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

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
svátky vánoční jsou obdobím, kdy lidé ve chvílích klidu a pohody hodnotí události a zážitky roku minulého a
přemýšlejí o budoucnosti. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o hodnocení roku, se kterým se zanedlouho
rozloučíme. Nás všech bez rozdílu, a město nevyjímaje, se dotklo zhoršení ekonomické situace ve světě a naší
republice. Přesto si dovolím tvrdit, že díky dlouhodobým koncepčním rozhodnutím zastupitelstva našeho města
jsme první rok propadu veřejných financí dokázali úspěšně zvládnout a ještě zmírnit dopad krize na finanční
rozpočty jednotlivých domácností. Ne zcela běžné je zmrazení cen, které provedlo zastupitelstvo města. Přesto
letošní rozpočet je na straně příjmů i výdajů nejvyšším v historii. Jen na investiční akce prošlo jednotlivými
kapitolami cca 80 mil. korun.
Přes dosažené úspěchy se samozřejmě nepodaří vždy reagovat na všechny připomínky. Z toho vznikají i
oprávněné kritiky práce mojí, případně pracovníků úřadu. Mohu Vás ubezpečit, že snahou nás všech je, aby
důvodů k nespokojenosti bylo co nejméně.
V období Vánoc a blížícího se konce roku většina z nás přemýšlí nad budoucností a dává si předsevzetí. Mně
kromě snahy naplňovat osobní plány přísluší naplňovat plán investic, který přijalo zastupitelstvo města v rámci
schváleného rozpočtu. Po letech jednání bude v následujícím roce zahájena výstavba kanalizace do místních
částí Stará Lhota a Zelená Lhota. Další významnou změnou bude přestěhování lékařů a zdravotnických služeb
do nového zdravotnického střediska. Významnou akcí bude realizace zahradnických úprav v prostoru sídliště za
hotelem Radnice a zahájení opravy domů na náměstí.
Kromě investičních akcí jsme na posledním zasedání zastupitelstva rozhodli o prodloužení platnosti letošních
protikrizových opatření pro občany našeho města a jednotlivých místních častí. Samozřejmě nezapomeneme i
nadále podporovat zájmová a profesní sdružení organizující sportovce, hasiče, chovatele a další.
Vážení spoluobčané, k tomu, abychom dokázali plnit svá předsevzetí a plány, potřebujeme zdraví a štěstí.
Dovolte mi, abych Vám obojí popřál měrou vrchovatou, abyste Vaše osobní i pracovní plány přeměnili ve
skutečnost.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Vánoční zpívání
Ve středu 16. prosince 2009 proběhlo na náměstí tradiční
zpívání u vánočního stromu. I přes chladné počasí se sešlo
velké množství diváků. Vyslechli krásné písně v podání žáků
obou základních škol a také místní základní umělecké školy.
Jejich vystoupení všechny svátečně naladilo. Za to patří
účinkujícím, jejich pedagogům i těm, kteří se na přípravě
podíleli, náš dík. Pro připomenutí ještě několik fotografií
z práce se stavěním stromu a z akce samotné.

Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Poslední jednání zastupitelstva města v roce 2009
Na svém posledním jednání v roce dne 14.12.2009 projednalo zastupitelstvo města mimo jiné:
1. rozpočet města na rok 2010, který byl schválen jako přebytkový s příjmem 65 mil. 827 tis. Kč, výdaje pak
ve výši 58 mil. 758 tis.,
2. v návaznosti na jednání zastupitelstva ze dne 18.2.2009, kdy byla projednána ekonomická opatření pro
zmírnění dopadu ekonomické krize na občany města bylo stanoveno pro rok 2010 následující:
a. zachování ceny tepla a TUV ve stejné výši jako v roce 2008 a 2009, tedy 347,13 Kč/GJ bez
DPH, možnost zmrazit cenu umožňují i investice z roku 2009 do modernizace technologie
výtopny,
b. zachování ceny vodného a stočného na úrovni roku 2009, tedy v následující výši:
vodné
17,89 Kč/m3
stočné
17,92 Kč/m3
celkem
35,81 Kč/m3
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
c. částkou 429,- Kč také zůstává zachována výše místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na
rok 2010.
Podrobnější informace o jednání naleznete na stránkách města na odkaze:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp

