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„Jestli březen 

kožich stáhl,  

duben rád by po 

něm sáhl.“ 

 

 

„Skřivan               

v březnu musí  

vrznout, i kdyby 

měl zmrznout.“ 

 

 

„O svatém  

Tomáši sníh 

bředne na kaši.“ 

 

 

„Březnové    

slunce má    

krátké ruce.“ 

 

 

„V březnu vítr,   

v dubnu déšť - 

pak jistě úrodný 

rok jest.“ 
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Rekonstrukce budovy městského úřadu 

Aktuálně z radnice 

V letošním roce jsme přistoupili k další etapě oprav na 

budově městského úřadu. Jedná se o opravy dvou kan-

celáří, které byly v dosti žalostném stavu. Dojde 

k výměně dřevěné podlahy a nutné jsou také nové 

omítky. Do těchto prostor bude přestěhován stavební 

úřad a odbor životního prostředí. Vše bude v 1. patře 

vedle kanceláře, která dnes zajišťuje investice města. 

Součástí této rekonstrukce bude také výměna oken 

v celém 1. patře, která bude rozdělena do dvou etap. 

V kancelářích proběhne do poloviny dubna, v obřadní 

síni pak v měsíci květnu, kdy podle zvyku nepředpo-

kládáme žádné svatby. Celkové náklady se budou po-

hybovat kolem 1,5 mil. Kč. Současně s touto rekon-

strukcí jsme nechali posoudit stav krovu a střešní kryti-

ny. Bohužel se zjistilo, že krov a především věžička 

jsou ve velmi špatném stavu. V příštím roce tak bude-

me muset přistoupit k výměně celého krovu, střešní 

krytiny včetně věžních hodin. Součástí bude také vý-

měna zbylých oken v přízemí a fasáda budovy. Bude se 

jednat o rozsáhlou rekonstrukci, kterou si však budova 

městského úřadu zaslouží. Především zlepší celkový 

vzhled budovy, která je jednou z dominant našeho ná-

městí. 

Povodňová kontrola 

Vzhledem k informacím, které se objevily v tisku a ve 

sdělovacích prostředcích  o velkém obsahu vody ve sně-

hu, který se nachází v horských oblastech,  

a v souvislosti se zkušenostmi nařídil starosta města 

provést prohlídku celého toku od přehrady až na hranici 

katastru Bystřice nad Úhlavou. Zjištěny byly pouze 

drobné závady, k jejichž odstranění došlo prakticky   

ihned. Větší závada v podobě dřeva umístěného 

v blízkosti toku se objevila v Zelené Lhotě, tato skuteč-

nost je však řešena v rámci pozůstalostního řízení. Sta-

rosta města prováděl kontrolu v neděli 10. února, kdy 

byly zaznamenány zvýšené průtoky, které ovlivnilo tání 

sněhu pod přehradou a nátokem z Žížnětického potoka. 

1. povodňový stupeň se vyhlašuje při stavu toku nad 70 

cm, tento den nedosahovala výška hladiny ani 45 cm, 

nebylo tedy nutné přijetí jakýchkoliv zvláštních opatře-

ní.  

Do poloviny letošního roku bude zrealizována rekon-

strukce městského rozhlasu. Původní termín realizace je 

posunut o tři měsíce z důvodu potřeby trvalých teplot 

nad 5°C. Tím bude dokončen celý projekt, který se tý-

kal nejen zpracování nového ozvučení, ale součástí bylo 

také nové zpracování povodňového plánu. Více infor-

mací najdete na stránkách http://plzensky.dppcr.cz/

web_556831/. Celkové náklady dosahují 3 931 620 Kč, 

město získalo dotaci od Ministerstva životního prostředí 

ČR ve výši 2 752 134 Kč. 
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                Aktuálně z radnice 

Kotelna 

Uplynuly již tři měsíce od převzetí nově zrekonstruova-

né kotelny. Tato doba potvrdila správnost našeho roz-

hodnutí, kdy jsme původní 9 000 MW zdroj nahradili   

3 000 MW, který zajišťuje teplo pro celé město. Správ-

nost se potvrdila také ve zvolení dvou zdrojů, ten druhý 

je umístěn v plynové kotelně. V měsíci lednu drobná 

technická závada zapříčinila poruchu uhelného zdroje, 

která byla v rámci reklamačního řízení vyřešena během 

tří dnů. Po tuto dobu tak bylo teplo dodáváno z plynové 

kotelny, takže zákazníci nepocítili žádný výpadek.          

I v době únorových mrazů se potvrdilo, že zdroj, který 

byl nadimenzovaný projektantem, plně pokryl veškerou 

spotřebu našich odběratelů. Těmito novými technickými 

opatřeními je možné snížit stav pracovníků. Tím si vy-

tváříme další předpoklady, abychom mohli kompenzo-

vat případné nárůsty cen vstupních surovin. A co nové 

rozvody? Práce na tepelných rozvodech se obnoví oka-

mžitě, jakmile to umožní klimatické podmínky. Nejde 

pouze o provádění výkopových prací, ale také svařová-

ní, které musí probíhat v plusových teplotách. Předpo-

kládáme, že rozvody budou dokončeny v tomto roce. 

Dotační programy 

Na únorovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města 

Nýrska zveřejnění dotačních programů „Podpora spor-

tovní činnosti občanů města“ a „Podpora kulturní          

a zájmové činnosti občanů města.“ Oba dotační progra-

my jsou určeny pro spolky nebo fyzické osoby. Pravidla 

pro poskytování pro oba vyhlášené programy a žádosti 

o dotace jsou zveřejněny na webové adrese http://

www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. Žádosti o dota-

ce doručte do 25. 3. 2019 na Městský úřad v Nýrsku. 

Nová podoba náměstí 
V loňském roce jsme se intenzivně zabývali budoucí 

podobou našeho náměstí. Na poradách starosty jsme 

hodnotili tři studie, které se zabývaly úpravou náměstí   

i okolních prostor. Přestože každá studie přinášela jiný 

zajímavý pohled, kam budoucí podobu náměstí směřo-

vat, vybrat jsme mohli jen jednu. 

