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Únor 

 

Únor bílý,  

pole sílí,  

říká staré  

přísloví.  

Sníh však  

není,  

slunce pálí, 

kde je bílo? 

Kdo to ví? 

 

V horách  

máme sněhu 

dost na lyže,  

i sáňky. 

Je ho dost 

nám pro ra-

dost,  

ženou se          

k nám 

sněhánky! 
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Aktuálně z radnice 

(red) 

Oprava mostu 

(red) 

Pane starosto, proč stále není opraven most, který byl 

poškozen na Štědrý den loňského roku? 

„I mě to udivuje. Nicméně jsme před samotnou opravou 

museli nechat dle platné legislativy posoudit to, jak moc 

byl most poničen. Odpovědná osoba musela také stano-

vit způsob ukotvení nového zábradlí. Všechny tyto čin-

nosti již proběhly.“ 

 

Kdy tedy dojde k opravě? 

„Materiál na opravu mají technické služby již na skladě. 

Už je také přesně dané uchycení zábradlí.  Předpoklá-

dám tedy, že v nejbližších dnech dojde k výměně zá-

bradlí. Tím bude vyřešeno i omezení schůdnosti chodní-

ku v této části města. Celkové náklady na opravu dosáh-

nou cca 35 000 korun.“ 

Děkuji za rozhovor. 

LK-DOS s.r.o. 

V minulých dnech jsme byli osloveni firmou LK-DOS 

s.r.o. nabídkou na instalaci mobilních radarů řešících 

překračování rychlosti na území města. Město Nýrsko 

bude jednat s Dopravním inspektorátem Klatovy, aby 

vytypoval vhodná místa, kde by měření rychlosti mohl 

provádět. Proč chce Město Nýrsko přistoupit k tomuto 

kroku? Důvod je jednoduchý. V minulém roce byla 

provedena vyhodnocení záznamů z kamer, které jsou 

umístěny s informačními tabulemi o rychlosti na příjez-

dech do našeho města. Bylo zjištěno, že 50–60 % řidičů 

nedodržuje rychlost, a to i v místech, kde jsou ještě 

umístěny značky upozorňující na zvýšený pohyb chod-

ců. V poslední době jsou zaznamenávána častá porušení 

rychlosti při vjezdu i výjezdu na komunikaci ve směru 

na Chudenín.  

Investice na rok 2020 
Zasíťování pozemků 

V prvních dnech letošního roku se rozjely projektové 

práce na zasíťování pozemků za fotbalovým hřištěm. 

Mělo by zde vzniknout 47 stavebních parcel. Původně 

byla akce plánována na dvě etapy, nakonec však bude 

vše realizováno v etapě jedné. Na únorovém zasedání 

Zastupitelstva města Nýrska dojde ke schválení pravi-

del prodeje. Pokud nenastanou komplikace, je předpo-

klad, že v srpnu či září letošního roku dojde k zahájení 

výstavby inženýrských sítí. Celá akce by pak měla být 

dokončena do července či srpna roku 2021. Po tomto 

datu mohou zájemci zažádat o stavební povolení a bude 

možné zahájit individuální výstavbu v tomto prostoru. 

Kromě stavebních parcel se na tomto území počítá        

s městskou zeleni i s místy pro parkování vozidel. Pro-

dejní cena je stanovena na 960 Kč/m2 s DPH.  Celkové 

náklady na zasíťování tohoto prostoru budou ve výši    

cca 35 milionů korun. 
pokračování na str. 3 
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Aktuálně z radnice 

pokračování na str. 4 

(red) 

pokračování ze str. 2 

Rekonstrukce Žižkovy ulice 

Rekonstrukce se uskuteční ve dvou etapách. V první 

etapě bude provedena od Husovy ke Komenského ulici 

a ve druhé etapě pak od Komenského ulice ke křižovat-

ce s Baarovou ulicí. V letošním roce na rekonstrukci 

v první etapě uvolní Město Nýrsko cca 10 milionů ko-

run. V rámci rekonstrukce dojde k překládce elektric-

kého vedení a výměně vodovodního potrubí, které už je 

ve špatném technickém stavu. Celkové náklady na dru-

hou etapu budou ve výši cca 7 – 8 milionů korun. 

 

Přivaděč vody do Hodousic 

V závěru loňského roku obdrželo Město Nýrsko avízo 

o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na 

vybudování přivaděče vody do Hodousic. V současné 

době probíhá zpracování projektové dokumentace na 

vnitřním rozvodu v celé obci. Předpokladem pro letoš-

ní rok je realizace minimálně přivaděče.   

 

Rekonstrukce rybníků 

V současné době probíhá druhá etapa rekonstrukce ryb-

níků. Dochází k opravě nejmenšího rybníku a také prv-

ního rybníku na nátoku. Celkové náklady na rekon-

strukci činí cca 3,5 milionu korun, z toho 2 miliony 

jsou hrazeny z poskytnuté dotace od Ministerstva ze-

mědělství ČR. Práce by měly být dokončeny do jarních 

měsíců, aby v případě tání sněhu mohly být rybníky 

napuštěny. V opačném případě by v letních měsících 

mohlo dojít vlivem sucha k velkému problému. 

 

Rekonstrukce jeviště v kulturním domě 

Do poloviny května dojde k dokončení oprav vchodu 

do kulturního domu. V letošním roce pak proběhne 

ještě úprava jeviště, jak Město Nýrsko již dříve infor-

movalo. Celkové náklady budou ve výši cca 1,5 milio-

nu korun. Součástí opravy jeviště bude výměna podla-

hy, výměna táhel na kulisy a instalace promítacího 

plátna (tím vznikne možnost promítání kulis na plátno). 

Dojde také k vytvoření podmínek pro ozvučení a osvět-

lení tak, aby bylo vybavení možné používat na jedno-

dušší akce typu místní besídky, pohár Ametystu apod. 

Současně však budou připraveny podmínky pro mož-

nost připojení velké aparatury, kterou v případě větší 

akce Město Nýrsko najme.  Během rekonstrukce budou 

vyměněna také vrata, která jsou vstupem ze sídliště 

přímo na jeviště. 

 

Mezi další investice pro letošní rok patří rekonstrukce 

kanceláří městského úřadu, výstavba sociálního zaříze-

ní na kluzišti, zavlažování na koupališti, výměna měři-

del malých domovních stanic a rekonstrukce kanaliza-

ce v ulici Boženy Němcové.  

