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Na oslavách zahrál i Kamil Střihavka.
Další fotografie najdete uvnitř!

Úvodní slovo

Úvodní slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
máme za sebou víkend, ve kterém proběhly oslavy 690 let
od první písemné zmínky o našem městě. Program, který
jsme připravovali zhruba 8 měsíců, se líbil a zaujal vaši
pozornost. Byl rozdělen do tří dnů, které jsme pracovně
pojmenovali minulost, současnost a budoucnost. Naší představou bylo nabídnout zábavu všem věkovým kategoriím.
Přípravu rovněž provázely i obavy, zda projekt, který neměl v Nýrsku obdoby, zaujme.
Váš obrovský zájem a četné bezprostřední reakce přímo na
náměstí, v ulicích, v Areálu pod sjezdovkou a v Lesním
divadle předčily všechna naše očekávání a byly tou největší
odměnou za odvedenou práci.
Samozřejmě, že se ve vlastním programu vyskytlo několik
krizových okamžiků, které ovšem mistrně zvládli jak pořadatelé, tak i účinkující a moderátor Richard Jandovský.
Vždyť všichni známe pocit marnosti, když vypadne text
nebo když přesně na minutu nezačne to či ono vystoupení.
Ovšem i díky vaší toleranci a podpoře se nám podařilo vše
zvládnout.
Můj obdiv a poděkování patří vám všem, občanům města i
jeho návštěvníkům, kteří jste i přes obrovské vedro přišli,
vydrželi a potleskem odměňovali a podporovali jednotlivé
účinkující.
V neposlední řadě děkuji všem, kteří se na přípravě a vlastní realizaci oslav podíleli. Vždyť komise pro přípravu oslav
pracovala od září loňského roku. Zvláštní poděkování patří
paní místostarostce Soně Hladíkové, která byla hlavním
organizátorem celého projektu. Tím, který jí zdatně sekundoval a ještě navíc spolu vytvářel všemi obdivovaný ohňostroj, byl David Křížek. Stejné poděkování ovšem
patří všem ostatním pořadatelům a účinkujícím, kteří odvedli maximum pro zdar akce.
Závěrem mi dovolte popřát vám klidný a úspěšný život v našem krásném městě.

Miloslav Rubáš, starosta

Úvodní slovo místostarostky města
Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou druhé zvláštní vydání Nýrských novin. Tentokrát je věnováno oslavám města,
které proběhly o víkendu 23. – 25. 6. 2017. Myšlenka
uspořádat městské slavnosti se zrodila v hlavách několika lidí už před pár lety, postupně zrála a na počátku minulého roku jsme se víceméně shodli, že 690.
výročí od první písemné zmínky o našem městě je
vhodná příležitost takovouto akci uspořádat. Často
jsem slyšela otázku, proč právě 690 let. Odpověď je
jednoduchá. Naše město stále zvelebujeme a stále investujeme do infrastruktury, výstavby atd. Městské
slavnosti se v Nýrsku od skončení prvomájových průvodů snad ještě nekonaly. A tak jsme oslavy výročí
690 let pojali jako zkoušku na to krásné kulaté výročí

700 let.
Přibližně v únoru minulého roku jsme připravili strukturu víkendových oslav. Možností, jak tuto akci uchopit a sestavit program, bylo mnoho. Hlavní kulturní
program jsme tedy založili na místních spolcích, volnočasových aktivitách a hudebních skupinách. Od léta
pak začal intenzivně pracovat organizační tým ve složení Miloslav Rubáš, David Křížek, Pavel Stránský,
Martina Bastlová, Jarmila Poupová a Pavel Mráz. Přípravy tak trvaly téměř rok. Máme za sebou nespočet
telefonátů, mailů, schůzek, několik zkoušek a pár set
naježděných kilometrů.
Snažili jsme se program sestavit tak, aby si každý našel to své. Čím více se blížil termín konání víkendových oslav, tím více stoupaly obavy, jak vše dopadne.
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Úvodní slovo
Dle vašich pozitivních ohlasů věřím, že vše dopadlo
skvěle a že se vám celý víkend líbil. I přes počáteční
komplikace jsme společnými silami vše zvládli, zbytek kulturního programu proběhl, jak jsme doufali.
Sobotní večer završil koncert Kamila Střihavky a
slavnostní ohňostroj. I když bychom byli v neděli ráno
raději lenošili a odpočívali, pustili jsme se do organizace třetího dne oslav.
Ráda bych tímto poděkovala všem vystupujícím za
skvělé výkony, moderátorovi celé akce Richardu Jandovskému a členům organizačního týmu za jejich celoroční práci. Poděkování patří také Technickým službám města Nýrska, SDH Nýrsko, zaměstnancům Nýrské teplárny, Městské policii Nýrsko a všem ostatním,