Místní poplatky v roce 2010
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2010
Každá fyzická osoba mající trvalý pobyt v územním obvodu města Nýrska nebo fyzická osoba vlastnící stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
zaplatí poplatek ve výši 429,- Kč.
Studenti (ubytovaní na internátě, koleji a pod.) budou po předložení potvrzení platit 129,- Kč.
Fyzické osoby mající trvalý pobyt v územním obvodu města Nýrska, které dopravují sběrnou nádobu ke
svozovému místu do vzdálenosti delší než 50 m, budou po prověření žádosti platit 301,- Kč.
Splatnost poplatku je do konce března 2010. Úhradu poplatku lze provést v hotovosti v pokladně MěÚ do konce
měsíce února. Po tomto datu budou rozesílány složenky těm, kteří dosud nezaplatili.
Poplatek ze psů
Poplatky a pravidla se pro chovatele psů nemění. Pro připomenutí uvádíme, že chovatelé psů mají povinnost do
30. 4. 2010 zaplatit poplatek. Přesahuje-li poplatek částku 200,- Kč, může být platba rozložena do dvou splátek
s termínem 2. splátky do 31. 8. 2010. Platba poplatku může být provedena složenkou i hotově v pokladně MěÚ
Nýrsko, kancelář č. 6.

Informace pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající
Technické služby města Nýrska upozorňují právnické osoby a fyzické osoby podnikající na možnost sepsání
nových smluv na likvidaci odpadu podobného komunálnímu a separovaného odpadu pro rok 2010.
Podnikatelům doporučujeme dostavit se k sepsání nových smluv v termínu od 4. ledna do 26. února 2010 do
areálu Technických služeb v ulici Strážovská čp.529 k p.Markové. Do této doby bude odpad vyvážen dle
podmínek uzavřených smluv z roku 2009.

Senioři v Nýrsku
se rozhodně nenudí
Klub seniorů v Nýrsku pokračoval
v roce 2009 ve své činnosti. V krátkosti
seznámím čtenáře, jak jsme společný
čas prožívali.
V měsíci lednu nám přednášel pan
MUDr. Bureš o různých chorobách,
které nás v našem věku potkávají, jak je
léčit a hlavně jak jim předcházet.
S panem ing. Rouskem jsme tentokrát
zavítali do Vídně a viděli všechny
nejkrásnější památky tohoto města.
V leteckém putování jsme shlédli město
Klatovy, Janovice nad Úhlavou,
Strážov, Nýrsko a část Šumavy.
V měsíci
dubnu
jsme
navštívili
Pošumavské muzeum ve Kdyni a Domov důchodců tamtéž. Hudební soubor Lada z Mrákova nám přijel zahrát
a společně si zazpívat a velmi nás potěšil. Na začátku léta jsme se vydali do města Arnbruck na výstavu skla
a porcelánu. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli Bavorskou Železnou Rudu.
Před prázdninami jsme se sešli na společném posezení v restauraci Autokemp v Nýrsku. V polovině září jsme se
opět vydali k Velkému Javorskému jezeru. Opět proto, že se nám tam vloni moc líbilo a i letos nám přálo krásné
slunečné počasí a výlet se vydařil.
Paní ing. Karlovská nás slovem a obrazem provedla zaniklým osídlením obce Hamry. V polovině prosince jsme
se při malém pohoštění a zazpívání koled rozloučili s uplynulým rokem a šli na náměstí k vánočnímu stromu.
Všem přednášejícím děkujeme za nezištnou práci a Městu Nýrsku za finanční zajištění činnosti klubu.
Za klub seniorů: Milena Larvová

ZŠ Nýrsko, Školní ulice
hledá zaměstnance na pozici

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme:
kreativní řízení středně velkého provozu
možnost uplatnění manažerských schopností
při řízení menšího kolektivu
školní kuchyni vybavenou moderní technikou
platové zařazení 5. – 8. platová třída /dle vzdělání
plný pracovní úvazek
jednosměnný provoz