Místní poplatky 

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  

Poplatník  

- fyzická osoba přihlášená v obci 

- vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.  

Sazba poplatku:   680 Kč/ 1 osoba/ rok 2020 

Popelnice o velikosti 240 litrů se žlutou nálepkou 

budou vyváženy 1× za 14 dní v liché týdny. 

Sazba poplatku:  204 Kč pro studenta ubytovaného 

na internátě, koleji, v nájemním bytě (po doložení pro-

hlášení a potvrzení o studiu).  

Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny 

v článku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska 

č.4/2019.  Poplatník je povinen prokázat existenci sku-

tečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu 

nejpozději do 20. 12. 2020, jinak nárok na osvobození 

nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. 

Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v kanceláři č. 7 na 

MěÚ Nýrsko nebo stáhnout na http:/

www.sumavanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře pro 

podání.  

Lhůta pro úhradu poplatku: leden -  červen 2020.  

Způsob platby:  

-      v hotovosti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č. 7   

- převodem na účet města Nýrsko č.                              

19-0001322351/0100, variabilní symbol a částku v Kč 

obdržíte v kanceláři č. 7 nebo dotazem na e-mail: po-

kladna@mestonyrsko.cz. Poplatníci, kteří nahlásili svoji 

e-mailovou adresu, obdrží podklady k platbě na uvede-

ný e-mail.  

-      složenkou pro poplatníky, kteří poplatek neuhradili 

v pokladně nebo převodem do doby zahájení tisku slo-

ženek, v průběhu dubna a května 2020. Na složence 

nelze provést sloučení poplatků pro celou rodinu jako 

při platbě v hotovosti nebo převodem. 

Platby za jednotlivé členy rodiny lze rozložit do více 

měsíců při dodržení termínu splatnosti do 30. 6. 2020. 
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Nový místní poplatek z pobytu 

Novelou zákona o místních poplatcích schválenou na 

podzim loňského roku byl poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt nahrazen poplatkem z pobytu.  

 Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 

60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého 

poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je ubyto-

vaná osoba, která v obci není trvale přihlášená. 

Plátcem poplatku je ubytovatel, který poplatek vybírá 

od ubytovaného a odvádí ho městskému úřadu. Popla-

tek se již nebude týkat jen ubytování za účelem rekrea-

ce, ale dochází k rozšíření okruhu plátců, kterých se 

poplatek bude týkat, neboť se nesleduje účel pobytu, 

ani jakým způsobem je pobyt realizován. 

Zastupitelstvo města Nýrska schválilo obecně závaznou 

vyhlášku č.3/2019, která upravuje podrobnosti pro oh-

lašovací a evidenční povinnost, sazbu a splatnost, pří-

padné osvobození a úlevy. 

Pro rok 2020 činí sazba 20 Kč za každý započatý den 

pobytu s výjimkou dne jeho počátku. 

pokračování ze str, 3 

Aktuálně z radnice 

2) Poplatek ze psů  

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na 

území města Nýrska. 

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.  

Sazby za prvního psa:  

a) základní sazba  200 Kč 

b) chovaného v domě s pěti a více byty 700 Kč 

c) jehož držitelem je osoba starší 65 let 120  Kč 

d) chovaného v k. ú. Blata, Bystřice nad Úhlavou, 

    Hodousice, Stará Lhota, Starý Láz, Zelená Lhota, 

    jehož držitel je v této části obce přihlášený 100 Kč.                                          

Sazby za každého dalšího psa jsou vyšší o 50 % než za 

prvního psa. 

Osvobození a úlevy uvedené v článku                          

6 OZV č.1/2019, např. pro osoby: 

- nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné fyzické oso-

by 

- které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 

- které převzaly psa z útulku. 

Splatnost: do 30. 6. 2020. 

Platba: v hotovosti v pokladně města, kancelář  č. 7, 

převodem na účet, popř. složenkou.  

Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům 

můžete získat na MěÚ, kancelář č. 7, dotazem na         

e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz, popř. v obecně zá-

vazných vyhláškách č.1/2019 a č. 4/2019. 

Luďka Bechyňová 

finanční odbor 

Důležité upozornění!!! 

Od 2. března do 6. března bude z důvodu re-

konstrukce uzavřen finanční odbor, včetně po-

kladny. V celém měsíci březnu mohou být         

v kratším časovém úseku uzavřené i ostatní 

kanceláře v přízemí Městského úřadu Nýrsko. 

Děkujeme za pochopení. 

Luďka Bechyňová 

finanční odbor 

mailto:pokladna@mestonyrsko.cz


 5 

Aktuálně 

(red) 

(red) 

Kultura 

Putování od hradu Pajrek k hradu Klenová 

Nevhodné parkování autobusů 

Po stížnostech našich spoluobčanů na rušení v brzkých 

ranních hodinách stojícími a nastartovanými autobusy 

na zastávce pod nádražím a v blízkém okolí se Město 

Nýrsko obrátilo na organizátora veřejné dopravy 

v Plzeňském kraji, kterým je společnost POVED s.r.o. 

Dle informací, které Město Nýrsko získalo od této spo-

lečnosti, došlo od 1. 1. 2020 ke změně čekacího místa 

autobusových linek do Chudenína a Hamrů právě na 

tuto zastávku. Důvod této změny je zejména ekonomic-

ký. Plzeňský kraj poskytuje dopravci úhrady za ujeté 

kilometry ve výši cca 40 korun za jeden ujetý kilometr.  

Autobusy na této zastávce čekají na cestující, kteří do 

Nýrska přijíždí vlakem. Pro Plzeňský kraj je tak velmi 

neekonomické, aby autobusy přejížděly na autobusové 

nádraží, které bylo pro tento účel před několika lety 

vybudováno. Díky této změně dochází k obtěžování 

obyvatel v okolí nádraží, autobusy parkují i přímo na 

komunikaci, jelikož v daných hodinách zde parkuje       

i více autobusů. O změnách čekacího místa nebylo 

město Nýrsko jako vlastník zastávek a pozemků ani 

předem informováno. Jako řešení problému bylo Městu 

Nýrsku ze strany společnosti POVED s.r.o. nabídnuto, 

aby se samo s dopravcem domluvilo na vyhledání         

a určení jiného čekacího místa v této lokalitě. Toto ře-

šení však není pro Město Nýrsko uspokojující. Vedení 

města nabídlo společnosti POVED s.r.o., aby autobusy 

zajížděly parkovat přímo na vlakové nádraží, kde jsou 

dostatečné plochy k parkování autobusů.  

