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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

máme před sebou nejkrásněj-
ší období roku, vánoční svátky 
a oslavy příchodu nového roku. 
Těmto dnům pohody a klidu před-
chází dny plné spěchu, shonu  
a obav, aby bylo vše zajištěno,  
a aby Ježíšek nezapomněl na ně-
který z vytoužených dárků pro 
naše nejbližší. Není na světě nic 
krásnějšího, než rozzářené dět-
ské oči, spokojení rodiče a praro-
diče, kteří v klidu svého domova 
vychutnávají atmosféru vonícího 
stromečku a vánočního cukroví. 

Dovolte mi, vážení spoluobča-
né, popřát Vám krásné a klidné 
prožití svátků vánočních. Do no-
vého roku Vám přeji hodně osobní 
spokojenosti a zdraví.

  
Ing. Miloslav Rubáš, 

starosta města

Blížící se Vánoce připomene
tradiční zpívání na náměstí

Ustavující zasedání 
zastupitelstva města - 3

V září jsme dobývali 
Britské ostrovy! - 5

Vítání nových občánků 
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Rozhovor 
s Ing. Karlem Vítkem st.
o společnosti TANY  - 9

Příběh nálezu starých 
skleněných negativů 
města Nýrska - 11

Opět se blíží závěr roku a v souvislosti s tím i tradiční vystoupení dětí ze základních škol a ze zá-
kladní umělecké školy u vánočního stromu na náměstí. Touto akcí bychom chtěli navodit atmo-
sféru předvánoční pohody. Po celou dobu je zajištěno pohoštění. Akce se uskuteční 15. prosince 
od 17 hodin. Vánoční strom byl na náměstí osazen koncem listopadu. V letošním roce ho městu 
daroval Domov pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou. Fotografie občanů 
u stromu pocházejí z loňského ročníku zpívání u vánočního stromu.



Upozornění bytové komise
Bytová komise Města Nýrska upozorňuje všechny ža-

datele o nájem bytu, že jsou povinni vždy na další kalen-
dářní rok obnovit svoji žádost písemným prohlášením do-
ručeným do kanceláře Technických služeb města Nýr-
ska, Strážovská 529 v termínu do 31. 12. 2010. V přípa-
dě, že žadatel neobnoví svoji žádost, bude v seznamu ža-
datelů přeřazován vždy na konec seznamu uchazečů. Ža-
datel neobnovuje žádost v roce podání nové žádosti. Zá-
roveň jsou žadatelé povinni aktualizovat všechny údaje  
v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna byd-
liště) nejpozději do 1 měsíce od data, kdy ke změně došlo.            

                                      Za bytovou komisi R. Bastlová

          

Kalendář na rok 2011
I v letošním roce vznikl z iniciativy paní Sylvy Kalian- 

kové kalendář na rok 2011 s historickými fotografiemi 
Nýrska. Zakoupit tento kalendář lze na MěÚ Nýrsko, dve-
ře č. 6 nebo v městské knihovně.      (MěÚ)

Uzavření městského úřadu 
Město Nýrsko oznamuje všem občanům, že v pátek dne  

31. prosince 2010 bude uzavřen provoz na MěÚ Nýrsko.
  (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Husova ulice po rekonstrukci.

Nová lávka přes náhon - ve výstavbě a po dokončení.
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Investiční akce v závěru roku
Kdo se vydal v posledních hezkých dnech na procház-

ku z Křižíkovy ulice do Hadravské čtvrti, jistě zaregistro-
val nově zbudovanou lávku přes náhon. Tato lávka je po-
slední z akcí v celkové opravě komunikací v Lesní čtvrti. 
Zbourání starého mostu a vybudování nové lávky včetně 
přístupových chodníků provedly Lesní stavby, s.r.o., Nýr-
sko v celkovém nákladu cca 182 tis. Kč.

Další investiční akcí byla oprava Husovy ulice, kde se 
rekonstrukce dočkal nejen povrch komunikace, ale byly 
dobudovány i chodníky a nové veřejné osvětlení, a to  
v částce cca 4,8 mil. Kč. I tuto akci realizovaly Lesní stav-
by, s.r.o., Nýrsko.         (MěÚ)

Změna ceny Nýrských novin
S platností od 1. ledna 2011 jsme nuceni přistoupit k na-

výšení prodejní ceny Nýrských novin. Dlouhodobě jsme 
cenu drželi na 6,- Kč, v současné době pořídíme jeden vý-
tisk za 18,- Kč včetně DPH. Z tohoto důvodu je cena za je-
den výtisk stanovena s platností od 1. ledna 2011 na část-
ku 10,- Kč.

Čtenáři, kteří mají přístup k počítači, si mohou na adrese 
info@mestonyrsko.cz objednat Nýrské noviny v elektro-
nické podobě. Na adresu čtenářů pak také zasíláme někte-
ré další informace a pozvánky na akce pořádané městem. 
V elektronické podobě je NN možno zhlédnout na odkazu: 
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/nyrskenoviny.asp. 