A tak jsme od podzimu loňského roku začali spolupra-

covat s firmou AREA group s.r.o, jejíž návrh z našeho 

pohledu nejlépe řešil úpravu rampy, obchodů na ní        

i prostor po bývalém zdravotním středisku. Od začátku 

letošního roku již probíhají jednání, mimo jiné i se zá-

stupci Muzea Královského hvozdu v Nýrsku nebo sta-

vebního odboru MěÚ. Firma AREA group vychází        

z historické podoby náměstí před demolicí původních 

objektů. Zaměřuje se nejen na samotnou plochu náměs-

tí, ale i na okolní prostranství. 

Po přípravě prvotního podrobného návrhu bude studie 

představena veřejnosti. Občané města budou moci vy-

jádřit své náměty a připomínky. 

Finanční výbor 

V průběhu února se konalo zasedání Finančního výboru 

města Nýrska. Na programu bylo mimo jiné projednání 

hospodářského výsledku minulého roku, který byl před-

pokládán jako přebytkový ve výši 26 milionů Kč. 

Vzhledem k dobrému hospodaření se podařilo tento 

předpoklad překročit zhruba o 13 milionů Kč.  Zlepšený 

přebytek rozpočtu byl dosažen navýšením daňových 

příjmů, zčásti se na něm pak bohužel také podílí zvýše-

né příjmy z těžby kůrovcového dřeva. Je tak vytvořena 

určitá finanční rezerva na realizaci investičních akcí      

a oprav v letošním roce i v dalších letech. Dovolím si 

zmínit i velmi stabilní úroveň provozních výdajů, která 

se meziročně téměř nezvyšuje. Dalším pozitivem uply-

nulého roku je zisk vzniklý z hospodářské činnosti měs-

ta a na doporučení finančního výboru budou 3 miliony 

Kč převedeny do rozpočtu města.  

Jedním z dalších bodů bylo i projednání programů pro 

příjemce dotací v roce 2019 a jejich doporučení ke 

schválení Zastupitelstvu města Nýrska. Smyslem je fi-

nančně podpořit aktivní trávení volného času dětí, mlá-

deže i dospělých. Inicioval jsem také úvahy o možné 

úpravě klasifikace těchto žádostí tak, aby byla co nejjas-

něji stanovena kritéria hodnocení zohledňující míru ak-

tivity a rozsah činnosti jednotlivců, spolků nebo institu-

cí. Důležitá je i propagace a šíření dobrého jména města 

Nýrska. Cílem rozhodně není a nebude zvyšovat neú-

nosně administrativní zátěž uchazečů o dotaci, ale nao-

pak spíše poskytnout návod pro hodnotící komisi a tím   

i pro žadatele samotné. Přehledný a transparentní sys-

tém kritérií může žadatele motivovat a přinést potřebné 

informace o tom, jak na finanční dotaci lépe dosáhnout, 

případně se snažit o její zvýšení.  

pokračování na str. 4 
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Z činnosti Městské policie Nýrsko 

Městská policie 

Aktuálně z radnice 

Informace z matriky 

Nadále však musí platit, že tato pravidla mají pokrývat 

široké spektrum žadatelů. Tedy zachovat podporu pro 

ty, kteří na ni dosahují, a zároveň poskytnout prostor 

pro zlepšení a rozvoj těm, kteří o to stojí a svou činnos-

tí si to zaslouží. Osobně pak budu rád za každé smyslu-

plné podněty a nápady. A jak již bylo uvedeno, hlav-

ním cílem a smyslem je podpora aktivního trávení vol-

ného času občanů města Nýrska a spádových obcí. Na 

tom se nikdy nic nezmění.  

Ing. David Křížek 
předseda Finančního výboru města Nýrska 

Matrika 

Reagujeme na časté dotazy, zejména maminek, týkající 

se „přihlášky“ na vítání občánků. Jedná se o vyplnění 

jednoduchého  tiskopisu, který si každý rodič může 

stáhnout z webových stránek města Nýrska, vyplnit ho 

a zaslat  nebo přinést přímo na matriku. Tento postup je 

nutný, protože veškeré údaje musí být zpracovány 

v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 

osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Máme radost z velkého zájmu rodičů o vítání občánků. 

Loni jsme uspořádali slavnostní odpoledne pro více než 

40 narozených dětí. V roce 2018 se v našem městě na-

rodilo 41 miminek a o rok dříve, v roce 2017, dokonce 

49 dětí. 

Roste i počet svatebních obřadů, mění se výběr míst, 

kde si snoubenci přejí říci své ano. Manželství se uzaví-

rají jak v obřadní síni města Nýrska, tak v šumavské 

přírodě.  V loňském roce byly nejoblíbenějším místem 

louky, palouky a penziony na Hamrech, oblibu si již 

několik let udržuje tvrz v Dešenicích. V Nýrsku je oblí-

beným místem k uzavření manželství Lesní divadlo ne-

bo areál Pod Sjezdovkou. V loňském roce byly u nás 

uzavřeny i čtyři církevní sňatky, a to v Kostele svatého 

Tomáše v Nýrsku, v Kostele Panny Marie Bolestné 

v Hamrech a v Kostele svatého Mikuláše v Dešenicích.  

Od února  letošního roku má  Městský úřad v Nýrsku  

opět dvě matrikářky. Po absolvování několikaměsíčního 

semináře a složení zkoušky se jí stala slečna Klára Jan-

dová.  

Na úvod několik čísel. Za rok 2018 řešili strážníci 255 

přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu a 63 přestupků na úseku veřejného pořádku, 

městských vyhlášek nebo tabákového zákona. Nejvíce 

přestupků řidičů bylo řešeno na náměstí (59), 

u autokempu (37), v ulici Komenského (27) a v ulici 

Jiráskova (27). Mimo dopravu vedou neukáznění pej-

skaři (21 přestupků), rušení nočního klidu (17) a černé 

skládky odpadu (8).  

Několikrát v týdnu můžete strážníky spatřit u přechodů 

pro chodce v ulici Komenského a v ulici Petra Bezruče, 

kde dohlížejí na cestu školáků do školy a do školní jí-

delny. Při svých obchůzkách strážníci mimo jiné kon-

trolují autobusové nádraží, místní sportoviště, koupališ-

tě a další určená místa.  