Ve čtvrtek 16. ledna se zaplněný sál městské knihovny 

společně s Liborem Markem vydal filmovým promítá-

ním na „Putování od hradu Pajrek k hradu Klenová“. 

Tento dokument se natáčel v úterý 7. května loňského 

roku za slunečného počasí přímo na zřícenině podle 

scénáře právě Libora Marka. Za kamerou stál Pavel 

Kučera a před kamerou se kromě moderátora předsta-

vili i tři občané z Nýrska a přilehlých obcí. Postavu 

majitele panství Josefa Kordíka a ďábla Uriáše ztvárnil 

Josef Kratejl. Hledače pokladů a proutkaře si střihl 

Oldřich Kratejl a chudého tovaryše, respektive hledače 

pokladů Dumse, hrál Aleš Lavička. Po prvním natáče-

cím dni následoval druhý, a to v neděli 14. července na 

hradě Švihov, kde se dokončovaly ilustrační záběry. 

Mezitím ve studiu vznikl čtený komentář, který spojil 

scény z Pajreku a ze Švihova. Suma sumárum dvaceti-

minutový dokument o hradu se „vyráběl“ tři dny.  

Z důvodu kapacity sálu se bohužel všichni návštěvníci 

na besedu nedostali. Pokud máte i nadále o besedu zá-

jem, přihlaste se v informačním centru nebo v městské 

knihovně do konce měsíce února. Při velkém počtu 

zájemců pozveme Libora Marka do našeho města ještě 

jednou. 

V Informačním centru v Nýrsku jsou stále k dispozici kalendáře na rok 

2020, které vznikly v rámci projektu Cesta za poznáním podél bavorsko-

české hranice za lepším poznáním našich sousedů. Novinkou je také publi-

kace Klatovsko z nebe, ve které pohledem ptáků spatříte místa, jímž od po-

čátku věků vládne příroda, i místa, kterým vdechl život člověk. 
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Hasiči 

Kluziště 

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nýrsko  

Každý rok se scházíme na výroční valné hromadě, aby-

chom zhodnotili uplynulý rok. Rádi jsme mezi námi 

přivítali řadu hostů, mezi kterými byli například staros-

ta města Miloslav Rubáš, velitel stanice HZS Klatovy 

mjr. Miroslav Marek, ředitel technických služeb Jan 

Hladík, hasič Jan Látka z Domažlic a zástupci okolních 

hasičských sborů. Již tradičně na úvod předvedli naši 

mladí hasiči secvičenou scénku.  

Po jejich vystoupení pokračoval další průběh valné hro-

mady, v jejímž průběhu byl zhodnocen uplynulý rok. 

Pozitivně byly hodnoceny akce, které náš sbor organi-

zoval, především několik hasičských soutěží jak na cvi-

čišti u hasičské zbrojnice, tak na velkém cvičišti 

v Hadravské čtvrti.  Spokojenost byla také s reprezenta-

cí soutěžních družstev. Především v Chodské veterán 

lize se loni dařilo. Družstvo mužů skončilo celkově na 

výborném druhém místě a naše ženy tuto ligu ve své 

kategorii vyhrály. Pokračovala také naše dlouholetá 

spolupráce s Duhovou školkou. 

Vzhledem k tomu, že skončil pětiletý mandát výboru 

našeho sboru a revizní komise, proběhly  na této výroč-

ní valné hromadě nové volby. Došlo pouze k drobným 

změnám ve složení výboru a revizní komise. Funkci 

starosty sboru bude v příštích pěti letech vykonávat 

opět Jiří Hošťálek a velitelem sboru je nadále Milan 

Václavovic. Pochopitelně naší hlavní činností je práce 

na poli represe. Loňský rok byl v tomto ohledu bohužel 

rekordní a naše zásahová jednotka tak byla povolána      

celkem k 91 zásahům.  

Minulá výroční valná hromada pro nás byla mimořádná 

s ohledem na předání hasičského praporu. Také letošní 

se nesla ve slavnostním duchu. Věcným darem byl od 

našeho sboru obdarován náš čestný člen, starosta města 

Miloslav Rubáš, který na začátku roku slavil významné 

životní jubileum.  

Starosta města přichystal také jedno překvapení, když 

předal ocenění za 20 let ve funkci velitele jednotky 

JSDHO Nýrsko Milanu Václavovicovi. 

Bylo konstatováno, že za těchto dvacet let naše jednot-

ka zasahovala při 1167 událostech (172 požárů,         

255 dopravních nehod a 740 ostatních technických zá-

sahů).    To samozřejmě představuje nejen velké množ-

ství hodin při samotných zásazích, ale také při výcviku, 

údržbě techniky a mnoha dalších činnostech. A právě 

vedení jednotky je pro její funkčnost naprosto zásadní. 

Starosta proto vyzdvihl práci velitele Milana Václavo-

vice a poděkoval mu také za výbornou spolupráci 

s vedením města. 

Výroční valnou hromadu zakončil mjr. Miroslav Ma-

rek, který vyzdvihl činnost naší zásahové jednotky 

v uplynulém roce a popřál všem zúčastněným mnoho 

štěstí a zdraví v novém roce 2020. 

Jan Kolář 

JSDHO Nýrsko 

Bohužel kvůli nepříznivému počasí jsme nuceni kluziště dočas-

vás budeme informovat zde na we-

Kvůli nepříznivému počasí je kluziště dočasně uzavřeno. Při jakékoliv změně 

vás budeme informovat na webových stránkách:  

https://www.sportoviste-nyrsko.cz/sportovistenyrsko/default.asp. 

Děkujeme za pochopení.  
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Hasiči  

Mladí hasiči v Bystřici nad Úhlavou 

Celorepubliková hra Plamen je pro kolektiv mladých 

hasičů jednou z nejdůležitějších soutěží, ve které pravi-

delně soupeří mladší a starší družstvo.  