Požadujeme:
vzdělání – středoškolské s maturitní zkouškou nebo vyučení s maturitní zkouškou;
jiné vzdělání po posouzení
bezúhonnost
praxe v oboru výhodou
schopnost motivovat a vést pracovní tým
znalost práce s PC
nástup od února 2010
písemně: strukturovaný životopis, maturitní vysvědčení, doporučení z předchozích zaměstnání –
doručit do 15.1.2010 na adresu: ZŠ Nýrsko, Školní ulice – příspěvková organizace
Školní 429, 340 22 Nýrsko

Vítání občánků
Poslední vítání roku 2009 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve
čtvrtek 22. listopadu. Nové občánky a jejich rodiče mezi námi přivítal
pan Junek. Slavností chvíle zpříjemnilo vystoupení dětí z mateřské
školy. Přejeme jim, ať se tady mezi námi mají dobře a na světě se jim
líbí.

Zdeněk Česák

Miroslav Čonka

Vanesa Denková

Tobiáš Míšek

Natálie Kilbergerová

Karin Kotlanová

Jakub Michálek

Maxmilián Šlenc

Tomáš Valenta

Nový vzhled základní školy a mateřské školy
Každá žena ráda na podzim představí svůj nový kabát. Proto určitě značná část nýrské veřejnosti netrpělivě
čekala, až po půl roce budova ZŠ v Komenského ulici odhodí nevzhledné lešení a představí se v novém. Určitě
se tato situace, ve více než stoleté existenci, opakovala několikrát. Ale předcházející opravy tak nějak
„nedopadly“. Typická paneláková okna z 80-tých let se k rázu budovy vůbec nehodila a následná nová fasáda
dlouho nová nevydržela. Proto to očekávání, jestli slib, že budova bude jako „za mlada“, bude splněn. Těšení se
mohlo zdát někomu dlouhé, ale konec listopadu
rozhodl. V mlhavém podzimním počasí zasvítila
žlutá fasáda, nepřehlédnutelní jsou i andílci nad
hlavním vchodem, stylové osvětlení, zrenovované
vstupní dveře a nýrské občany jistě potěší
i zprovoznění hodin na budově. To, co zůstává tak
trochu v pozadí, se určitě projeví na hospodaření
školy, tj. její zateplení, nová okna a nová kotelna.
Modernizace se dotkla i interiéru základní školy.
Všichni žáci velmi oceňují nové šatny. Na každého
vyšla jedna prostorná skříňka a vlastní klíč dává
dětem pocit bezpečí a samostatnosti. K větší
bezpečnosti přispěly i úpravy vstupu do školy okolo
šaten, který byl zabezpečen novými dveřmi
a videotelefonem. Nová okna byla vybavena
roletami.

Podobné úpravy prodělaly i budovy MŠ v ulici Práce.
Všichni – rodiče, personál – museli projevit trochu
trpělivosti, ale výsledek stojí zato. Výrazná fasáda a dětské
motivy určitě k MŠ patří. Celkově pěkný dojem umocnil i
spojovací přístřešek mezi budovami a úpravy okolních ploch
školky (chodníky, …).
Ohlasy samotných žáků:
Pavel (8.třída): „Vše se mi velmi líbí. Předčilo to mé očekávání.“
Petra (8.třída): „Když se okolo ní jde nebo jede, tvoří tam takovou
dominantu.“
Tomáš (6.třída): „Vzhled školy je pěkný. Hodně se mi líbí hlavní
dveře a taky barva školy.“
Monika (6.třída): „Takhle škola už nevypadá tak staromódně. Je
dobré, že na ní budou fungovat hodiny.“
Reakce dětí a rodičů, kteří navštěvují naši "Duhovou školku".
Sára Seňková (5 let): „Je moc hezká. Moc se mi školka líbí.“
Paní Seňková: „Je to skvělé, že se v rozpočtu města našly peníze i pro nejmenší. Už bylo potřeba školku opravit.“
Gabriela Dámová (6 let): „Školka je pěkná. Líbí se mi skákací paňáci na novém chodníku.“
Paní Dámová: „Je dobře, že je školka opravená. Vypadá moc hezky.“
Paní Bartlová: „Je to moc hezké, barevné, duhové. Konečně je vidět, že je to školka.“
Paní Rubášová: „Školka je barevná, veselá. Je to opravdu hezký pohled - optimistický.“
Děti ze třídy Mravenečků: „Moc se nám školka líbí - mráčky, sluníčka i barevná duha. Těšíme se až bude teplo a budeme skákat
panáka a kreslit na veliký chodník.“