            Mgr. L. Janoušek, tajemník MěÚ

OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM
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Ustavující zasedání zastupitelstva města
Dne 8. listopadu 2010 se poprvé na svém ustavujícím zasedání sešlo nově zvolené Zastupitelstvo města Nýr-

ska v tomto složení:

 Pořadí 
 podle počtu hlasů Jméno   Politická příslušnost
 1.   Rubáš Miloslav Ing. kandidát za ODS, člen ODS, 
 2.   Vítovec Miroslav kandidát za ODS, bez politické příslušnosti , 
 3.   Pavlík Ivan Mgr. kandidát za ODS, bez politické příslušnosti, 
 4.   Janovský Petr, Ing. kandidát za ODS, bez politické příslušnosti, 
 5.   Brada Jan Ing.  kandidát za ODS, bez politické příslušnosti, 
 6.   Bechyňová Eva  kandidátka za ODS, bez politické příslušnosti, 
 7.   Kolář Jan  kandidát za ODS, člen ODS, 
 8.   Svejkovský Jiří Ing. kandidát za KDU-ČSL, člen KDU-ČSL, 
 9.   Heflerová Miloslava kandidátka za KSČM, bez politické příslušnosti, 
 10.   Polanský Jindřich kandidát za ČSSD, člen ČSSD, 
 11.   Šlenc Miroslav  kandidát za ČSSD, bez politické příslušnosti,
 12.   Junek Miloslav  kandidát za KSČM, člen KSČM, 
 13.   Hošková Jana  kandidátka za KDU-ČSL, bez politické příslušnosti,

Na tomto zasedání všichni noví zastupitelé složili slib a schválili dokumenty potřebné pro jednání zastupitelstva 
a pro volbu starosty a místostarosty. Do uvolněné funkce starosty byl zvolen Ing. Miloslav Rubáš a neuvolněným 
místostarostou se stal Ing. Petr Janovský. Dále byly volbou obsazeny výbory, a to kontrolní a finanční. Na tomto za-
sedání byly odsouhlaseny měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, schváleni byli také zastupitelé, kte-
ří budou zajišťovat svatební a další občanské obřady.

Podrobnější informace najdete na stránkách města na odkaze: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp.

Městský úřad Nýrsko, 
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Kontakt
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, 

e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny

pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, čtvrtek 12 - 15 hodin

pátek 8 - 14.30 hodin 

Nýrské noviny
přejí svým čtenářům 
mnoho zdraví, štěstí 

a spokojenosti 
v roce 2011. 

Úspěch nýrských modelářů

20. 11. 2010 se v Základní škole v Tolstého ulici v Kla-
tovech  konala tradiční soutěžní výstava plastikových mo-
delářů a Klubu přátel Klatovska, o. s. Zájmový kroužek 
modelářů z DDM Nýrsko přijal pozvání. Výprava vedená 
panem Miroslavem Miškovičem byla i letos mimořádně 
úspěšná. Na nejvyšší příčky dosáhli v kategorii mladšího 
žactva Zdeněk Houdek, v kategorii staršího žactva Michal 
Trefanec, Marie Kubečková a Josef Kubečka. Nově se ote-
vřela i kategorie středního školství a i zde jsme měli úspěš-
né zastoupení v Daně Hermanové a Mirkovi Miškovičovi. 
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci!

Pavlína Karlovská

Prodej vánočních kaprů 
v Nýrsku

Prodej se uskuteční ve dnech 21. a 23. 12. 2010  
v době od 10 do 16 hodin na těchto místech:
u v ulici Prap. Veitla (v místě prodeje pstruhů)
u před prodejnou COOP DISCONT
u Milence – líheň
                     MO ČRS Nýrsko
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Tři pozvánky
Nejlepší je zvládnout několik úkolů jedním rázem.  

V případě mých pozvánek se může ale stát, že někdo pro 
jednu na druhou zapomene.  A to bych opravdu nerad, pro-
tože všechny za to stojí. 

Mé prvé pozvání je na závěr expozice Rok na Šumavě. 
Program bude bohatý. Máme nachystáno předení na kolo-
vratu, výrobu dřeváků, pochopitelně Vánoce se vším všu-
dy a ještě naše tradiční pátky se šumavskými specialitami.  
V pátek 19. listopadu byl na jídelníčku ovařený chleba. 
Než jsme to nabídli v muzeu k ochutnání, udělal jsem zku-
šební porci doma. A co se nestalo, manželka mi ji snědla!

Druhé pozvání se týká našeho antikvariátu. Přichystali 
jsme speciální nabídku naprosto zachovalých knih za de-
setikorunové ceny. Proč si tedy nekoupit dobrý vánoční 
dárek u nás? Nemáme sice stovky titulů, ale dobré, ba vý-
borné knihy se tam určitě najdou.