V podzimní části této soutěže konané v Horažďovicích 

se staršímu i mladšímu družstvu dařilo. V celkovém 

součtu se starší umístili na 1. místě a mladší překvapivě 

také. 

Než se MH postavili na start závěrečného kola hry Pla-

men, čekaly na ně další úkoly, které museli plnit, tím se 

vyhnuli trestným bodům, které by je mohly připravit     

o případné stupně vítězů. První okruh se splnil již 

v říjnu 2018. Pro mladé hasiče vedoucí připravili dvou-

denní výlet k propasti Macocha, který byl odměnou za 

dosažené výsledky v minulé sezoně. Druhý okruh se 

plnil v dubnu, a to brigádou na cvičišti v areálu parku. 

Za pomoci dospělých hasičů, dorostenců a vedoucích 

se 20 mladých hasičů zúčastnilo hrabání a úklidu spa-

daného listí, sbírání odpadků a celkového úklidu celého 

sportovního areálu. V závěru brigády se opékaly buřty, 

což byla taková malá odměna za odvedenou práci. Tře-

tím okruhem byly zkoušky odborností. Před zkušební 

komisi předstoupilo v březnu postupně 15 mladých 

hasičů, kteří prokazovali své znalosti z odbornosti stroj-

ník, preventista, cvičitel, kronikář a velitel. Zkušební 

komise byla přísná a neústupná. Dva mladí hasiči u 

zkoušek neuspěli.. Zkoušky zdárně zvládlo 13 mladých 

hasičů a odměnou jim byl odznak té dané odbornosti, 

kterou úspěšně složili. Posledním, čtvrtým okruhem 

byla účast na Zimním setkání mladých hasičů 

v Kašperských Horách, kde se družstvům příliš nedaři-

lo.  

MH z Bystřice se pravidelně zúčastňují „Jarní soutěže“ 

v Nýrsku, kde si mladí hasiči procvičili nejen svoje 

dovednosti, ale i znalosti, které by měl ovládat každý 

hasič. Prokázali své znalosti, dovednosti a bojovnost. 

Putovní pohár se opět vrátil do Bystřice. Dále se MH 

zúčastnili Sušického dvojboje, který byl předskokanem 

závěrečného srazu hry Plamen v Malém Boru. Zde obě 

družstva měla velkou šanci vyhrát soutěž a zajistit si 

postup do krajského kola. Starší družstvo prošlo všech-

ny disciplíny bez sebemenšího zaváhání. Jen při požár-

ním útoku měla jedna z děvčat menší úraz. Družstvo si 

muselo vystačit jen s jedním dobrým časem. Naštěstí to 

stačilo. V šesti disciplínách MH z Bystřice vybojovali   

1. místo a v Závodu požárnické všestrannosti obsadili 

2. místo. Ani mladší družstvo nechtělo ponechat nic 

náhodě. Ve dvou disciplínách obsadilo 2. místo a ve 

čtyřech disciplínách 1. místo. Díky těmto výsledkům 

obě družstva obhájila vítězství a zajistila si opět postup 

na krajskou soutěž. V běhu na 60 metrů s překážkami 

se dařilo. Starší chlapci obsadili 1. místo díky Marku 

Šotovi. Ze starších dívek se na 1. místě umístila Šárka 

Hájková, na 2. místě Ivča Babková, na 4. místě Štěpán-

ka Kalná, na 6. místě Karolína Korčíková. Z mladších 

dívek překvapivě obsadila 1. místo Karin Kotlanová. 

Za vedení kroniky získala 2. místo Agáta Štěpánová. 

Před krajskou soutěží připravili vedoucí pětidenní sou-

středění. Dopolední příprava probíhala na lehkoatletic-

kém stadionu v Klatovech, kde obě naše družstva se-

cvičovala štafetové disciplíny, a odpoledne se 

v zámeckém parku v Bystřici uskutečnil nácvik obou 

útoků a disciplín branného běhu. Zpočátku měli oba 

vedoucí plné ruce práce a nervy jak provazy při nacvi-

čování s mladším družstvem, ale postupem času se čle-

nové družstva začali zlepšovat. Starší družstvo je již 

zkušené, a tak dolaďovali některé drobné nedostatky. 

Následovala dvoudenní krajská soutěž v Domažlicích. 

Po příjezdu na místo soutěže probíhaly prohlídky již 

připravené závodní dráhy. Většina závodníků pochopi-

la, že jsou zde proto, aby podali dobré výkony. První 

den je čekalo celkem 5 soutěžních disciplín. Po nástupu 

zjistili, že disciplíny jsou na třech různých místech       

v Domažlicích a že každý tým musí být mobilní. Mlad-

ší družstvo se sice snažilo podat co nejlepší výsledek, 

ale nervozita se u některých zkušených závodníků pro-

jevila při plnění disciplín. To se podepsalo na celkovém 

umístění. Starší družstvo prokazovalo, že zde není ná-

hodou a že je již dlouhodobě účastníkem krajského ko-

la. Ve štafetě na 4x60 metrů obsadilo 1. místo, ve štafe-

tě na 400 metrů CTIF rovněž 1. místo, ve štafetě dvojic 

po hrubé a nepochopitelné chybě kleslo až na    4. mís-

to, v ZPV vybojovalo 2. místo a v útoku CTIF se kvů-

li technickým problémům na džberové stříkačce umísti-

lo na 3. místě. Před večeří proběhlo ubytování, se kte-

rým byly nemalé problémy, protože MH byli ubytováni 

ve dvou budovách oddělených od sebe domažlickým 

náměstím. Soutěže se celkem zúčastnilo 22 dětí,   2  

dorostenci a 3 dospělí. Vedoucí proto museli rozhod-

nout, koho poslat do vzdálené budovy, neboť v jedné 

budově bylo jen 19 míst a ve druhé byly volné jen dva 

pokoje, každý v jiném patře. Všichni to však zvládli 

bez úrazů, i když někdy s velkým psychickým vypětím. 

Vedoucí, doprovod a rozhodčí z okresu Klatovy, kteří 

MH z Bystřice přišli povzbudit, opět dlouho do noci 

probírali soutěžní den a u dobrého pití spřádali plány na 

závěr soutěže. 

pokračování na str. 8 
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Hana Králová 

pokračování ze str. 7 

V neděli byla na programu královská disciplína - požár-

ní útok a běh jednotlivců na 60 metrů. 