Nyní pár čísel pro představu, kolik taková akce stojí:
Zateplení budov, výměna oken,
12,5 mil. Kč dotace z ministerstva živ. prostředí
stavební úpravy
6 mil. Kč z rozpočtu Města Nýrsko
Rekonstrukce kotelny v ZŠ
300 tis. Kč – dotace z Krajského úřadu
1,1 mil. Kč z rozpočtu Města Nýrsko
Nové šatny, zabezpečení přístupu do ZŠ 700 tis. Kč z rozpočtu školy.
Chtěli bychom vyjádřit poděkování všem, kdo se na této veliké proměně budov školy podíleli.
V návaznosti na tyto velké akce bude nutné dořešit úpravu parkoviště u základní školy a jeho oplocení. S ohledem na
novou legislativu musí dojít k úpravě zeleně v okolí budov školy, zejména vzrostlých stromů, které brání správnému
osvětlení ve třídách a v době nepříznivého počasí (vítr, sníh) jsou nebezpečné nejen pro žáky a děti, ale i okolo jdoucí
občany města.
Mgr. Ivan Pavlík, ředitel školy

Zákon nahodilosti
Nezabili nám Ferdinanda, ale přišla zima a s ní chodníkový zákon. Chodníky už neuklízí občánek ale majitel,
potažmo město Nýrsko. Bylo nám vyloženo,jak to s tím uklízením bude.Řekněme na rovinu, žádná sláva. Aby bylo
jasno, pana Šafránka vůbec neznám, ale podle mého mínění je to první schopný ředitel TS v Nýrsku. I kdyby se
rozkrájel, nic nenadělá. Prachy, prachy, prachy. Mantinely ve kterých se pohybuje mu určuje starosta a zastupitelé.
Když se starostové sejdou pěkně pospolu, tak si řeknou, že to s tím úklidem zas tak nebudou přehánět. Když si halt tu
haxničku někdo zlomí, zatáhne to pojištˇovna z pojistky města. Občánka města to tedy vůbec nic nestojí. Celá věc
má ale jeden háček. Každá pojišťovna pojistí jev nahodilý, nikoliv zákonitý. To je zlaté pravidlo pojišťovnictví
v celém světě. Budete-li mít chaloupku dvakrát ročně pod vodou, pěkně s vámi vydrbe. Jestliže napadne sních a na
chodník nikdo třeba den a půl nemákne, ono to roztaje a zmrzne, pak je celkem jasné, že si tam někdo namele a
pojišťovna řekne houby, měly jste dřív uklidit. Má to logiku.Potom to musí město zatáhnout ze svého, tedy
z našeho.Prostředky na úklid starosta někde vyštrachat musí.Kde? Třeba že zruší Městskou policii a penízky dá na
úklid a ještě mu zbude na lékařskou pohotovost. Na včas uklizeném chodníku se nohy lámou podstatně hůř, a když
už, pan doktor pomůže.Starosta s policií a zastupitelstvem určitě ne.
Mgr. Vojtěch Bunda

Pár čísel pro všechny k výše uvedenému článku
Několik údajů z rozpočtu Technických služeb města Nýrska z kapitoly „KOMUNIKACE“:
druh nákladů
materiál
pohonné hmoty
mzdové náklady

rok 2008
150 000,- Kč
120 000,- Kč
740 000,- Kč

rok 2009
165 000,- Kč
130 000,- Kč
744 000,- Kč
Stanislav Šafránek, ředitel TSM Nýrska