Od 11. 2. 2019 je najdete na nové adrese Jiráskova 

742 (dříve pečovatelská služba). Telefon 376 555 655          

a e-mail mpolicie@mestonyrsko.cz zůstávají nezmě-

něny. Foto 1) Mezi neobvyklé př ípady loňského roku 

lze zařadit odchyt poraněné labutě a její převoz do Zá-

chranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí. 

Foto 2) Takto se třídí odpad? 

Obr. 1 Obr.2 Milan Kolář 

Jana Rubášová 
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 Ing. Lucie Jandová, 27 let 

A zase ty autobusy! 

Velmi často v Nýrských novinách informujeme o pro-

blematice autobusové dopravy Nýrsko – Klatovy a zpět. 

Toto téma je opět velmi aktuální. Pracovnice informač-

ního centra se neustále setkávají s nelibostí občanů na 

současné jízdní řády. Ráda bych opět zdůraznila, že ani 

ony, ani Město Nýrsko nezodpovídají za neustálé změ-

ny jízdních řádů. Soukromí dopravci na této trase získá-

vají licence od odboru dopravy Plzeňského kraje. Získa-

la jsem vyjádření od pracovnice Klatovské dopravní 

společnosti s. r. o. Chtěli i nadále zachovat jejich jízdní 

řád. Vzhledem k tomu, že měli platnou licenci do konce 

roku 2018, již v září téhož roku tedy žádali o novou 

licenci, která jim však byla zamítnuta. Odvolali se tak 

na Ministerstvo dopravy ČR, které rozhodlo, že Plzeň-

ský kraj v tomto případě pochybil, a rozhodnutí jim vrá-

tili k přepracování. V polovině měsíce února novou li-

cenci získali a po nutných malých úpravách v jízdním 

řádu budou co nejdříve na trase opět jezdit.  

Aktuální jízdní řády jsou vždy k dispozici v našem in-

formačním centru. 

Poděkování 
Děkujeme pracovníkům Technických služeb města Nýrska za obětavou práci při sněhové kalamitě v neděli 3. února. 

Představení nových  zastupitelů 

Absolvovala 

Ekonomickou 

fakultu Západo-

české univerzity 

v Plzni. Již tře-

tím rokem pracu-

je na pozici ve-

doucí sportovišť 

města Nýrska. Je 

členkou finanč-

ního výboru       

a zastupitelkou 

města Nýrska. 

 

 

Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky? 

„Když jsem před třemi lety začala mít na starosti pro-

voz sportovišť, právě probíhala rekonstrukce koupališ-

tě. Mohla jsem tehdy ovlivnit, jak bude areál vypadat, 

co všechno tam bude nové, a to mě na té práci bavilo. 

Proto jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva, 

abych se mohla podílet na řešení i jiných záležitostí 

týkajících se našeho města. Jako zastupitelka mám 

možnost napomáhat rozvoji města, ve kterém žiji         

od narození.“ 

 

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik 

času přípravě věnujete? 

„I přesto, že je zasedání zastupitelstva jednou za dva 

měsíce, přípravy probíhají průběžně. Společně 

s ostatními zastupiteli máme pravidelné porady, na kte-

rých řešíme aktuální témata a připravujeme se na zase-

dání. Těch záležitostí, které musí zastupitelstvo projed-

návat a schvalovat, je opravdu mnoho, a tak je vždy co 

řešit. Před zasedáním zastupitelstva se také scházíme na 

poradách finančního výboru, kde kontrolujeme hospo-

daření s majetkem a finančními prostředky města. Urči-

tě se tedy nejedná pouze o čas strávený na zasedání za-

stupitelstva, ale toho času s přípravou je o dost více.“ 

 

 

Co se vám v Nýrsku nelíbí a jaké si představujete řeše-

ní? 

„Dle mého názoru, a myslím si, že se shodnu                  

i s občany, vidím problém v současném stavu náměstí. 

Na změně však již pracujeme, prvním velkým krokem 

byla demolice starého zdravotního střediska. Letos pro-

běhne rekonstrukce domu č. p. 124. Na nové náměstí se 

tedy nezapomnělo, jen změny probíhají postupně. Jsem 

ráda, že jako občanka města Nýrska mohu říci, že se mi 

toho ve městě více líbí, než nelíbí. Za poslední roky se 

dokončila řada projektů. Byla vybudována nová ledová 

plocha, proběhla rekonstrukce koupaliště. Minulý rok 

byla dokončena stavba bytového domu pro seniory. Ve 

velkém probíhaly opravy místních komunikací a další 

opravy jsou již naplánované. Je bohužel těžké zavděčit 

se vždy všem občanům, takže někomu se může něco 

nelíbit. Já osobně ale vidím, že za poslední dobu pro-

běhlo těch pozitivních změn ve městě několik, a jsem 

ráda, že jsou naplánovány další.“ 

Doprava 

(red) 

(red) 
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Rozhovor s tenistkou Simonou Kadlecovou 

Tenis 

Další úspěšnou sezonu má za sebou tenistka Simona 

Kadlecová, šestnáctiletá studentka SPŠ strojnické         

a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, studující obor pedagogic-

ké lyceum – tělesná výchova. Největším úspěchem této 

sezony se stala kvalifikace na Mistrovství České repub-

liky v Mostě. 

 

1. Jaké byly tvé začátky? 

„S tenisem jsem začala už ve třech letech, kdy jsem si 

chodila „pinkat“ se svým taťkou do Tenis klub Nýrsko. 

Postupně jsem hrála víc a víc, až jsem se dostala 

k trenéru Milanu Janouškovi. Jedna perlička. Když mě 

taťka v mých dvou letech vzal na svůj zápas, všichni 

mu říkali, že tak malá holka nemůže vydržet dvě hodi-

ny koukat na tenis, ale já to vydržela.“ 

 

2. Kdo tě ke sportu přivedl? 

„Ke sportu mě přivedli moji rodiče a jsem jim za to 

nesmírně vděčná. Tenis naplňuje veškerý můj volný 

čas, je to součást mého života.“ 

 

3. Kolik času věnuješ přípravě? 

„Tím, že jsem od začátku letošního školního roku zača-

la navštěvovat střední školu v Plzni, došlo i k přestupu 

do tenisového klubu TK Slavia Plzeň a ke zvýšení tré-

ninkových jednotek během týdne. Trénink se skládá 

většinou z jedné nebo dvou hodin hraní a pak ještě ná-

sleduje kondiční trénink.“ 

 