Starší družstvo vybojovalo 2. místo a mladší 4. místo. 

Po součtu všech disciplín se v krajské soutěži mladší 

družstvo umístilo až na 5. místě. Starší družstvo se již 

po sedmé v řadě umístilo na 2. místě. V jednotlivcích 

jsme měli několik želízek v ohni. Mezi mladšími brali 

bramborovou medaili Karin Kotlanová a Jakub Svobo-

da. V kategorii starších to už bylo veselejší. 2. místo 

vybojoval Marek Šota, v kategorii dívek Šárka Hájková 

1. místo, Ivča Babková 2. místo a bramborová byla na-

še posila z SDH Nýrsko Zuzka Marková. 

Kolektiv se účastní mnoha soutěží během celého roku 

v rámci přípravy na již zmíněnou celostátní hru Pla-

men. 

Následovaly soutěže v požárním útoku, které jsou zařa-

zeny do dětské hasičské ligy okresu Klatovy, a to Luby 

u Klatov, kde se starší umístili na 2. a mladší na 3. mís-

tě. Na konci června se konala soutěž v Bystřici. Obě 

družstva chtěla na domácí půdě ukázat, co umí, ale to 

se starším nepovedlo. Mladší družstvo obsadilo 2. mís-

to a starší skončilo na 5. místě. 

Závěrečné kolo dětské ligy se konalo již tradičně 

v Malé Vísce. Zde obě družstva uspěla a vybojovala    

1. místo. V dětské lize se mladší družstvo umístilo na 

celkovém 3. místě a starší družstvo na 4. místě, což ne-

bylo tak špatné vzhledem k tomu, že jim scházely body 

z 1. kola. To soutěžící nestihli z důvodu účasti na kraj-

ské soutěži hry Plamen.V polovině června kolektiv 

mladých hasičů předvedl své umění při doprovodném 

programu na soutěži podnikových hasičů s názvem 

SPOFA a tím obohatil tuto soutěž.  

Poslední prázdninový víkend se konala soutěž v Zelené 

Lhotě, kam MH vyrazili pouze s jedním družstvem, 

které bylo složeno jak z mladších, tak starších členů 

kolektivu. Soutěžilo se v požárním útoku a limonádové 

štafetě. Obě disciplíny naši hasiči zvládli nejlépe a pu-

tovní trpaslík opět zdobí klubovnu. 

Na konci září se již tradičně vyráží na branný běh jed-

notlivců do Chodské Lhoty, kde si každý závodník pro-

věří své schopnosti a dovednosti. Do soutěže nastupuje 

10 mladých hasičů rozdělených do věkových kategorií. 

Nejlépe si vedli Lucka Smáhová - 1. místo, Jakub Svo-

boda - 1. místo, Štěpánka Kalná -  3. místo. Ostatní naši 

závodníci na stupně vítězů nedosáhli buď kvůli slabé 

fyzičce, nebo zbytečným ziskem trestných bodů. 

V polovině září jeli MH na plánovaný výlet do Plzně    

a do Rokycan. Nejdříve se byli podívat na výstavě tan-

ků a letadel ve Zruči. Výstava je velmi zaujala. Pak 

následovala hvězdárna v Rokycanech, kde se dozvěděli 

zajímavosti o vesmíru i o zdejší hvězdárně. Počasí však 

nepřálo, a tak na hvězdy nebylo vidět. Domů se vraceli 

ve večerních hodinách příjemně unaveni. MH a jejich 

vedoucí děkují řidiči panu Milanu Čomajovi, že je bez-

pečně dovezl tam i zpět. 

V měsíci září se Luboš Matheisl a Adéla Rabíková ml. 

zúčastnili náročného dvoudenního školení v Úborsku. 

Oba absolvovali praktické a ústní zkoušky zakončené 

písemným testem. Luboš to má však jako jeden 

z lektorů a tvůrce písemných testů školení náročnější. 

V těchto zkouškách oba vedoucí obhajovali II. stupeň    

a uspěli.   

I v roce 2019 se MH účastnili Českého halového pohá-

ru v běhu jednotlivců na 60 metrů s překážkami. Soutěž 

se skládá ze 4 kol, probíhá v Jablonci nad Nisou, v Os-

travě, v Praze a závěrečné kolo se koná opět v Ostravě. 

Soutěže se účastnili 4 dívky a 1 hoch. Šárka Hájková se 

celkově umístila na krásném 4. místě z celkového počtu 

402 závodnic, v běhu na 60 m zaběhla čas 11,7 sekund, 

a to znamenalo senzační 2. místo, od 1. místa ji dělily 

pouhé 4 setiny sekundy.  Na posledních závodech 

v Ostravě si vedla dobře i Iva Babková, podávala vy-

rovnané výkony, celkově obsadila 10. místo. Ve 3 zá-

vodech vybojovala vždy 8. místo. Štěpánka Kalná byla 

celkově na 27. místě, v Jablonci nad Nisou dosáhla nej-

lepšího umístění, a to 10. místo. Marek Šota obsadil 

pěkné 17. místo z 390 závodníků. Nejlépe si vedl 

v Ostravě, obsadil 8. místo. 

Členové převážně staršího družstva se od září účastní 

sobotního tréninku v krytých prostorách lehkoatletické-

ho stadionu města Plzeň, kde se hlavně věnují tréninku 

jednotlivců a zlepšení fyzické kondice. 

V průběhu roku 2019 se MH zúčastnili 9 soutěží,          

4 ostatních akcí, padesáti pravidelných schůzek, 8 mi-

mořádných schůzek a 14 sobotních tréninků v Plzni. 

Kolektiv tvoří 18 mladých hasičů, 2 instruktoři a 2 ve-

doucí. Poděkování patří vedoucím Luboši Mahtheislovi 

a Adéle Rabíkové ml. za obětavou činnost, za jejich 

trpělivost a jejich rady. Dále sponzorům, bez kterých by 

tato bohatá činnost kolektivu mladých hasičů nemohla 

být provozována. Poděkování patří také paní Janě Smá-

hové za poskytování bufet servisu při několika trénin-

cích jak vedoucím, tak dětem. Samozřejmě děkujeme 

všem, kteří umožňují tuto náročnou práci s mladými 

hasiči, hasičům za jejich dosažené výsledky a za jejich 

trpělivost a volný čas, který mladým hasičům věnují. 