Naše zřejmě nejúspěšnější
sportovkyně opět bodovala
Ve dnech 22.- 25.10.2009 se Alena Holá zúčastnila
Mistrovství světa v kickboxu v kategorii K-1 ve
váze do 56 kg. Turnaj pořádala organizace WAKO
v rakouském Villachu. Do semifinále postoupila
přes rusku Marii Kozlovou, se kterou svedla velmi
vyrovnaný boj a zvítězila na body 2:1. Tam však
podlehla Donatelle Panu z Itálie. Povedlo se jí však
obhájit
bronzovou
medaili.
Na
Nitranské noci bojovníků na Slovensku 31.10.2009 se Alena Holá
utkala s Indre Galvanavskou z Litvy. Protivnice zřejmě neměla tolik
zkušeností, ale srdnatě se bránila. Alena měla od počátku značnou
převahu a zaslouženě vyhrála.
27.11.2009 se Alena utkala v Soulu ( Jižní Korea ) v zápase se
soupeřkou z Jižní Korei Su Jeong Lim. Přes mírnou převahu po celou
dobu velmi tvrdého souboje však na body zvítězila Korejka, která se
nakonec stala vítězskou celého turnaje a obdržela titul Královna ringu.
V sobotu 19.12.2009 proběhla v hotelu Praha Noc mistrů - vyhlášení
nejlepších sportovců všech bojových umění. Mezi 13 nominovanými
vyhlášenými Svazem kicboxu byla i Alena Holá z SKP Okula Nýrsko.
Ta se stala vítězkou internetové ankety Miss sympatie.
Alena by ráda poděkovala svému hlavnímu sponzorovi firmě Tany
Nýrsko. Bez jejich podpory by těchto výsledů těžko dosáhla. A zároveň
zve všechny příznivce a zájemce o kickbox na tréninky, které se kovají
v Kulturním domě v Nýrsku každé pondělí od 18.30 do 20.00 hodin.

Jaký bude letošní rok v muzeu ?
Milí příznivci muzea, chci vás ujistit, že se právě nehodlám pouštět do předpovídání budoucnosti, ale chci vám
jen nastínit, na co se spolu s námi, kteří se o muzeum staráme, můžete těšit. V prosincové zprávě jste se mohli
dočíst o chystané celoroční výstavě. Pilně na ní pracujeme, i když se nám do toho trochu připletla i nějaká ta
chřipka, takže se může stát, že plánované zahájení v prvním lednovém týdnu se o nějaký den posune. Výborné
je, že tato výstava bude podpořena také
širším okruhem našich spoluobčanů, kteří
nám zapůjčí i takové předměty, které dosud
v depozitáři nemáme, a nebo nám je již
s výhledem na tuto výstavu do muzea
darovali.
Nechci
je
zde
všechny
vyjmenovávat, budete se moci s jejich
jmény seznámit na zvláštní vývěsce
v muzeu. Mimo zmiňovanou výstavu však
máme ještě další smělé plány, které jsou
takovými našimi malými dobrodružstvími.
Věřím, že alespoň některý z nich vyjde a
budete se moci stát svědky takových
dokladů historie města a blízkého okolí, jaké
nikdo v poslední době neviděl. Jaký bude
letošní rok? V muzeu určitě dobrý.
Karel Velkoborský

