 

800,- 

  

  

  

650,- 

ano 

  

  

  

Ano  

ne 

  

  

  

ne 

21.- 25. 8. 2017 5 Soustředění sportovní gymnastiky 650,- ano ne 

21. -25. 8. 2017 5 Zumbaton – tanec a zábava s Luckou 650,- ano ne 

28. -1. 9. 2017 5 Cyklotoulky Šumavou – oblíbený cyklistický tábor pro 
sportuchtivé. V ceně obědy vlastní výroby a 
„přespávačka“ 

1300,- ano ne 

Podrobnosti o programu táborů obdrží zájemce v DDM Nýrsko. 

Upozornění rodičům: tábor nebude otevřen, bude-li přihlášeno méně než 10 účastníků 

                                        tábory začínají zpravidla v 8.00 a končí v 15.30, není-li uvedeno jinak 

                                         týdenní program obdrží účastníci vždy v první den akce 

                                         přednostně jsou na tábory přijímáni žáci ZŠ, není-li uvedeno jinak 
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RŮZNÉ 

I v novém roce se budou každou středu scházet členky 

Klubu seniorů v sále městské knihovny. Teď se ale ješ-

tě trochu ohlédněme za činností v minulém roce. Stře-

deční odpoledne si zpestřujeme besedami, přednáškami 

i promítáním.  

Hned na začátku loňského roku jsme si vyslechly před-

nášku Hany Bártové ze ZAPPER DETOX CENTRUM 

v Klatovech, která nám povídala o imunitním systému 

a diagnostice organismu. Ještě v zimních měsících ná-

sledovala beseda s městskou policií, při níž každá z nás 

obdržela malý dáreček. Jelikož je velice obtížné do-

mluvit besedu se zdravotnickou tématikou, několikrát 

ročně předčítám o této problematice z časopisů i od-

borných publikací. Velice rády posloucháme také ces-

topisné besedy, a tak jsme s radostí přivítaly pana Ve-

týšku, který nám nejen krásně vyprávěl o Šumavě, ale 

připravil i zajímavé promítání. Manželé Švojgrovi pro 

nás připravili povídání o památkách Číny i tamním ži-

votě. Mezinárodní den seniorů s Plzeňským krajem 

v Plzni jsme si užily díky vystoupení hvězd populární 

hudby. Jako každý rok nám nemohl uniknout Ples seni-

orů v Klatovech. V květnu naše kroky směřovaly na 

zámek Bečov nad Teplou, kde je možné vidět druhou 

nejcennější národní kulturní památku – Relikviář sv. 

Maura, poté jsme zhlédly miniatury v parku  Bohemi-

nium v Mariánských Lázních a naše procházka byla 

zakončena u hrající fontány. V září nás výlet zavedl na 

zámek Kratochvíle v jižních Čechách, oběd 

v Netolicích a návštěvu poutního kostela v Lomci,  

o kterém nám krásně vyprávěla 85-ti létá jeptiška 

z Kongregace šedých sester. Její vyprávění nám na du-

ši zanechalo krásnou vzpomínku. Před Vánoci bylo 

našim cílem náměstí Republiky v Plzni s vánočními 

trhy. Každý rok oslavujeme Den matek, kdy nám hraje 

Jaroslav Jandovský, kterého zveme i na zakončení ro-

ku. Opět nás při zakončení roku navštívil starosta měs-

ta Miloslav Rubáš a seznámil nás s činností města 

v uplynulém roce i s plány roku letošního. Klub senio-

rů děkuje těm, kteří nám pomáhají, přejeme zdraví, 

štěstí  

a do-

statek 

sil do 

další 

práce. 

Klub seniorů 

J. Trefancová, vedoucí Klubu seniorů Nýrsko 

Jedno lednové mrazivé sobotní odpoledne jsem se 

s mojí rodinou zúčastnila akce – sjezd na sněhu     

„NA ČEMKOLIV“, na předem upravené trati vedle 

hotelu Zach v Zelené Lhotě. Nevěřili byste, na čem 

všem se dá sjet kopec. K vidění byly nacpané pytle 

molitanem, tradiční boby, sáňky, kluzáky, ale také 

surf na vodu, paleta na lyžích, ski – bob, laminátová 

loď nebo naložené kolečko vezené sáňkařem. Po dů-

kladném rozježdění a poznání trati se všichni postavili 

na startovní čáru. A věřte, že pohled na start byl na-

prosto úžasný. Závodníci nervózně podupávali, pohu-

povali se a nemohli se dočkat startovního výstřelu. 

Vyhrát sice mohl jen jeden, ale z mého pohledu zvítě-

zili úplně všichni, kteří stáli na startu. Během celého 

odpoledne nás doprovázela hudba a atmosféru zim-

ních radovánek zpříjemnil sněhový bar a vůně uze-

ných klobás. Myslím, že ač bylo opravdu mrazivé od-

poledne, sjezd si všichni účastníci i diváci náramně 

užili. 

Martina Bastlová, IC Nýrsko 

Sjezd na sněhu „NA ČEMKOLIV“ 
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PŘEHLED AKCÍ 

 

4. února od 14.00  

v Bystřici nad Úhlavou 

průvod masek 

 

 

              4. února od 20.00 

k tanci a poslechu hraje Orchidea  

předtančení, zábavná hra o ceny, půlnoční 

velkolepé předtančení profesionálního  

týmu, rozverná dámská volenka 

 

prodej vstupenek již zahájen v DDM 

Městská knihovna Nýrsko  

pořádá 

 8. února od 18.00  

                    beseda s Janem Jirákem 

 

                  !!ZMĚNA TERMÍNU!! 

Městská knihovna Nýrsko  

pořádá 

 

 

9. února od 16.30 

čtení pro děti s výtvarnou dílnou  

  

Dům dětí a mládeže 

pořádá 

9. února od 19.00 

zábavná talkshow s Lilian Malkinou, 

Naďou Konvalinkovou a Tomášem  

Bartákem 

vstupenky v předprodeji DDM 

 

 

 

11. února od 13.00 

v Zelené Lhotě  

masopustní rojení  
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PŘEHLED AKCÍ 

 

11. února od 20.00 

v KD - DDM 

 

k tanci a poslechu hraje MUSIC 

 

18. února 

sál KD - DDM 

 

2. ročník mažoretkové soutěže 

 

 

 

25. února ve 14.00  

od nýrské moštárny 

průvod masek městem a následné posezení 

 

18. února od 20.00 

v KD - DDM 

zahraje DJ Chany 

   

25. února od 20.00 

závěrečný večírek 

 

26. února od 14.00 

v KD - DDM 
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INZERCE 
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