  



 9 

Kluziště 

 

Novoroční turnaj ve stolním tenisu 

Sport 

Brusle a ochranná přilba 

V sobotu 25. ledna letošního roku se ve sportovní hale 

v Nýrsku uskutečnil již 5. ročník novoročního turnaje 

města Nýrska pro mládež a dospělé. Žáci byli rozděleni 

dle věkových kategorií na mladší a starší, dospělí na 

registrované a neregistrované hráče. Všichni mezi se-

bou poměřili své síly, každý se snažil umístit co nejlé-

pe.  

Výsledky:  

mladší žáci: 1. Pojžárek Petr, 2. Brotánek David,             

3. Michálek Jakub                                              

starší žáci:   1. Vyčichl Adam, 2. Voráček Jan,             

3. Toman Filip 

registrovaní hráči: 1. Šmíd Martin, 2. Neudek Petr,       

3. Doubek Pavel 

neregistrovaní hráči: 1. Tureček Jan, 2. Holý Zdeněk 

st., 3. Holý Zdeněk ml.  

První tři v každé kategorii obdrželi poháry a věcné ce-

ny. Všichni ostatní hráči byli odměněni věcnými cena-

mi. Touto cestou děkujeme všem sponzorům, bez nich 

by se tento turnaj nemohl uskutečnit. Poděkování patří 

Městu Nýrsko, Českému zahrádkářskému svazu Nýr-

sko, AQUA Šumava, ARGMAN Holýšov, Zdeňku Ho-

lému a Liboru Michálkovi - Lesní stavby. Už teď se 

těšíme na další ročník. Trénujte a přijďte si zahrát         

a hlavně procvičit své tělo, a to všichni příznivci stolní-

ho tenisu nejen z řad mládeže, ale i dospělých. 

Naďa Pellerová 

K sepsání následující úvahy mě vedly zážitky 

z veřejných ledových ploch, kde se svými potomky 

trávím volný čas, a pak vlastní profesní, zhruba dvace-

tiletá zkušenost v oboru chirurgie. Jako lékař pracující 

v nemocnici jsem denně konfrontován s úrazy všeho 

druhu, a to jak u dospělých, tak u dětí. V roli rodiče 

pak doprovázím na sportovních aktivitách pětiletého    

a desetiletého syna. Dobře znám touhu dětí po volnosti 

i jejich téměř nevyčerpatelnou energii a bezednou fan-

tazii při „rošťárnách“ všeho druhu. Snažím se děti 

v rozumné míře neomezovat. Na druhé straně mě pro-

fesionální deformace v podobě teoretické konstrukce 

případných vážných důsledků možných úrazů neustále 

nabádá k opatrnosti a vymýšlení způsobu, jak hrozícím 

tělesným újmám předejít. Výsledkem je důsledné pou-

žívání dostupných ochranných prostředků a pomůcek 

při činnostech, které s sebou nesou zvýšené riziko váž-

ného poranění.  

Lyžování, bruslení na ledě, bruslení na in-line dráze, 

jízdu na kole, koloběžce, skateboardu, jízdu na koni     

a řadu dalších sportů si nedovedu u dětí absolutně 

představit bez použití ochranné přilby. Na kole a při 

lyžování je helma všeobecně dobře akceptována, bohu-

žel při bruslení tomu tak není a nejedná se o lokální 

problém Nýrska. Na kluzišti v Nýrsku, za které jsme 

my, všichni příznivci sportu, moc a moc rádi, opakova-

ně vídám bruslící děti bez přilby, a to je z lékařského 

hlediska alarmující! Nemyslím si, že by se jednalo        

o pouhý problém peněz. Řada malých sportovců bez 

helem po bruslení nastupovala do zánovních aut reno-

movaných značek a v ruce šermovali mobilními telefo-

ny. Navíc nejlevnější nová certifikovaná přilba se dá 

pořídit již za 200 Kč. Možná není veřejnost dostatečně 

informována o zdravotní stránce celého problému!  

Děti na ledě bez helmy v podstatě hrají ruskou ruletu! 

Představme si mechanismus úrazu, pokud vám podje-

dou nohy na ledě. Takový pád se ve svém průběhu v 

důsledku švihu extrémně zrychluje. Díky tomuto 

zrychlení nestihnete reflexně pád tlumit rukama a do-

padáte hlavou s plnou razancí na tvrdý podklad. 

V tento okamžik vyvstává otázka, na kterou neexistuje 

odpověď, zda takový děj skončí pouhou boulí, nebo 

dojde ke komplikovanému zranění v podobě nitroleb-

ního krvácení.  

pokračování na str. 10 
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pokračování ze str. 9 

Muzeu je dvacet let 

Boule se za pár dní zahojí. To, co ale následuje při ni- 

trolebním krvácení, představuje noční můru všech léka-

řů, a to i těch nejzkušenějších! Léčení takového pacien-

ta znamená mnohdy zoufalý boj v časové tísni o zdraví 

a život nemocného. Moderní medicína je mocná, ale ne 

všemocná! Mozková tkáň je nenahraditelná, nelze ji 

slepit ani sešroubovat. Pokud postižený vůbec přežije, 

nese si těžké trvalé následky – ochrnutí, epileptické 

záchvaty, závratě, chronické bolesti, poruchy paměti    

a další. Příběhy slunečních odpolední na ledu končící 

po banálně vyhlížejícím pádu tragédií nejsou smyšlen-

kou, jsou tvrdou realitou! A jsou o to krutější, že obět-

mi bývají děti.   

Moderní lékařství není jen o fascinujících operačních 

postupech a dokonalých lécích, je především o preven-

ci, a to prevenci primární, nikoli sekundární. Nečekej-

me, až se stane v našem okolí vážný úraz, který nás 

přiměje k zavedení preventivních opatření. Nečekejme 

na oběť, sami se jí můžeme stát!    

Doufání ve štěstí a víra, že se nic nepřihodí, jsou špatné 

postupy hodné středověku. Chraňme alespoň děti hned! 

Co jiného má v životě rodičů větší smysl než zdraví     

a budoucnost vlastních potomků!  