Konečně třetí pozvání se týká příští výstavy. Součas-
ný Rok na Šumavě končí 16. ledna a od začátku února 
už bude nová výstava. Bude se jmenovat „Sto tváří Kos-
telní ulice“. Opravdu jsme shromáždili jen ze současné 
Klostermannovy ulice více než sto fotografií. A chceme je 
představit srovnané v časové ose, to proto, aby poznává-
ní historie města mělo pro návštěvníky jasnější logický rá-
mec. Sám se na to těším. Uvidíte snímky veselé, smutné, 
romantické a dokonce falzifikáty, oficiálně vydané a pře-
sto neodpovídající skutečnosti. Už se těšíte? Ještě se sice 
musíte několikrát vyspat, ale pak nezapomeňte…

 Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

V sobotu 13. 11. 2010 se konal turnaj v karate – Vel-
ká cena města Plzně. Turnaje se zúčastnilo celkem 153 zá-
vodníků z 20 oddílů plzeňského, jihočeského a středočes-
kého kraje. Oddíl Jun Fan Karate Nýrsko při DDM Nýr-
sko měl v kategorii kata zastoupení 3 členů a závodícího 
asistenta trenéra.

„V loňském roce jsem se po několika letech vrátil ke 
karate a zpět do svého nýrského klubu, nyní jako asistent 
trenéra pomáhám s přípravou svěřenců na závody. Sám 
od letošního jara trénuji v domažlickém oddíle TJ Jisk-
ra. Chtěl bych touto cestou poděkovat Zdeňku Kubalíkovi,  
že mi individuální trénink umožnil. Pro mě bylo získání 
stříbrné medaile překvapení, zejména po postupu z 1. kola, 
kdy jsem verdikt rozhodčích, byť byl v můj prospěch, ne 
zcela chápal. Po téměř 10 letech získat medaili je příjem-
né,“ řekl k závodům Lukáš Denk. David Křížek skončil 
v kategorii kata muži těsně před boji o medaile.

Všichni svěřenci se hodně snaží, a byť ne vždy přive-
zou ze závodů medaile, odváží si cenné zkušenosti. Nyní 

Z NÝRSKÉHO MUZEA

Zleva: Lukáš Denk, Daniel Duda, Vojtěch Brettschneider, David Křížek .

Poděkování za sponzorství

Prostřednictvím Nýrských novin bych chtěla po-
děkovat sponzorům - v první řadě Lesním stavbám 
Nýrsko a členskému výboru Nýrsko při ZKD Sušice 
za finanční dar a SDH Chudenín za zapůjčení prostor 
pro mé tréninky. 

Děkuji Hanina Hošková

Jun Fan Karate Nýrsko na turnaji v Plzni
se už těší na závody v příštím roce. V loňském roce se jim 
v jarní části sezóny dařilo – např. Vojta Brettschneider při-
vezl zlatou z Chodského poháru.



Letošní školní rok začal pro některé žáky naší školy po-
znávacím zájezdem. Hned v sobotu 11. září 2010 jsme se 
totiž vydali na cestu po Evropě.

Během prvního dne věnovaného prohlídce Paříže jsme 
stihli důkladně vyfotit toto atraktivní velkoměsto z horního 
patra Eiffelovy věže, dále se svézt lodí po řece Seině a ob-
divovat centrum - Martovo pole, Invalidovnu, Notre Dame 
a Louvre.

V pondělí ráno nás uvítaly bílé doverské útesy a zane-
dlouho i půvabný hrad Hever s nádherným parkem a vod-
ním bludištěm. Odpoledne jsme se rozjeli do minulosti  
a bádali nad tím, jaký význam mají megalitické kameny  
ve Stonehenge. 

Večer jsme cestou do Londýna zažili dobrodružství na 
tříproudové dálnici, kde kvůli menší závadě na našem auto-
busu musela britská dálniční policie asi na deset minut za-
stavit provoz.

Úterý jsme věnovali univerzitnímu městu Oxford a ově-
řovali jsme si svou angličtinu v praxi při nakupování. Od-
poledne jsme se ještě zajeli podívat k Windsorskému paláci.

Středa patřila centru Londýna. Pro mnohé byla největ-
ším zážitkem návštěva muzea voskových figurín – Madda-
me Tussaud´s, zejména pak 4D projekce filmu Superhrdi-
nové. Obešli jsme nejznámější londýnská náměstí: Picca-

Z poznávacího zájezdu žáků po Evropě.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ul.

V září jsme dobývali Britské ostrovy!
dilly Circus, Leicester a Trafalgar Square a prošli jsme Čín-
skou čtvrť, Soho a Covent Garden. Skončili jsme na ná-
břeží – jak jinak než projížďkou na „Londýnském oku“, po 
níž nás čekala další projekce 4D filmu věnovaná právě této  
turistické atrakci.

Poslední den v Londýně jsme se projeli metrem a pak 
už pěšky od Big Benu okolo Westminster Abbey přes St. 
James´ Park k Buckinghamskému paláci, kde právě probí-
hala výměna stráží. Po prohlídce Toweru jsme si vyfotili 
právě se zvedající Tower Bridge. Lodí jsme se přepravili 
do Greenwich a zkontrolovali nultý poledník, jestli je stá-
le tam, kde být má. Pak už nám nezbývalo než nastoupit 
do autobusu, zamávat na rozloučenou a vrátit se domů a do 
školních lavic.