4. Jak vypadá tvůj den před turnajem či zápasem? 

„Abych řekla pravdu, můj den před turnajem se příliš 

neliší od běžného dne. Možná jsem trochu nervóznější   

a nechce se mi trénovat. To bude asi jediná odlišnost.“ 

 

5. Kolik turnajů nebo zápasů během roku odehraješ? 

„To je každý rok velmi odlišné. Loňský rok jich bylo 

opravdu málo, protože jsem nějaký čas trávila s rodiči 

na Floridě. V letošní sezoně mi v odehrání více turnajů 

bránily zase návštěvy tanečních. Od nového roku se 

však snažím odehrát co nejvíce turnajů, abych nasbírala 

nějaké body do žebříčku.“ 

 

6. Máš už zkušenost s mezinárodní účastí? 

„Ano, mám dvě zkušenosti s účastí na mezinárodním 

turnaji. Jeden se konal v Hrádku nad Nisou, kde jsem se 

v deblu (čtyřhra) probojovala do finále, další se usku-

tečnil v Mariánských Lázních, kde jsem skončila ve 

čtvrtfinále singlu (dvouhra). V budoucnosti bych se 

chtěla účastnit více takových mezinárodních turnajů, je 

to výborná zkušenost jak po stránce hráčské, tak i té 

jazykové a ještě člověk získává nová přátelství.“ 

 

7. Čeho bys chtěla ve své kariéře dosáhnout? 

„To je jasné, chtěla bych být světová jednička (smích). 

Určitě bych chtěla dosáhnout co nejlepších výsledků, 

ale to je přání asi každého sportovce. Můj velký sen je 

vyhrát Pardubickou juniorku, aby mé jméno bylo vyry-

to na tabuli vedle jmen Kvitová, Navrátilová, Lendl      

a mnoha dalších legend.“ 

 

8. Kdo tě podporuje? Máš své sponzory? 

„Podporuje mě především rodina a kamarádi. Od před-

minulého roku mě sponzoruje Město Nýrsko a také 

Okula Nýrsko a. s., za což jim strašně moc děkuji a ne-

smírně si toho vážím.“ 

 

9. Chtěla bys ještě něco říct na závěr? 

„Chtěla bych velice poděkovat celé své rodině, která 

pro mě strašně moc znamená a jejíž podpora je pro mě 

velmi důležitá. Největší DÍK pak patří mým rodičům, 

kterým vděčím za to, že můžu hrát tenis, studovat a ješ-

tě společně navštěvujeme krásná místa ve světě. Mé 

velké poděkování patří také trenéru Milanu Janouškovi, 

který se mi odmala věnuje. Díky němu jsem dosáhla 

velkých úspěchů.  

A co mě čeká v nejbližších dnech? Z Plzeňského kraje 

jsem se kvalifikovala na Mistrovství České republiky, 

které se koná 16. března 2019 v Mostě.“ 
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(red) 

Pozvánka 

Akce 

Zelenská SKI 

Již řadu let se poslední lednovou sobotu v Zelené Lhotě 

koná „Zelenská SKI“ bez ohledu na to, zda je zrovna 

sníh, či nikoliv. Letošní rok přišla paní zima ve správ-

nou chvíli, a tak to byl opravdový běh na lyžích. Jedná 

se však o běh na starých dřevěných lyžích doplněný 

mnoha disciplínami, mezi které patří např. střelba ze 

vzduchovky, překonání dřevěné lávky, zatloukání hřebí-

ku děravým kladivem, slalom, překonání překážek         

a další. Podle mě jsou v tomto pestrém závodě vítězové 

všichni ti, kteří se postaví na start. Pořadatelé jsou však 

neúprosní a oceněni jsou opravdu jen ti nejlepší. Letošní 

odměnou jim tak byly krásně zdobené dorty, všechny 

statečné děti pak získaly balíček s dobrotami. 

Karneval na kluzišti 

Letošní rok se opět konal karneval na kluzišti, tentokrát 

pod hlavičkou Národopisného spolku Nýrsko, z. s.        

1. února jsme tak mohli na ledové ploše vidět letadlo, 

pohádkové bytosti, jako např. Křemílka a Vochomůrku, 

Makovou panenku, pavoučka, nechyběly však ani prin-

cezny a čarodějnice. Celý karneval, jak je již zvykem, 

odstartovala čtyři děvčata z oddílu krasobruslení z Do-

mažlic a svými vystoupeními potěšila všechny přítomné. 

Při jejich skocích či piruetách tuhla přítomným krev      

v žilách. Po každém vystoupení sklidily dívky obrovský 

potlesk. Celý program doprovázela  hudba a bohatý pro-

gram, nechybělo ani vyhlášení nejkrásnější masky.   

Zdroj: sociální sítě. 

V názvu místní Základní umělecké školy Nýrsko se objeví jméno význam-

ného hudebního pedagoga, operního pěvce a  nýrského rodáka Hanuše 

Steina.  

A kdo je vlastně Hanuš Stein a proč se po něm bude jmenovat naše 

„hudebka“?   

Srdečně si vás dovolujeme pozvat do sálu Městské knihovny Nýrsko, kde 

se 5. dubna od 18.00 hodin dozvíte mnoho zajímavostí ze života Hanuše 

Steina a jeho rodiny. 

Program doplní hudební vystoupení absolventa Základní umělecké školy 

Nýrsko Lukáše Koudelky s doprovodem a také vystoupení současných 

žáků.  

Slavnostní akt udělení čestného názvu proběhne v sobotu 27. dubna         

v odpoledních hodinách u ZUŠ Nýrsko odhalením kamene.  Při této příle-

žitosti  budeme v tento slavnostní den svědky vystoupení  jeho dlouholeté-

ho studenta operního zpěvu Javiera Arrey, jehož současné angažmá je        

v Metropolitní opeře v New Yorku. Toto vystoupení se uskuteční v Kul-

turním domě v Nýrsku. 