MUDr. Bohuslav Opluštil 

Snadno se to řekne, hůře napíše na jednu stránku a ještě 

hůře vydrží v pilné práci. Ale když to partu nadšenců 

baví, dvacet let uteče jako voda. Zkusím z toho utíkají-

cího proudu pár postřehů vytáhnout, abych je připo-

mněl.  

S několika nadšenci už jsme pracovali asi o dva roky 

dříve, ale v lednu 2000 paní doktorka Sýkorová zařídila 

registraci občanského sdružení, takže jsme se stali ofi-

ciálním uskupením. Mívali jsme v těchto začátcích dvě 

výstavy v roce. Začínali jsme v místnostech městského 

úřadu, pak v kulturním domě a pak se náhle začala rý-

sovat možnost, že bychom mohli využívat prostory 

v nejvyšším patře právě rekonstruované budovy čp. 81, 

kde jsme dodnes. Ovšem dělat muzeum v těchto konči-

nách nebyla zvláště tenkrát věc snadná. Nebylo to dlou-

ho, co se otevřela hranice, a bylo možno do míst při 

státní hranici vstupovat bez omezení. A dělat muzeum 

znamená znát krajinu. Ale jak, když byl prostor zavře-

ný? Sem tam se objevil někdo, kdo měl do těch končin 

možnost přístupu, kdo místní názvy sypal z rukávu a já 

si připadal jako prvňáček mezi deváťáky. Jako třeba 

pan doktor Kaskoun, který psal o svých toulkách Šu-

mavou. Když jsme s Honzou Burghauserem připravo-

vali výstavu o vodních dílech, byly to desítky kilome-

trů, které jsme prochodili příhraničními lesy.  

Hned od počátku jsme se mohli věnovat takové osob-

nosti, jako byl JUDr. Antonín rytíř Randa, bystřický 

rodák. Shodou okolností se ukázalo, že se mohu odvo-

lat na vzdálené příbuzenství a že se tak pro naše muze-

um otevřely rodinné archivy rodiny Randů. Skenoval 

jsem stovky dokumentů a fotografií, které jsem si mohl 

vypůjčit bez bezpečnostních oficialit, a tak se nám po-

dařilo shromáždit určitě největší množství dokumentů 

k této osobnosti na jednom místě. Však už tento archiv 

nejeden badatel využil. Pomník v Bystřici stál 250 000 

Kč. My jsme je ale neměli a doufání ve sponzorskou 

ochotu českých právníků se ukázalo jako naivní. 

100 000 Kč nám věnoval pan prof. Kruliš – Randa ze 

Švýcarska, třetinu částky společnost Sazka díky 

přímluvě jednoho nýrského občana a to ostatní nezbý-

valo než shánět doslova po troškách.   

Aranžování výstav? Vymýšlení námětů? Všechno za 

pochodu. Často se objevili štědří dárci, kteří tak fandili 

muzeu, že cíleně prohledali své půdy a nálezy nám no-

sili. Musím velmi poděkovat všem, i těm, které to na-

padne ještě teď. Každý původní kousek je přece ne-

smírně cenný! A pak se nám podařilo najít                

tzv. „Strážovský poklad“. Pamatuji se, jak jsem panu 

starostovi ze Strážova cestou na nějaké setkání aktivis-

tů řekl: 

pokračování na str. 11 

Muzeum Královského hvozdu 
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Muzeum Královského hvozdu 

(red) 

Hledají nový domov 

Cca rok a půl starý kříženec střední-

ho vzrůstu nesnáší jiné psy, fenu 

snese. 

Cca 2letý pes plemene rotwailer, 

velice temperamentní, nevhodný   

k jinému psu ani dětem, pro zkuše-

ného člověka, vhodný na výcvik.  

 „Víte, že je docela možné, že máte ve Strážově na 

školní zahradě poklad?“ Díval se na mě udiveně, nic 

neřekl, ale předpokládám, že si myslel své. Ale stalo se 

to. Našli jsme ho. A dokonce byl poměrně cenný, pro-

tože mezi mincemi byly tzv. kontramarkované pražské 

groše.  

Do těchto chvil vstoupil fenomén nýrských spisovatelů. 

Podnět k tomu dala opět paní doktorka Sýkorová svojí 

prací Nýrsko ve století proměn. Věnovali jsme se tomu 

důkladněji a trochu i rozvedli, ale že se jedná o výji-

mečné bohatství našeho města, je nad veškerou diskuzi. 

Na to se pochopitelně nabalily i kontakty s Němci, bý-

valými nýrskými občany. Ani jednou jsem nezazname-

nal dychtění po majetku, který museli nechat 

v Čechách. Naopak pomáhali, jak je ostatně o nich zná-

mo. 

Pak se náš zájem rozšířil na pátrání po prehistorii zdej-

šího osídlení. Podařilo se nám najít několik nových 

lokalit, kde se v okolí zdržovali pravěcí lidé. Škoda, že 

někteří muzejní nadšenci už svou spolupráci s námi 

vzdali. Stalo se to už dříve také, ale nejvíce to bylo 

smutné právě v souvislosti s pátráním po pravěku. Udě-

lali jsme malou odbočku, když jsme v blízkosti Svaté 

Kateřiny identifikovali historické terénní úpravy 

(terasy, valy a příkopy) jako pozůstatky z války o špa-

nělské dědictví, ale už v té době nám vrtalo hlavou, 

jaký význam měly vytesávané obrazce na několika ka-

menech, které se nalézají na hřebenu Prenet – Můstek. 

A vidíte, jako kdyby se tím uzavíral nějaký kruh. Jsme 

blízko potvrzení, že to hlavní seskupení kamenů 

s petroglyfy má původ v pravěku. Jestli to tak skutečně 

bude, může naše oblast očekávat vlnu zájmu i z těch 

nejodbornějších kruhů. 

Nemusím jistě zvlášť připomínat, že za tím vším je 

spousta prochozených kilometrů, ustaraných hodin, snů 

a doufání, stejně jako vystřízlivění, spálené nafty, ale 

také radosti z úspěchu. Často se stává, že se dočkáme 

povzbuzujícího úsměvu nebo pomoci od lidí, které vi-

díme poprvé. I oni nám drží palce. Dvacet let je jedna 

generace. A to vlastně odjakživa znamenalo i předávání 

štafetového kolíku. Teď nám prosím držte palce, aby se 

to podařilo a na muzeu se nepopásli lidé, jak už se také 

stalo, kteří cítí obohacení na tom, na čem nepracovali.      