Kromě úžasných vzpomínek na vydařený zájezd jsme 
si přivezli novou chuť učit se angličtinu, abychom se příš-
tě mohli domluvit (hlavně v anglických rodinách, kde jsme 
byli ubytovaní) zase o něco lépe.

Nyní nastává další etapa, ve které budeme v rámci pro-
jektu „Šumavská škola = evropská škola“ zpracovávat zís-
kané fotografie a videonahrávky. Výsledkem bude první 
multimediální prezentace: „Evropská unie očima nýrských 
dětí - Velká Británie“. 

 Mgr. Hana Švarcová, organizátorka zájezdu

Staročeské Vánoce v Lesním divadle
Blíží se vánoční čas. Pro většinu z nás to bohužel znamená hlavně shon. Pokud máte zájem, zastavte se  

a přijďte se v sobotu 11. 12. 2010 do Lesního divadla podívat a třeba si spolu s námi i zazpívat. Herci ochot-
nického souboru Nýrsko tady od 15 hodin uvedou pásmo koled, říkadel a písniček pod názvem Staročeské 
Vánoce, aneb nesem vám noviny. Moc se na Vás těšíme.
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Vanesa Kalužíková.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Individuálních projektů 
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. 

Tomáš Treml.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 11. 11. 2010

Člověk v tísni rozšiřuje služby do Nýrska a okolí
Lidé v Nýrsku se mohou od listopadu obracet se svý-

mi problémy na místního poradce obecně prospěšné spo-
lečnosti Člověk v tísni. Na Klatovsku poskytuje nevlád-
ní organizace bezplatně terénní sociální práci formou po-
radenské a asistenční služby lidem, kteří nemají dostatek  
informací a dovedností řešit svoji nepříznivou sociální  
situaci vlastními silami. „Obracet se na nás můžou lidé, 
kteří potřebují pomoct při kontaktu s úřady, hrozí jim exe-
kuce, mají problémy s dluhy, hledají práci, řeší potíže  
s bydlením, mají pocit, že jsou obětí, nebo svědkem trest-
ného činu,“ informuje Alena Sedláčková, terénní pracov-
nice pro Klatovsko.

„Řešíme celou škálu problémů, od finančních až po 
rodinné, jako jsou například rozvody, péče o děti, byd-
lení, dávky, trvalé pobyty, trestní a přestupková řízení, 
soudní spory, zařizování dokladů, dokumentů a podob-
ně. S klienty pracujeme individuálně, docházíme do do-
mácnosti, poskytujeme doprovod na úřady, nebo i k soudu  
a na výslech,“ řekla Michala Baslová, poradkyně plzeň-
ské pobočky. Ta měla dosud na starost oblast Nýřanska, 
kde Člověk v tísni nabízí své služby od loňského září, stej-
ně jako v Klatovech a Horšovském Týně. Podle Baslové 
zkušenost z těchto tří měst ukazuje, že každá lokalita je 
jiná, lidé řeší různé problémy. „Například na Klatovsku 
hlavně ty finanční, v Horšovském Týně je trápí nejvíc ne-
zaměstnanost,“ uvedla. Organizace proto službu upravu-
je místním potřebám. V Klatovech, Nýřanech a Horšov-
ském Týně od loňska pomoc využily už stovky klientů.

Eva Barborková (čtk)

Více informací na www.cvtplzen.cz, kontakt na so-
ciální pracovnici Klatovy, Přeštice: Alena Sedláčko-
vá, mob.: 739 320 231, e-mail: alena.sedlackova@clo-
vekvtisni.cz

Člověk v tísni, o. p. s., regionální pobočka Plzeň, 
Mikulášské nám. 552/17, 326 00 Plzeň, www.cvtplzen.
cz, www.clovekvtisni.cz, tel.: (+420) 377 240 090.

„Na začátku jsme si udělali monitoring, zjišťovali jsme 
například, kde jsou ubytovny, sociální byty, kde lidé po-
třebující pomoc. Také jsme mapovali síť organizací, jež  
v místě působí, hledali jsme institucionální podporu a ná-
vaznosti,“ uvedla Lucie Routová, z regionální pobočky 
Plzeň.

Rozšíření působení Člověka v tísni znamená, že se  
v Plzeňském kraji konečně začíná dařit dostat sociální 
služby i mimo metropolitní oblast Plzně. Většina posky-
tovatelů byla totiž až dosud zakořeněna v Plzni, a v regio-
nu tak zůstala řada oblastí nepokryta. Podle Routové je to 
vidět právě v tom, že v některých nově zapojených měs-
tech neexistují žádné návazné služby, není vytvořena síť 
dalších organizací, s nimiž by mohl Člověk v tísni spolu-
pracovat a na které by mohl klienty případně dál odkázat. 
Nový pracovníci působí také na Nepomucku, Blovicku, 
Domažlicku, Přešticku a Rokycansku. 
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Tereza Bušková. Martina Kurová.

Marie a Anna Hršelovy. Jakub Oravec.

Filip Šibík.Linda Kuželová.