Z Metropolitní opery v New Yorku až do Nýrska 
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Akce 

Sněhuláci zaplavili náměstí 

č. 3 

č. 1 

č. 2 

Masopust v Nýrsku 

V sobotu 16. února začalo masopustní veselí, několika 

obcemi prošly první masopustní průvody. Ne jinak tomu 

bylo i u nás v Nýrsku, kde se konal již 14. maškarní prů-

vod městem pořádaný ZO Českého zahrádkářského sva-

zu Nýrsko. Právě členům této organizace vděčíme za to, 

že před 14 lety došlo k obnovení tradice v našem městě. 

Stejně jako předešlé roky, tak i tento se maškary sešly    

u budovy moštárny, odkud se pak vydaly přes náměstí, 

pěší zónu až k hasičské zbrojnici. Po celé trase je dopro-

vázela skupina KOLOVANKA, a tak nechyběl zpěv ani 

tanec. V čele průvodu, který čítal něco kolem 50 maš-

kar, po celou dobu kráčel farář a funebrák s basou. Prů-

vod přilákal několik stovek diváků, kteří je provázeli 

celým městem. ČZS Nýrsko děkuje všem za hojnou 

účast a už teď se těší na další ročník. 

V neděli 3. února se naše město probudilo zasypané 

bílou peřinou. Nedělní odpoledne tak svolal Národopis-

ný spolek Nýrsko, z. s. super rychlou akcičku „KDYBY 

1 000 SNĚHULÁKŮ“ a už se sněhuláci kouleli pod 

rukama. Vzniklo ohromné množství velkých i malých 

sněhuláků, kteří doslova zaplavili celé naše náměstí.     

S rukavicemi, nebo i bez nich stavěli děti, ženy, muži, 

maminky, tatínci a skoro každý, kdo šel kolem, opravdu 

přiložil ruku k dílu. Nakonec se zrodilo 320 sněhuláků, 

jeden pes, jeden kostel, jedna neidentifikovatelná by-

tost, stejně jako jedno zvíře k nepoznání a jeden šašek. 

Zdroj: https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/fotogalerie-na-namesti-v-nyrsku-postavili-320-snehulaku-20190204.html 

Hry bez hranic 

Ve čtvrtek 21. února vyrazilo téměř 80 dětí z Nýrska, 

Janovic, Strážova, Chudenína a Všerub do sousedního 

Neukirchenu na druhý sportovní den projektu „Hry bez 

hranic“. Tentokrát je čekaly zimní hry – sjezdové lyžo-

vání, běžky a sáňkování. Zahájení proběhlo u nástupní 

stanice lanovky na Hohen Bogen. Běžkaři poté odjeli 

do běžkařského střediska na Rittsteig, kde si pro ně ře-

ditel školy z Lamu připravil zajímavé disciplíny. Děti i 

někteří učitelé si také vyzkoušeli házenou, fotbal, pře-

kážkovou dráhu, házení frisbee a také mnoho her 

(Mrazík, Ovečky, ovečky, pojďte domů a další). Vzhle-

dem k tomu, že se jedná o přeshraniční projekt, jehož 

úkolem je také komunikace mezi žáky českých  a ně-

meckých škol, vymyslel pan ředitel hru ve dvojicích, 

kdy děti byly nuceny komunikovat, aby se vůbec dosta-

ly z bodu A do bodu B. 

Na Hohen Bogenu byly děti rozděleny do družstev        

a celé dopoledne si užívaly lyžování. Byl pro ně připra-

ven také slalom a malý skokánek. Ani děti, které nely-

žují, nepřišly tentokrát zkrátka, vyzkoušely si sáňkař-

skou dráhu, která pro ně byla k dispozici.  

Na závěr jsme se všichni přesunuli do Centra setkávání 

v Neukirchenu. Sportovní dopoledne zakončil ředitel 

školy z Neukirchenu a předal dětem diplomy. Po dob-

rém obědě se pak děti rozjely zpět domů.  

(red) 
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                  Školy 

ZŠ Nýrsko, Školní ulice 

ZŠ Nýrsko, Komenského ulice 

. 
! 
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pokračování na str. 11 

Představujeme 

Tentokrát jsme zavítali do mnohými opěvovaného spor-

tovního a relaxačního centra v Nýrsku, které nalezneme 

v ulici Praporčíka Veitla 63, na pěší zóně přímo naproti 

lávce přes Úhlavu. Jistě každý obyvatel našeho města 

alespoň jednou tento komplex navštívil. Možností, jak 

zde strávit volný čas, je skutečně mnoho. Chvíle volna 

trávené s přáteli nebo rodinou můžete využít například 

k aktivnímu odpočinku u několika ze zdejších atrakcí, 

mezi nejoblíbenější patří bowling se dvěma profesionál-

ními drahami, šipky, billiard a ricochet. Neméně popu-

lární jsou také ping-pong či další společenské hry, pro 

které je vyhrazena speciální místnost. Máte-li těžký den 

v práci, nebo prostě hledáte místo, kde se můžete bavit, 

občerstvit se a relaxovat, je pro vás Milano to pravé. Co 

zde ještě dělat, když cvičit se vám zrovna nechce a par-

ťáka na skleničku nemůžete sehnat? Udělejte něco pro 

svůj vzhled a zdraví, neváhejte a vyzkoušejte zdejší 

solaria! Právě na ně jsme se ptali majitele Milana Nýr-

sko Petra Šváry. 

 

Jak vzniklo „Milano“ a jak dlouho provozujete solári-

um? 

„S bratrem jsme si na začátku devadesátých let chtěli 

otevřít cukrárnu. Tak to vlastně vše začalo. Jedním ná-

padem a odhodláním ho uskutečnit. Postupně jsme ex-

pandovali a otevírali cukrárnu, drogérii a tak dále. Od té 

doby jsme toho mnoho zrealizovali a vymysleli. Samot-

né solárium provozujeme již dvanáctým rokem.“ 

 

Jak to vypadá s návštěvností solárií? Řekl byste, že se 

v průběhu posledních několika let zájem o tuto službu 

zvýšil?  

„Zákazníků chodí od počátku relativně stejný počet.  

Jedno období, asi v roce 2011, kdy se v médiích strašilo 

rakovinou kůže, byla návštěvnost nižší. To bylo ale po-

měrně krátké období. Mýty byly vyvráceny a lidé zase 

začali solária hojněji navštěvovat. Nedá se říci, že by 

každý den chodil stejný počet zákazníků, návštěvnost 

bývá různá. Za den naše solária využije odhadem pět až 

patnáct zákazníků.“ 

 

Na jaký druh solárií se mohou vaši zákazníci těšit       

a jaký má výsledný efekt procedury záření vliv na lid-

ské tělo? 