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Hotel pro psy Bobík 

pokračování ze str. 10 
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Zajímavosti 

Akademický sochař Daniel Ignác Trubač 

(red) 

Na konci loňského roku byla do Říma odvezena socha 

svaté Anežky České. Na soše pracoval akademický 

sochař Daniel Ignác Trubač z Polešovic na Uhersko-

hradišťsku půl roku. Dílo připomíná 30 let od chvíle, 

kdy jen pět dní před začátkem sametové revoluce pa-

pež Pavel II. svatořečil Anežku Českou v Římě. 

Dovolte mi, abych vám teď akademického sochaře 

trochu představila. Narodil se 23. ledna 1969 v Táboře. 

Dětství však prožil právě v našem městě Nýrsku, 

v lůně přírody, ve které trávil veškerý čas. Později se 

ukázalo, že motýlci, brouci, rostliny a vše živé se pro 

něj stalo nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Věnoval 

se sportu a výtvarné činnosti, které se věnovali oba 

rodiče. Jeho otec navrhoval brýle v Okule a maminka 

pracovala v oblasti propagace a vyučovala výtvarnou 

výchovu na základní škole. Střední umělecko-

průmyslovou školu absolvoval v Uherském Hradišti. 

Tato škola mu otevřela brány umění a umožnila mu 

poznávat a nacházet krásu. Hnacím motorem pro něj 

byli především pedagogové a spolužáci. Základ je učil 

akademický malíř Jan Staněk, u kterého často hledal 

radu. Na této škole v roce 1987 úspěšně odmaturoval. 

Vystudoval zde průmyslový design. Velmi ho přitaho-

val také sochařský ateliér, který často navštěvoval. Ve 

studiu designu pokračoval na Vysoké škole umělecko-

průmyslové v Praze, která měla detašovanou katedru 

ve Zlíně, a tak na Moravě zůstal i nadále. Ze Šumavy 

se rodina přestěhovala v roce 1988 do Prostějova.  Bě-

hem vysokoškolských studií v roce 1991 úspěšně reali-

zoval soutěžní návrh náhrobku politického vězně Pavla 

Wonky ve Vrchlabí. Při studiu poznal dva jezuity, kteří 

měli zásadní vliv na jeho další směřování ve výtvar-

ném umění a pohledu na život. Jedním byl otec Tomáš 

Špidlík, od roku 2003 kardinál, který žil v Římě 

v Centru Aletti, a ředitel tohoto centra Marko Ivan 

Rupnik, který v roce 1993 přednášel na Velehradě       

a svou přednáškou „až se umění a život stanou du-

chovními“ mu otevřel prostor nových vztahů a pomohl 

zacílit směr hledání. Studia v Praze zakončil v roce 

1994 diplomovou prací, což byla centrální kašna se 

sochou Panny Marie v Bystřici pod Hostýnem. 

V současné době má sochařský ateliér v Polešovicích 

nedaleko Uherského Hradiště, kde se rovněž nachází 

slévárna bronzu. V dolní části obce jsou archeologické 

nálezy bronzových pecí ze střední doby bronzové, tak 

ho velice těší, že může navázat na tuto řemeslnou tra-

dici. 

Jak vzniká samotná socha? Na počátku tvůrčího proce-

su je impuls, který vyvolá zadavatel nebo myšlenka. 

Prvním krokem je vytvoření kresby. Následuje skica 

nebo model v sádře, hlíně či vosku. Tento model je pak 

možné přes počítač zakomponovat do reálného prostře-

dí, ve kterém si ověří správnou velikost a proporce. 

Pracuje se základními materiály jako je kámen, bronz, 

nerez, stříbro a dřevo. Pokud výsledná socha bude       

v bronzu, postupuje od celku k detailu. Metoda odlévá-

ní bronzu je na ztracený vosk. Tato metoda je 5 000 let 

stará. Vše, co bude z bronzu, musí nejdříve vytvořit do 

vosku, následně přidá k voskové soše vtokovou sousta-

vu, kterou poteče do sochy bronz. Celou sochu obalí 

formovací hmotou a zabalí do pletiva a znovu obalí 

formovací hmotou. Socha vzniká několik měsíců. For-

ma je hotová během několika týdnů. Následuje vytave-

ní vosku z formy a její sušení. Vysušená forma se za-

sypává pískem v licí jámě. Vytavením vosku vznikne 

ve formě dutina, do které se nalije roztavený bronz, 

který má cca 1 200°C. Tato roztavená hmota budí od 

pohledu respekt a vyžaduje maximální koncentraci      

a disciplínu všech zúčastněných. Sehraný tým tvoří 

nejbližší přátelé a každý má u pece nezastupitelné mís-

to. Někdo taví bronz, druhý ovládá mechanický zdvih 

grafitového tyglíku, další dva lijí a sypou uhlí. Sám 

akademický sochař řídí průběh lití a musí odhadnout, 

kterou formu polijí, aby kov vyšel. Po vychladnutí ko-

vu se forma vyzvedne z licí jámy. Po odstranění jedno-

rázové formy se ořeže vtoková soustava a nastává 

dlouhý proces konečného opracování bronzu až po 

jemné cizelování. Závěrem se bronz patinuje nebo leští 

a lakuje.  

V příštím čísle Nýrských novin se dozvíte více o vzniku sochy Anežky České. 
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Pozvánky 
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Měsíčník 
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Inzerce 
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Inzerce 

Reala  Lakomá s.r.o.  

realitní kancelář Cheb  

Nabízí k prodeji penzion s bytem, re-

staurací a vinárnou, včetně pozemku 

s parkovištěm a zahradou v Nýrsku. 

Cena k jednání: 4.700.000 Kč.  

 

Telefon: 603281321, 603505580 

e-mail: lakoma@reala-lakoma.cz  

www.reala-lakoma.cz 

Prodej   slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky ze svého 

chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech 

barvách a slepičky Green Shell -  

typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů,  

cena 169 - 219 Kč/ ks.  

Prodej: 27. 2.,14. 4. a 23.6. 2020 

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17:50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle  

poptávky. Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.  

tel.:601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 

mailto:lakoma@reala-lakoma.cz
http://www.reala-lakoma.cz