Karolína Šotová. Daniel Kohout.
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Taneční kurzy jsou v plném proudu
Po roční pauze se v Nýrsku opět rozběhl podzimní 

kurz tance a společenské výchovy. První lekce se konala  
23. října v sále kulturního domu. Pod vedením pana Vác-
lava Parláska a paní Pavly Pánové z taneční školy Ryt-
mus Klatovy, čeká na 45 účastníků kurzu celkem 6 lekcí 
plných tance, jedna prodloužená a závěrečný věneček. V 
tříhodinových lekcích se všichni naučí základní kroky ke 
společenským tancům, jako je polka, valčík, waltz, ale i 
k tancům latinsko – americkým. O hudbu se výborně sta-
rá pan Horčičák a vyprahlým tanečníkům i rodičům je k 
dispozici bar s občerstvením. Kurzy se konají převážně 
v sobotu od 19 hodin. Tanečníci již mají za sebou i „pro-
dlouženou“, na které se nám se svým vystoupením před-
stavila taneční skupina Bystřinka z Domova pro osoby se 
zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou. Sklidila 
od všech přítomných veliký potlesk.

Přeji všem účastníkům kurzu, aby jim zůstaly na taneč-
ní pěkné vzpomínky a získané pohybové dovednosti plně 
uplatnili na plesech i jiných společenských akcích. Pře-
dem děkuji DOZP v Bystřici za připravované překvape-
ní na závěrečný věneček, který proběhne v sobotu 11. pro-
since od 20 hodin. 

Výsledek snažení absolventů kurzu můžete přijít sami 
posoudit, jste srdečně zváni. 

 Za KD Nýrsko M. Burešová Z tanečních kurzů.
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Pane Vítku, přestože hodně z nás bydlí v Nýrsku 
celý život, mnoho podrobností o Vaší firmě nevíme. Po-
kuste se to, prosím, napravit? 

„Mlékárenství v Nýrsku má sice již více než šedesáti-
letou tradici a tavené sýry se zde vyráběly již v roce 1940, 
novodobý vývoj ale započal až po sametové revoluci, kdy 
nově založená společnost TANY odkoupila budovu bývalé 
tavírny a navrátila jí původní výrobní program. V souvis-
losti se vstupem České republiky do Evropské unie však 
bylo zapotřebí celý závod zásadně zmodernizovat, dosta-
vět a přizpůsobit v něm výrobu přísným legislativním po-
žadavkům kladeným v Evropské unii na potravinářskou 
výrobu. Dnes je tavírna sýrů TANY moderním potravinář-
ským provozem splňujícím přísná kritéria bezpečné výro-
by potravin. Od vstupu do EU se zde výroba zvýšila téměř 
o 50% a dále narůstá, což potvrzuje nejenom zvyšující se 
zájem spotřebitelů o výrobky z TANY, ale také úspěšné 
hospodaření společnosti.“ 

Kde všude se s Vašimi výrobky můžeme setkat?
„Výrobky firmy TANY jsou nabízeny ve většině ob-

chodních řetězců, které jsou zastoupeny na celém území 
ČR. Zároveň jsou naše výrobky nabízeny na nezávislém 
trhu, například COOP a TUTY. Uskutečňujeme též export 
na Slovensko, do Polska, Německa a Bulharska.“ 

Můžete nás s Vašimi výrobky blíže seznámit?
„Zastřešující ochranou značkou je logo společnos-

ti TANY, mezi spotřebiteli je však daleko známější ob-
chodní značka DELICATO tvořící základ hlavní výrobko-
vé řady společnosti. A právě tato spotřebitelsky oblíbená 
značka prošla nedávno několika změnami a od září 2009 
je uváděna na trh ve svém novém „omlazeném“ provede-
ní. U několika původních výrobků došlo k úpravě složení, 
spočívající ve snížení tučnosti při zachování vysoké roztí-
ratelnosti a jemné smetanové chuti. Nově sestavená recep-
tura dodává výrobkům větší „lehkost“ a „jemnost“ v chuti 
díky vyššímu podílu kvalitních přírodních sýrů. U celé vý-
robkové řady došlo rovněž k redesignu obalů a jejich gra-
fiky. Dominující je na nich právě značka DELICATO, na 
obalech jsou použité nové, zářivější barvy a lákavý obrá-
zek možného způsobu podávání výrobku povzbuzuje chuť 
a zájem spotřebitele.“

Exkluzivní řada DELICATO je velmi široká a zahrnuje 
spotřebitelská balení porcí 3x50g a 2x50g a také oblíbené 
trojúhelníky v kulaté krabičce 140g. DELICATO se nabí-
zí jako nízkotučné s 26% t.v suš. nebo jako extra smetano-
vé s 60% t. v suš. Ochucené varianty této výrobkové řady 
s klobásou, se šunkou, s plísňovým sýrem Niva, se žam- 
pióny či s kapií jsou vyráběny v tučnosti 50 % t.v suš. 
Nově inovovanému sýru DELICATO EXTRA smetanové 
byla udělena u příležitosti 36. mezinárodního agrosalonu 
Země živitelka v srpnu 2009 v Českých Budějovicích ná-
rodní značka kvality KLASA. 