V Královském hvozdu je stále velký zájem
o česko-německou spolupráci
V úterý první prosincový den se od 14:00 hodin
v setkávacím centru „Haus zur Aussaat“ v bavorském
Neukirchenu beim heiligen Blut konalo pravidelné
česko-německé setkání přeshraničního sdružení
Královský hvozd. Více než 50 českých a německých
účastníků – zástupců obcí, sdružení a dalších zájemců
o dění v regionu Královský hvozd na Šumavě a
v Bavorském lese se sešli na tomto setkání, aby se
dozvěděli o aktualitách, které se v rámci oboustranné
spolupráce plánují či již probíhají.
Členy sdružení Královský hvozd je pět bavorských a
sedm českých sousedících obcí, na české straně
s přirozeným centrem v Nýrsku na Šumavě. Sdružení
společně podporuje rozvoj jednotlivých obcí, cestovní
ruch a ochranu životního prostředí. Zásadními
společnými projekty z minulých let je oprava budovy městské knihovny v Nýrsku, kde bylo zřízeno setkávací
centrum a Vybudování běžecké stezky z Hamrů do Rittsteigu. O současných aktivitách informují stránky
www.ekoregion-uhlava.cz.
Přeshraniční spolupráce v Královském hvozdu probíhá již od počátku devadesátých let a je zde přirozenou
součástí aktivit v oblasti rozvoje obcí, kultury, umění a ochrany životního prostředí. Vzájemná přeshraniční
setkávání se za tu dobu proměnila z oboustranné zvědavosti ve vřelá přátelství, kde mnohdy ani není třeba
jazykových znalostí pro vzájemné porozumění.
Úterní setkání bylo zaměřeno na představení aktivit s významem pro celé území Královského hvozdu a jeho
sousedních území. V úvodu programu vystoupili zástupci okresního úřadu Cham, paní Isabella Bauer a pan
Markus Lemberger, kteří představili dlouhodobé přeshraniční aktivity okresního úřadu Cham. Podstatnou část
svého vystoupení věnovali prezentaci projektu „Impulz Bavaria-Bohemia“. Cílem tohoto projektu je vzdělávání,
výměna informací a společný vývoj technologií v rámci oblasti hospodářského rozvoje příhraničních oblastí
Plzeňského kraje a Bavorska.
Další z řečníků pan Hans Eibauer, následně představil aktivity Centra Bavaria-Bohemia v Schönsee. Toto českoněmecké informační a kulturní centrum zprostředkovává již několik let přeshraniční kontakty a partnerství
především v oblasti kultury, a to zejména prostřednictvím internetové přeshraniční platformy www.bbkult.net.
Druhá část setkání byla věnována především aktivitám a projektům z oblasti cestovního rouchu. Pan Josef
Altmann z informačního centra obce Eschlkam představil pravidelné pěší a cyklovýlety z Bavorska do Čech
a česko-německá setkání hudebníků, která jsou pořádána v rámci Česko-bavorského týdne. Pan Haymo Richter
ze Spolku Bavorského lesa následně promítl účastníkům setkání snímky z přírodně atraktivních úseků
turistických stezek v Královském hvozdu. V rámci semináře se představila také plzeňská odbornice na
cyklostezky a cyklotrasy paní Radka Žáková, která osazenstvo informovala o chystané mezinárodní „stezce
Železné opony“. Více informací se zájemci dovědí přímo u Radky Žákové prostřednictvím kontaktů, které jsou
uvedeny na www.cykloRadka.cz. Poslední prezentovanou aktivitou byla chystaná česko-německá publikace
o tematických přeshraničních turistických stezkách v Královském hvozdu, jejíž autorem je pan Alois Frisch
z obce Eschlkam.
Závěrem se účastníci odebrali ke společnému
občerstvení a k živým debatám a rozhovorům o tom,
co ještě je v jednotlivých obcí nebo sdruženích v české
i v bavorské části Královského hvozdu nového. Již
nyní se všichni zájemci mohou těšit na další setkání
Královského hvozdu, které se bude konat na konci jara
2010 v Nýrsku a tematicky se bude věnovat dalším
kapitolám z historie i současnosti Královského hvozdu.
Setkání je spolufinancováno z Evropského fondu pro
regionální rozvoj Evropské unie, Investice do Vaší
budoucnosti. Realizuje Centrum pro komunitní práci
západní Čechy (CpKP ZČ).
Monika Ženíšková, koordinátor projektu „Integrovaný
přeshraniční rozvoj Královského hvozdu“.
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30.1.2010 od 20.00 hod. - 6. Šumavský-Buvolss ples: v KD Nýrsko, k tanci i poslechu hraje KT-BAND, bohatá
tombola! Předprodej vstupenek od 15.1.2010 v IC Nýrsko !
6.2.2010 od 13.00 hod. - Tradiční maškarní průvod, odchází od budovy moštárny v Křižíkově ulici,
pořádá Český zahrádkářský svaz
13.2.2010- Dětský maškarní karneval
13.2.2010- Nightwish - rocková zábava
20.2.2010- Rybářský ples
13.3.2010- Zahrádkářský ples

Tyršova 115
339 01 Klatovy 4
tel.:+420 777 722 903
www.pro-real.cz
info@pro-real.cz

s námi kupce najdete
Pro naše klienty hledáme:

▪ RODINNÉ DOMY
▪ NEBYTOVÉ PROSTORY

▪ BYTY
▪ CHATY

▪ POZEMKY
▪ CHALUPY

Proč s námi?

Zajistíme Vám kompletní a profesionální servis s prodejem, pronájmem či koupí
nemovitosti, čímž Vám ušetříme mnoho času i financí.

KONTAKTUJTE NÁS

+ 420 777 722 903
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