kteří se podíleli na přípravě oslav nebo pomáhali
v jejich samotném průběhu. Náš dík patří i všem
sponzorům, kteří oslavy našeho města podpořili, a
zastupitelstvu města za jejich rozhodnutí tuto akci
uspořádat.
Největší dík však patří vám všem, kteří jste se přišli
podívat a pobavit se. Velmi si vážím toho, že jste svou
hojnou účastí a potleskem podporovali všechny účinkující po všechny tři dny oslav. Vaše spokojenost a
pozitivní ohlasy byly tou nejlepší odměnou za celoroční práci.
Přeji vám pohodové letní dny a těším se opět na shledanou nejen na dalších akcích, které jsou pro vás po
tento rok připraveny.
Soňa Hladíková, místostarostka

Návštěva rodáků

Rodáci z Německa i z Česka navštívili naše město
V rámci oslav výročí 690 let od první písemné zmínky
o Nýrsku jsme v pátek 23. 6. 2017 v dopoledních hodinách připravili besedu s německými rodáky
z Nýrska pro žáky obou našich základních škol. Na
své dětství v Nýrsku vzpomínal pan Anton Wild (90
let) a paní Gerlinde Bojanovski (81 let). Dozvěděli
jsme se něco o tom, jak se v Nýrsku žilo před více než
sedmdesáti lety, kam oba vyprávějící chodili do školy,
kde trávili svůj volný čas s kamarády nebo kde se
v Nýrsku sportovalo. Každý z nich zavzpomínal nejen
na svůj hezký zážitek z Nýrska, ale také na dobu, která pro naše město znamenala nenávratnou změnu, na
druhou světovou válku a dobu těsně po jejím skončení, kdy většina místních
obyvatel musela svůj domov opustit. Pan Wild
dětem vyprávěl, jak to
v tomto nejistém čase ve
městě vypadalo.
Odpoledne pak následovalo vůbec první oficiální
společné setkání nýrských rodáků, vedení
města Nýrska i vedení
obce Neukirchen beim
Heiligen Blut. Dlouhou a
náročnou cestu ze všech
koutů Německa vážilo na
padesát rodáků a jejich
blízkých. Pozváno bylo
také několik místních,
kteří se v Nýrsku narodili
před rokem 1945 a strávi-

li zde celý svůj život. Úderem druhé hodiny odpolední
přivítal starosta města Miloslav Rubáš všechny hosty
v obřadní síni na městském úřadu. Společně jsme
krátce představili historii i současnost našeho města.
Paní Waltraut Senninger, předsedkyně spolku rodáků,
pak starostovi poděkovala za pozvání a předala malý
dárek. Poté jsme se přesunuli do budovy městské knihovny a zhlédli poutavou výstavu v Muzeu Královského hvozdu. Po dlouhé a náročné cestě měli hosté
možnost si odpočinout a občerstvit se, společně si popovídat. Program setkání pak pokračoval českoněmeckou mší v kostele svatého Tomáše.
Soňa Hladíková, místostarostka
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Návštěva rodáků

Oslavy navštívili i zástupci partnerské obce Neukirchen beim Heiligen Blut. Při srdečném jednání, které proběhlo v pátek odpoledne po setkání rodáků, ocenili vysokou úroveň organizace a formu přijetí rodáků. Námětem jednání byly i další formy spolupráce mezi oběma městy a spolky.
Miloslav Rubáš, starosta
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Páteční program

Pan Jiří: „Vystoupení Kordu
v srdci skvěle oživilo jinak klasickou besedu. Nejen, že jsme se
pobavili, ale taky jsme si mohli
představit, jak to asi vypadalo.
Za mě rozhodně skvělá práce!“

Paní Irena: „Doprovodná hudba
k besedě s paní Sýkorovou byla
krásná. Děti z naší základní umělecké školy krásně hrály.“

Pan Lukáš: „Nejsem velkým
příznivcem folku, ale když jsem
slyšel hrát skupinu Zrcadla, tak
se mi to v kombinaci s rockem
líbilo. Určitě to byl příjemný poslech k pivu.“
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Páteční program

Paní Marie: „Vůbec bych nečekala, že tolik lidí přijde už v pátek na besedu. Velice mile mě to
překvapilo, protože je hezké vidět, že lidé přijdou i na takový
program.“

Sobotní program

Pan Petr: „Klobouk dolů před chlapama od hasičů. Musela to být práce
udržet ten prapor, který určitě nebyl
nejlehčí a bylo vidět, že s udržením
na místě byl problém. Ale chlapi jsou
šikovní a zvládli to na výbornou.“
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Sobotní program