Ve velkém objemu jsou vyráběny tavené sýry pod pri-
vátními značkami jednotlivých obchodních řetězců.

Vůbec jako první česká tavírenská společnost vyro-
bila firma TANY BIO tavený smetanový sýr, čímž vypl-
nila mezeru v segmentu biovýrobků. TANY BIO tavený 
sýr je středně tučným výrobkem (45% t. v suš.) vyzna-
čujícím se velmi dobrou roztíratelností. Balení je ve for-
mě 8 trojúhelníčků v krabičce o gramáži 140g. Při výro-
bě jsou využívány výlučně kontrolované bio-suroviny: 
výběrová BIO-Gouda, ke standardizaci tučnosti se pou-
žívá BIO-máslo a ke standardizaci sušiny pak BIO-tvaroh  
a BIO-sušená syrovátka. 

Je vidět, že jste na firmu a její výrobky velmi pyšný.
Kvalita výroby stojí v TANY, spol. s r.o., na prvním 

místě. Pro výrobu jsou používány výhradně prvotřídní su-
roviny od prověřených dodavatelů. Každoroční investice 
do obnovy strojního zařízení se projevují v kvalitě bale-
ní. Výrobky navíc procházejí ihned po výrobě procesem 
zchlazování, který napomáhá k udržení vysoké kvality  
a trvanlivosti. Přístavbou nové, moderně vybavené výrob-
ní haly včetně tzv. hygienické smyčky se stala společnost 
jedním z nejmodernějších tavírenských provozů v celé 
ČR. 

Rozhovor s Karlem Vítkem st.
o společnosti TANY 
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Standard IFS byl v březnu 2008 poprvé prověřen certi-
fikační společností Bureau Veritas Certification Czech Re-
public, s.r.o., a na základě certifikačního auditu bylo kon-
statováno, že společnost splnila požadavky IFS na stupeň 
základní úroveň (93,06%). V pořadí již třetí certifikační 
audit proběhl v březnu 2010. Prováděla jej opět společnost 
Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o., a do-
saženo bylo hodnocení vyšší úrovně (99,15%). 

Další a zatím poslední prověření všech nastavených 
systémů zabezpečení jakosti proběhlo v r. 2009 v rám-
ci žádosti o udělení národní značky kvality KLASA pro 
výrobek DELICATO EXTRA smetanové. Značku KLA-
SA získal tento výrobek za splnění sedmi nadstandardních 
kritérií s platností od 1. července 2009.

Mimo tyto systémy zabezpečení jakosti finálních vý-
robků je společnost každoročně (21 x) prověřována spo-
lečností Tesco Stores ČR, a.s., podle Tesco Standardu pro 
výrobu potravin vždy s výsledkem uspokojivý a schválení 
závodu se statusem zelený. Samozřejmostí je již pět let za-
vedený a certifikovaný systém managementu jakosti pod-
le ISO 9001.

Jaké plány máte do budoucna?
Společnost TANY v Nýrsku je z pohledu své dnešní 

dlouhodobé koncepce mladou moderní společností orien-
tující se na zákazníka a respektující vývojové trendy zdra-
vé výživy. TANY se rozvíjí jako taková, nezapomíná na 
průběžnou modernizaci svých provozů a trvale pracuje na 
dalších novinkách v segmentu svého tavírenského sorti-
mentu zaměřeného jak na koncového spotřebitele, ale také 
na oblast gastronomie a hromadného stravování. 

Nedávno firma zahájila výrobu sýrů pro další průmys-
lové použití. Výrobky jsou nyní využívány v oblasti mas-
ného průmyslu, kde jsou především použity pro výrobu 
párků, sekané a dalších specialit s přídavkem sýrů. V ob-
lasti lahůdkářství se sýr využívá pro různé druhy omáček, 
pomazánek i pro výrobu obložených baget.

Toto další rozšíření sortimentu má za důsledek investi-
ce do nových strojů a výrobních budov. Vedení města Nýr-
sko souhlasilo s dalším rozšířením výstavby našeho závo-
du v těsném sousedství školy, kde se v nejbližší době za-
čne uskutečňovat stavba další výrobní haly. Ocenili jsme 
vstřícnost města i základní školy v Komenského ulici,  
a proto jsme se rozhodli pro finanční dar na úpravu jejího 
hřiště a podporu dalších aktivit této školy.   

Když Vás tak poslouchám, starost o vývoj, výrobu, 
zaměstnance, odbyt, prostě o celý chod firmy Vás musí 
zaměstnávat na celý den. Co tomu říká Vaše rodina?

Naštěstí mám velmi tolerantní manželku, která se za 
ta léta smířila s tím, že si vzala workoholika. Práce tady 
mne baví a naplňuje. Spolupráce s mladými lidmi mě na-
bíjí energií, často mne překvapí jejich pohledy na zada-
ný úkol, nápady a řešení. Dnes je se mnou ve firmě i můj 
syn, takže se vidíme každý den. Mám radost z naší společ-
né práce. Velkým potěšením jsou pro mne moje vnoučata. 
Užívám si každé chvilky, kterou spolu strávíme.