„Provozujeme solária vertikální i horizontální. Jsme 

vybaveni prestižními a kvalitními značkami od výrobců 

solárií, přičemž vertikální typ solária je značky 

„Luxura“ a horizontální solárium máme od „Ergoline“. 

Horizontální solárium nabízí kvalitní a maximálně hy-

gienické opalování. Vertikální solárium je navíc vyba-

veno kolagenovou technologií. Jeho speciální světelná 

terapie probouzí uvadající kožní buňky opět k životu. 

Celé tělo je ozářeno speciálně vyvinutým světelným 

spektrem, které v těle spustí reakci, při níž se začnou 

znovu vytvářet zásoby látky zvané kolagen. Tyto látky 

ve výsledku pokožce navracejí ztracenou pružnost. Již 

po několika návštěvách zákazníci pozorují pozitivní 

změny na jejich pokožce. Když bych to měl shrnout,  

kolagenové solárium má příznivý efekt na opálení, 

omlazuje a dokáže i léčit. Kromě jemného opálení také 

tělo získává vitamin D, bez kterého se neobejdeme, 

zejména v zimních měsících. Tvorba vitamínu D je pro-

spěšná pro chrupavky a kosti a chrání před vysokým 

krevním tlakem, nemocemi srdce a cév. Mnohé studie 

prokázaly, že kolagenové solárium pomáhá i v boji       

s rakovinou prsu, tlustého střeva, prostaty apod. Je také 

vědecky prokázáno, že funguje i jako lék na autoimunní 

nemoci typu revmatoidní artritidy, cukrovky nebo roz-

troušené sklerózy. Opalování v soláriu umožňuje výraz-

né opálení již po několika návštěvách, připravuje kůži 

pro opalování na slunci, tlumí vznik akné a je prevencí 

proti chřipce, nachlazení a kožním onemocněním. Dále 

zlepšuje celkový metabolismus kůže, posiluje imunitní 

systém a zvyšuje sexuální přitažlivost. V neposlední 

řadě naše solária slouží k prohřátí celého těla a relaxa-

ci.“ 

 

Ve které ročním období bývá o solária největší zájem? 

„Největší zájem o tyto služby bývá na jaře. Zákazníci se 

snaží připravit na léto, kdy budou moci odhodit bundy. 

Nejmenší zájem bývá v letním období, protože spousta 

lidí si s přírodním opalováním vystačí. Ani v létě nemů-

žeme říci, že máme zájemců nedostatek. Je stále mnoho 

lidí, kteří se například kvůli pracovní době přes den na 

sluníčko nedostanou a jsou rádi, že mohou zvolit tuto 

alternativu. Opálí se a zrelaxují u nás. Mnozí ze zákaz-

níků naše služby zkombinují, zacvičí si ve fitcentru, 

napojí se na baru nebo se občerství.“ 

 

Solárium v Milanu Nýrsko 
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Chtěl byste našim čtenářům něco sdělit na závěr? 

„Snad jen, že se budeme těšit na vaši návštěvu, a kdy-

byste si chtěli u nás objednat občerstvení, rezervovat 

stůl nebo doplnit nějaké informace, neváhejte se nám 

ozvat.“ 

Rozhovor pro naše noviny nám poskytl majitel Milana 

Petr Švára. Mnohokrát děkujeme. 

Internetové stránky: http://www.milano.cz 

Facebook: @MilanoNyrsko 

Telefon malý bar: 605 046 629 

Telefon velký bar: 605 074 345 

Rostislav Lussier 

Představujeme 

Sjezdovka 

SKI areál Nýrsko 

Lesní školka 

„LYŽUJEME ODMALIČKA“ byl projekt, kdy jezdily 

janovická a klatovské školky po dobu jednoho týdne na 

společné kurzy na Špičák. Na základě tohoto projektu se 

zrodila myšlenka lyžování také v Lesní školce v Nýrsku

(Palackého ul.). Proč také ne. Skvěle připravený dětský 

svah měli téměř za školkou.  Několik odvážných dětí  

místo dopoledních procházek obulo přeskáče a lyže, 

nasadilo helmu a s úsměvem ve tváři vyrazily na kopec.      

A že některé stály na lyžích úplně poprvé? To vůbec 

nevadilo, zkušení instruktoři jim rádi poradili a pomohli. 

Myslím, že to pro děti bylo krásné zpestření a další ne-

zapomenutelná vzpomínka na školkové období. 

Srdečně zveme všechny malé i velké lyžaře. 
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Připomeňme si – závěr 

Přírodní rezervace Páteříková Huť, Onen Svět a Chřepice 

Čtení na pokračování 

pokračování na str. 13 

Upolín evropský 

Dřípatka horská 

V dnešním posledním díle malé exkurze po maloploš-

ných chráněných územích našeho regionu bych vám 

chtěla představit tři menší přírodní rezervace, které se 

nacházejí poblíž Javorné a Čachrova. 

 