Paní Lenka: „Dnešní program je
skvělý. Každý si tu přijde na to,
co má rád. I v tomhle horkém
počasí je tu spousta lidí a to je
určitě velké plus. Chválím organizátory za skvělou práci a za
super oslavy, které pro nás přichystali.“

Pan Miroslav: „Skvělá akce!
Takových by mělo být mnohem
víc. Lidi to sdružilo a všichni
jsme se skvěle bavili.“
Paní Václava: „Příchod mažoretek byl dechberoucí. Jak
pochodovaly do rytmu, vyhazovaly hůlkami. Bylo to nádherné se na to dívat. Musím
i přiznat, že s nimi přišlo na
náměstí hodně lidí.“

Starosta Rubáš: Říká se, že co
Čech, to muzikant. V Nýrsku snad
platí, že co občan, to herec. Jak
jinak si vysvětlit, že páteční podvečer a sobotní odpoledne vyplnilo 5 divadelních vystoupení, a dle
mého názoru jedno lepší než druhé. Stejný názor mělo i úžasné
obecenstvo, které překonalo nástrahy horkého počasí.
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Sobotní program

Paní Lucie: „Děti z Domu dětí
a mládeže v Nýrsku předvedly
skvělá vystoupení. Měly to ztížené díky sluníčku, proto mažoretkám trochu padaly hůlky, ale
jinak to bylo perfektní. Je vidět,
že děti se tam toho dost naučí.“

Pan Tomáš: „Vystoupení dětí ze
škol se líbilo. Nejen, že se tam
učí vědomostem, ale našly si
i čas, aby mohly předvést své
básničky, písničky, tanec nebo
divadlo. Určitě si to užili nejen
rodiče, ale i ostatní. Máme být
na co pyšní.“

Pan Jan: „Počasí krásně vyšlo.
Lepší, než kdyby pršelo. Sice bylo horko, ale bylo dobře zajištěno občerstvení u stánků, proto se
nikdo nemusel bát toho, že by
nedostal alespoň napít. A Food
festival stál za to! Tolik zajímavých jídel na jednom místě. Člověk skoro ani nevěděl, co dřív
ochutnat.“
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Sobotní program
Paní Zdeňka: „Před knihovnou byl
zajímavý stánek Cool Wood, který
nadchl nejen mě a moje děti, ale
i další. Ty hry byly zábavné a dokonce jsme si mohli odnést i vlastnoručně vyrobenou budku pro
ptáčky.“

Paní Hana: „Celé oslavy se vyvedly. Nejvíce
jsem si užila koncerty,
které byly připraveny.
Jsem příznivcem rockové hudby, proto jsem se
dost těšila na Kamila
Střihavku, kterého mám
ráda. Ale i ostatní kapely hrály hodně pěkně.“
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Nedělní program

Pan Jaroslav: „Nedělní program
byl zajímavý. Co jsem se tak díval, byl hlavně připraven pro
naše děti. Co jsem viděl, tak
v Lesním divadle to žilo. Berounští měšťané předvedli zajímavé
scénky, dost jsme se nasmáli
a hlavně děti se mohly zapojit do
jejich soutěží a odnesly si i sladkou odměnu.“

Paní Libuše: „V neděli, jak pod
sjezdovkou, tak v Lesním divadle, bylo hodně lidí, kteří se přišli bavit i třetí den. Nejvíce se mi
líbil program v Lesním divadle.“

Pan Jindřich: „V neděli bylo
příjemnější počasí. Byl znovu
bohatý program a kdo chtěl,
mohl se pohybovat po Areálu
pod sjezdovkou, svézt se na koni
nebo podívat na armádní techniku a milovníci divadla a středověku zase měli o zábavu postaráno v Lesním divadle. Opravdu
povedená akce. A to nemyslím
jen neděli, ale všechny dny.“
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Nedělní program

Paní Zuzana: „Ani nevím, jak
bych se měla vyjádřit k oslavám.
Rozhodně ale pozitivně. Byla to
úžasná akce a doufám, že za 10
let budou oslavy stejně tak dobré, jako letos, ne-li ještě lepší.“

Pan Pavel: „Skláním hlubokou
poklonu všem pořadatelům. Bez
nich bychom si takovou skvělou
zábavu ani neužili. Chtělo by to
více takových akcí, protože to
bylo neskutečný. Nikdy jsem neviděl tolik lidí na žádný akci
v Nýrsku, jako teď při oslavách.“

DVD k oslavám bude možné
zakoupit v Městské knihovně
Nýrsko a Informačním centru
Nýrsko. O jeho vydání do prodeje budete včas informováni.
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Nedělní program
Kolik jsme za slavnosti zaplatili: 425 000 Kč

Příjmy od sponzorů a dotace: 252 000 Kč
Finance z rozpočtu města: 173 000 Kč

Podrobný rozpis výdajů je k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Nýrsko.
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