Děkuji za ochotu a Váš čas a přeji Vaší firmě mnoho 
úspěchů i v dalších letech.

 Jitka Vlková

Sídlo společnosti TANY v Nýrsku.

V provozu společnosti TANY.

Pro výrobu jsou velmi důležití i zaměstnanci  
a jejich vztah k firmě.

To máte pravdu. Máme zde zaměstnánu řadu velmi 
kvalitních lidí s dlouholetou praxí. Pro firmu je přínosem 
využítí kombinace jejich zkušeností s moderními techno-
logiemi a technikou. Zároveň se podařilo využít kreativity  
a počítačových znalosti mladých absolventů škol bez pra-
xe. Ukázalo se, že propojení mladých a zkušených pra-
covníků je velmi přínosné pro rozvoj společnosti a udrže-
ní moderních trendů. Průměrný stav zaměstnanců je ko-
lem 85. V době dovolených jsou brigádnicky zaměstná-
váni především studenti z rodin našich zaměstnanců, čímž 
je budován trvalejší vztah mezi zaměstnanci a firmou, ve 
které pracují. Společnost TANY se dlouhodobě snaží vy-
tvářet dobré pracovní podmínky pro zaměstnance z Nýr-
ska a blízkého okolí. Je jednou z mála firem, která stabilně 
zaměstnává široký počet pracovníků. 
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Od listopadu máme možnost zakoupit si krásný ka-
lendář na příští rok s fotografiemi Nýrska z období za-
čátku minulého století. Jde již o druhé vydání. Kalendář 
na rok 2010 byl velmi brzy rozebrán, na některé zájem-
ce se dokonce ani nedostalo. Snad o ten nový bude zase 
takový zájem. Člověk může srovnávat jak moc se naše 
město změnilo. Kalendář Nýrsko ve starých fotografiích 
2011 mohl vzniknout jen díky nálezu krabice se skleně-
nými negativy fotografií našeho města před dvěma roky. 
Zaprášená bednička ležela zapomenuta desetiletí v díl-
ně, vystavena značným teplotním rozdílům. Jsem velmi 
ráda, že obsah přežil a netušila jsem, jaký materiál a pře-
devším od koho se zachoval. Historie umí překvapovat, 
ačkoli se někomu zdá nezajímavá. 

„Včely letěly krásně“. Tak se jmenoval dokumen-
tární film režiséra Karla Čtveráčka, který jsem měla bě-
hem jednoho letošního letního večera možnost shléd-
nout v kinokavárně Lesního divadla v Nýrsku. Dokument  
o příběhu Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově ukazu-
je rekonstrukci fotoateliéru, mravenčí práci restaurátorů, 
obsahuje rozhovory s pamětníky a především staré foto-
grafie Šumavy a Pošumaví. Během promítání filmu jsem 
si uvědomila, že fotografie z filmu jsou mi povědomé, ač-
koli snímky ve filmu jsem nikdy neviděla. Jde o oko foto-
grafa, jeho optické vidění. Jakoby rukopis, dalo by se říci. 
Nebylo pro mne už pak velkým překvapením, že v archi-
vu starých fotografií našeho města se toto jméno slavného 
fotografa na fotografiích objevuje velmi často. 

Josef a František Seidelovi
Josef Seidel (německé národnosti) se narodil 2. října 

1859. Po vyučení fotografem vandroval jako fotografic-
ký pomocník v Sedmihradsku, Uhrách, Čechách a Ra-
kousku. Roku 1887 v Prachaticích pořídil své pravdě-
podobně první snímky Šumavy. Všestranný a talentova-
ný Seidel dosáhl ve svém oboru značného úspěchu a vě-
hlasu. V roce 1888 se stal vedoucím českokrumlovského 
ateliéru Gottharda Zimmera. Po dvou letech tento ateliér 
od vdovy Karoliny převzal. 

Vedle portrétování, kterému se věnovala většina foto-
grafů, se Seidel soustředil na fotografování krás Šuma-
vy. Patřil k průkopníkům lyžování a na lyžích se vydá-
val za svými motivy. V létě využíval pak ke svým ces-
tám bicykl a později motorové kolo. Od roku 1905 pak 
jezdil na motocyklu Laurin-Klement (čtyřtakt s FS při 
500 ccm). 

Roku 1891 začal spolupráci se slezským fotografem 
Renhertem a z této doby pocházejí jeho první panorama-
tické snímky Šumavy. Josef Seidel patří k prvním profe-
sionálním fotografům u nás, kteří použili techniky auto-
chromu k vydávání barevných pohlednic již možná ně-
kdy v roce 1910.

V roce 1908 se narodil Josefovi syn František, jemuž 
bylo souzeno pokračovat ve šlépějích svého otce. Franti-
šek vedl živnost do roku 1949, kdy byla komunisty zruše-

na a část archivu negativů zabavena tehdejším minister-
stvem informací a osvěty. Za války prodělal roční vězně-
ní fašisty, po válce zažil odsun části své rodiny. Jeho ži-
votní osud byl velmi pohnutý. František zemřel 7. 1. 1997.   