Tou první, nejvýše položenou, je přírodní rezervace Pá-

teříková Huť. Jak již název napovídá, je situována do 

jižní části nelesní enklávy bývalé sklářské hutě 

(Paterlhütte) ležící jižně od nedaleké obce Javorná. Huť 

vznikla ve druhé polovině 16. století a dostala své jméno 

po zdejším hlavním produktu – drobných skleněných 

korálcích s dírkou zvaných páteříky. Z těchto korálků se 

následně vyráběly především růžence, ale i drobné šper-

ky. Od vzniku sklárny až do 2. světové války bylo území 

hospodářsky využíváno jako její zázemí, po ukončení 

sklářského provozu pak k drobné zemědělské výrobě 

v rozsahu, který umožňovaly drsné klimatické podmín-

ky. V 50. a 60. letech minulého století však došlo 

k úplnému uzavření enklávy do komplexu lesů a byla 

využívána jen k extenzivní pastvě. Dnes jsou pozemky 

rezervace značně zavodněné, místy zrašelinělé se skupi-

novými či solitérními nálety stromů a keřů. Vyskytují se 

zde stanoviště chráněná soustavou Natura 2000, 85% 

plochy rezervace je bez hospodářského využití, 15% 

travních porostů je sečených. Roste zde několik druhů 

zvláště chráněných rostlin, např. prstnatec májový 

i listenatý, vemeník zelenavý, tučnice obecná a dřípatka 

horská, ze živočichů pak rys ostrovid, chřástal polní, 

jeřábek lesní nebo čáp černý. Rezervace byla vyhlášena 

na výměře 7 ha v roce 2003 a veřejnosti je volně přístup-

ná. Kdo zavítá do oblasti mezi Javornou a Jesením, ten 

jistě nemine malou osadu s poněkud ponurým názvem 

Onen Svět. Nedaleko osady je severním směrem situo-

váno další chráněné území stejného jména, tedy přírodní 

rezervace Onen Svět. Byla vyhlášena v roce 2004 na 

ploše 27,6 ha a je veřejnosti volně přístupná. Osou rezer-

vace je levostranný bezejmenný přítok Ostružné 

s přiléhající širokou podmáčenou a místy zrašelinělou 

nivou s četnými přítoky a prameništi. V 60. letech minu-

lého století byla část území odvodněna plošnou meliora-

cí a přirozené meandrující koryto potoka napřímeno a 

nahrazeno umělým. Dnes však tento systém pozbyl 

funkčnosti, území má tendenci návratu k původnímu 

vodnímu režimu, pozemky se znovu zamokřují a jsou 

mimo zájem hospodaření. Ve střední části rezervace je 

patrné bývalé rašelinné ložisko, které bylo v 50. letech 

minulého století vytěženo. Samovolným vývojem vege-

tace se zde dnes nachází asi padesátiletý, prostorově di-

ferencovaný porost typu rašelinné březiny. Západním 

směrem pak přechází do porostu charakteru  

 

jasanovo-olšového luhu. Z významných rostlinných dru-

hů můžeme v rezervaci najít prstnatec listenatý, sucho-

pýr úzkolistý, upolín evropský, vemeník zelenavý, lýko-

vec jedovatý, živočichy zastupují čáp černý, bramborní-

ček hnědý, krkavec velký, ťuhýk obecný a zmije obecná. 

Budeme-li pokračovat dále na sever, narazíme asi 2,5 

km jihozápadně od Čachrova na přírodní rezervaci 

Chřepice. Tvoří ji ploché mísovité prameniště a sběrné 

území Bradenského potoka s lučními rašeliništi a vlhký-

mi loukami. Navazuje přímo na bývalou osadu Chřepi-

ce, o níž je první písemná zmínka datována do roku 

1560. V roce 1869 měla tato osada 107 obyvatel,  
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Jarmila Karlovská 

probíhalo zde poměrně intenzivní zemědělské hospoda-

ření (velký podíl měla orná půda), a to až do 2. světové 

války. V 60. letech minulého století byly pozemky od-

vodněny systematickou drenáží i otevřenými příkopy, 

očekávaný efekt se však nedostavil a území začalo opět 

podléhat sukcesním tlakům včetně zamokření a zrašeli-

ňování. Dnes je většina plochy rezervace v pokročilém 

stadiu sekundární sukcese, je porostlá pestrou mozaikou 

nezapojených keřových a nízkých stromových porostů. 

V bylinném patře roste prstnatec májový, konvalinka 

vonná, upolín evropský, bradáček vejčitý či kuklík po-

toční. Ještě v 70. letech minulého století bylo území 

rezervace tokaništěm tetřívka obecného, v současné do-

bě zde hnízdí např. bramborníček hnědý, ťuhýk obecný 

i šedý a chřástal polní. Přírodní rezervace Chřepice byla 

vyhlášena v roce 1994 na necelých 17 ha, je veřejnosti 

volně přístupná a slouží k monitorování přirozeného 

vývoje společenství luhů, olšin a horských lučin na lo-

kalitě v minulosti značně antropicky pozměněné. 

Závěrem mi dovolte, abych těm z vás, pro které bude 

můj seriálek třeba inspirací k výletům do našeho krásné-

ho kraje, popřála šťastnou cestu a těm, kteří si ho ale-

spoň přečetli, poděkovala za zájem. 

Čtení na pokračování 

Hasiči 

Hasiči upozorňují na rizika spojená s pálením větví a listí  

Blížící se jaro láká mnohé zahrádkáře a vlastníky po-

zemků k jarnímu vypalování trávy v prostoru, ale         

i k pálení rostlinných odpadů (např. listí, větve). Každo-

roční statistiky potvrzují, že se jedná o nebezpečnou 

činnost, při které  dochází nejen ke značným škodám  na 

majetku, ale i k tragickým úmrtím. Z pohledu požární 

ochrany je tato činnost spojena s velkým rizikem pro 

možný vznik požáru. Pokud se rozhodnete pálit větší 

množství biologického odpadu na vlastním pozemku, je 

nutné nahlásit pálení na operační středisko HZS Plzeň-

ského kraje na telefonní číslo 950 310 130 nebo pomocí 

aplikace na stránkách https://paleni.izscr.cz/. V každém 

případě se tak vyhnete sankcím při případném vyhlášení 

poplachu a následném výjezdu požární techniky. Při 

pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady: 

pálit může osoba starší 18 let, musí dodržovat bezpeč-

nou vzdálenost ohniště od budov a hořlavých předmětů, 

mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lo-

patu, písek, hasicí přistroj), nepálit při silném větru, ve-

likost ohniště volit tak, aby odpad shořel v době, kdy je 

na místě dozor, nenechávat místo pálení bez dozoru. 

Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požární 

ochraně č. 133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek, za 

který lze uložit pokutu.  Jan Václavovic                                   
preventista JSDH Nýsko 

Pohár Ametyst 

16. 2. proběhl 4. ročník Poháru Ametystu, který měl 

rekordní počet soutěžících z 10 českých měst. Zúčastni-

ly se mažoretky z Nýrska, Blatné, Dolních Beřkovic, 

Prahy, Plzně, Kynšperku nad Ohří, Benešova, Štěnovic, 

Borku u Českých Budějovic a Písku. Tento ročník byl 

významný tím, že se samotná soutěž zaregistrovala do 

projektu Šance talentům pod záštitou mažoretkové aso-

ciace IFMS. V porotě usedli mimo jiných také profesio-

nálně proškolení rozhodčí, kteří pozvedli kvalitu celé 

akce. Novinkou pro tento ročník byl putovní pohár 

Ametystu, který získala skupina s nejvyšším počtem 

bodů. Letos si ho odvezla děvčata z Prezioso Blatná se 

skladbou Anna Karenina. Ani nýrská děvčata se nene-

chala zahanbit a vybojovala ve svůj prospěch několik 

umístění na stupních vítězů.  

Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací, neboť bez 

nich by se soutěž neuskutečnila, dále všem zúčastně-

ným za jejich výkony, divákům za jejich zájem o mažo-

retkový sport, sponzorům soutěže: Městu Nýrsko, DDM 

Nýrsko, Greiner Purtec a firmě Elasto. 

Doufáme a pevně věříme, že se za rok sejdeme alespoň 

v takovém počtu, jako tomu bylo letos. 

Eva Koryťáková 

Dům dětí a mládeže 
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Přehled akcí 

Přehled akcí v březnu 

28. 1. - 5. 4. MěK 
MALOVÁNÍ PRO RADOST 

výstava kurzu 

19. 2. - 21. 4. MKH VÝJIMEČNÍ MEZI NÁMI: 

7. 3.  

od 18.00 
MěK 

JARO PŘILÉTÁ 

beseda s Ing. Antonínem Gibišem 

2. 3.  

od 14.00 
Bystřice  

MASOPUST 
sraz u „hasičárny“ 

10. 3. 

od 13.00 

Nýrská  

sjezdovka 

KARNEVAL NA LYŽÍCH 

pořádá SKI team Nýrsko 

14. 3.  

od 18.00 
MěK 

JIŽNÍ INDIE 

beseda s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem 

12. 3.  

od 8.30  

a 10.00 

KD - DDM 
O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI 

divadlo pro děti, pořádá Město Nýrsko 

19. 3. 

od 8.30 

a 10.00 

KD - DDM 
TRAPAS NEPŘEŽIJU! 

divadlo pro 2. stupeň ZŠ 

16. 3. 

od 20.00 
KD -DDM 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES 

hraje Regent 

21. 3.  

od 16.00 
MěK 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ S POUČENÍM  

A VÝTVARNOU DÍLNOU PRO DĚTI 

28. 3. 

od 18.00 
MěK 

JMÉNA NIC NEZNAMENAJÍ….? 

beseda s Mgr. Barborou Freud,  

pořádá Národopisný spolek Nýrsko, z. s. 

30. 3.  

od 9.30 
KD - DDM 

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU 

pořádá Římskokatolická farnost sv. Tomáše, apoštola, Nýrsko 
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Roman a Veronika Liebzeitovi  

Inzerce 

Hospodářská krmiva, Hadrava 3 

Někdy stačí malý impuls k tomu, aby vznikl nápad 

a jeho realizace. Přesně tak začalo naše podnikání. 

Několik let jsme si pohrávali s myšlenkou podni-

kat, až nakonec zažehla jiskra.  S manželkou jsme 

uskutečnili jednotlivé kroky k budování a otevření 

krámku.  Nejdříve proběhly stavební práce, dále 

běhání po úřadech a pak snad to nejtěžší - oslovo-

vat dodavatele, kteří měli zájem pouze o kamiono-

vé objednávky. 

Čas neúprosně běží  a my již vstupujeme do třetí 

prodejní sezony. Jarní přípravy pro naše chovatele 

a rybáře vrcholí. Po vyprodání hlavních krmiv za-

vážíme nové a nové pytle s krmením. Můžete vybí-

rat ze 140 pytlů různého krmení. 

Upřednostňujeme kvalitu zboží, a tak značka krmi-

va Energys de Heus tvoří většinový podíl všech 

hospodářských krmiv. Výjimkou nejsou ani krmiva 

pro psy a kočky. Zde dbáme na vysokou kvalitu za 

rozumnou cenu. V nabídce pro pejsky máme i ital-

skou šunku od kosti. Zkrátka řečeno, rád bych se 

měl jako pes. Páníček by mě podrbal za uchem      

a k tomu by mi dal ještě trochu šunkové dobroty. 

Ani naše rybáře neošidíme, krmítkové směsi zavá-

žíme až z Hamburku a italských háčků na plavanou 

máme desítky druhů. Na své si přijdou i kapraři. 

Dalo nám to dost práce, ale nakonec se zadařilo. 

Nabídku bolies máme opravdu vysokou. V naší 

prodejně najdete především zboží českých malový-

robců, u nichž je již kvalita prověřena, a sám mohu 

potvrdit, že jejich nástrahy chytají velké kapry. Ši-

roký výběr značek Mirobaits, Václavík, Carponly, 

RR baits, Biotop, Bejfish a další máme u nás 

v nabídce. Nejvíce mě těší ohlasy našich zákazníků 

s potvrzením, že si výborně zachytali a nástrahy 

perfektně fungují. 

Nezapomínáme ani na milovníky koní, opětovně 

můžeme nabídnout mnoho druhů pytlovaného kr-

mení včetně zastoupení světové značky PAVO. 

Široký výběr pamlsků pro koníky, na kterých si 

může smlsnout i páníček, jsou u nás samozřejmos-

tí. 

Rozšiřujeme i nabídku krmiv pro holubáře. Může-

me nabídnout kompletní granulovaná krmiva, vol-

ně váženou kukuřici,  hrách a desítky jiných se-

men. V prodeji máme grity, solné lázně, minerální 

doplňky a další. 

Přijeďte se k nám podívat a my vám ochotně pora-

díme. Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům 

za jejich přízeň a popřáli všem úspěšnou chovatel-

skou a rybářskou sezonu. 

 

Otevírací doba:  

pondělí, středa, pátek / 16 – 19 hodin 

sobota / 9 – 13 hodin 

 

Facebook/Hospodářská krmiva-Rybařina 
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST? 

POTŘEBUJETE PORADIT? 

 prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy  

 odhad tržní ceny nemovitosti k dědické-

mu řízení  

 pojištění majetku, životní pojištění,  

    penzijní připojištění 

 

Renáta Tomášková 606 622 951,  

ravokastom@gmail.com 

Realitní agentura TomSoLa Group s.r.o. 

Inzerce 