Seidelovy fotografie jsou výjimečné, Šumavu a Pošu-
maví představují ve vzácné celistvosti a rozmanitosti. Tím 
je Seidelovo dílo těžko srovnatelné s dílem jiných foto-
grafů z téhož období. Josef i František zanechali obsahem  
i rozsahem zcela mimořádné dílo. 

(Tolik se o Seidelových dočteme na webových strán-
kách obnoveného fotoateliéru v Českém Krumlově, kte-
rý dnes slouží jako muzeum a je skutečným světovým uni-
kátem.)

V depozitáři muzea fotoateliéru Seidel v Českém 
Krumlově je nashromážděno přes 100 000 skleněných 
negativů.  Je potěšující, že před dvěma roky objevená kra-
bice kdesi v dílně v Nýrsku obsahovala několik desítek 
skleněných negativů právě od tohoto významného foto-
grafa, který našemu městu věnoval tolik pozornosti. Díky 
němu máme konkrétní představu jak Nýrsko dříve vypa-
dalo. Pokud se vydáte do Českého Krumlova, nenechte si 
návštěvu Muzea Fotoateliér Seidel ujít. Jde o ojedinělou 
technickou a kulturní památku. Pokud cestovat nehodláte 
a jste milovníky staré fotografie, navštivte webové strán-
ky muzea (www.seidel.cz). Najdete tam bohatý archiv je-
jich tvorby. 

      Sylva Kalianková

Příběh nálezu starých skleněných negativů

Florbalový turnaj
Už tradičně se žáci z florbalového kroužku zú-

častnili florbalového turnaje pořádaného Domem dětí  
a mládeže v Klatovech ve středu 27. 10. 2010. Tur-
naje se celkem zúčastnilo 260 hráčů. Umístnění druž-
stev se sčítají za všechny turnaje pořádané ve škol-
ním roce. Obsadili jsme dvě věkové kategorie. Hoši 
z osmé a deváté třídy i přes dvě vítězství v základ-
ní skupině nepostoupili do dalších bojů. Významně 
se zadařilo mladším žákům, kteří nenašli přemožitele. 
Svoji skupinu s přehledem vyhráli a dařilo se jim i ve 
finálových utkáních. Přivezli zlaté medaile. 

DDM Nýrsko reprezentovali: Michal Vlček,  
Tadeáš Toman, Zbyněk Mašek, Tomáš Kaše, Domi-
nik Vávra, David Bureš, Jan Polomis, David Matou-
šek, Pavel Vaníček, David Václavovic, Tomáš Vota-
va, Tomáš Nagy.

  Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko



Městská knihovna Nýrsko 

2. 12. od 18.00 hod. – Adventní hodinka se spisovatelem 
Ondřejem Fibichem.
2. 12. do 10. 1. – Andělé – poslové dobrých zpráv 
– výstava fotografií Ivany Řandové.
2., 9. a 16. 12. od 16.30 hod. – Adventní čtení pro děti 
s malou výtvarnou dílnou.
3. 12. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou 
– Gelové svíčky.
9. 12. od 19.00 hod.  – Astrovečer Soni Křečanové – 
„Pod ptačím pláštěm starých Keltů“.
16. 12. od 19.00 hod. – Klatovské klarinetové kvarteto – 
vánoční koncert.

Ostatní akce

V prostorách Kulturního domu Nýrsko
3. 12. od 19.00 hod. –  Taneční kurz – 7. lekce.
4. 12  od 14.00 hod. – 11. Mikulášská merenda.
4. 12. od 20.00 hod. – EXTRABAND – mikulášská 
zábava.
11. 12. od 20.00 hod. – Taneční kurz – závěrečný věneček.
25. 12. od 20.00 hod. – Vánoční ples – hraje skupina 
Chai, DJ Luko.
31. 12. od 20.00 hod. – 25. let rockové skupiny Kečup. 
Křest CD.

Připravujeme

20. 1. od 18.00 hod.  – Nepál cesta pod Everest  - beseda
s Františkem Bechyně.
22. 1. od 15.00 hod. – Františkovo čarování s Majdou, 
dětský pořad s Magdalenou Reifovou.
29. 1. od 20.00 hod.  – Buvolls ples.

Oznamujeme

Informační a kulturní centrum města Nýrska bude od 
29. 11. do 31. 12.  UZAVŘENO.

V tyto dny bude možné získat turistické informace 
v Městské knihovně Nýrsko.

Kancelář kulturního domu bude v budově infocentra 
otevřena v nezměněné pracovní době, každý čtvrtek a pá-
tek od 13.00 do 15.00 hod.  až do 16. 12.  2010.

Městská knihovna Nýrsko zve na prodejní výstavu 
dětských knih z nakladatelství Thovt. Vystavené tituly 
lze zakoupit za zvýhodněné ceny. Vyberte dětem knížku 
pod vánoční stromeček. 

KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
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PROMĚNY MĚSTA

Klostermannova ulice v první polovině 20. století a v současnosti.


