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ŽIJÍ MEZI NÁMI: Dagmar Hypiusová - vedoucí Městské knihovny v Nýrsku
Jak jste se dostala k práci knihovnice?
Docela náhodou. V dětství jsem sice ráda četla, ale na tuto práci jsem vlastně nepomyslela. V roce 1970 jsem po
maturitě na střední škole začala pracovat v Okule. V listopadu se uvolnilo místo v nýrské knihovně. A tak doslova ze
dne na den jsem se stala zaměstnankyní Okresní knihovny v Klatovech. Městská knihovna Nýrsko sídlila v té době
v kulturním domě. V roce 1986 jsme se přestěhovali do budovy na náměstí, kde sídlíme s výjimkou rekonstrukce v
letech 2005-2006 dosud. Do roku 1968 se o knihovnu staral vždy dobrovolný knihovník. Pak se knihovna stala
profesionální. Od roku 1975 jsme dokonce knihovnou střediskovou, která se stará o knihovny v některých okolních
obcích. Dnes máme v Nýrsku evidováno 556 čtenářů, kteří mají k dispozici asi 35.000 svazků knih a 32 titulů
periodik.
Jako profesionál musíte mít speciální vzdělání?
Při nástupu do tohoto zaměstnání jsem netušila, co knihovnická práce vlastně obnáší. Domnívala jsem se, asi jako
většina lidí, že knihovník jen čte, doporučuje a posléze půjčuje svým čtenářům knihy a časopisy. Až samotná praxe
mne donutila rozšířit si své vzdělání. Studovala jsem dálkově tříletou Střední knihovnickou školu v Praze a poté ještě
další dva roky Střední knihovnické školy v Plzni. A učím se vlastně dodnes, protože i u nás se vše vyvíjí.
Platí ještě Březen – měsíc knihy?
Tento slogan platil celá dlouhá léta. S nástupem internetu a jeho rychlým rozšířením do většiny domácností se však
březen změnil v „měsíc internetu“. I přesto knihovníci považují tento měsíc stále za měsíc, kdy propagují četbu a
zároveň připravují i akce na podporu internetu. Díky Ministerstvu informatiky mají dnes počítače a přístup k internetu
i v té nejmenší obecní knihovně. V letošním roce proběhne již desátý jubilejní ročník měsíce internetu. Projekt vznikl
se záměrem upozornit na obrovský význam internetu pro rozvoj ekonomiky i společnosti v době, kdy si to v České
republice málokdo uvědomoval. Do projektu se mohou zapojit všechny subjekty, jež sdílejí stejnou potřebu podpořit
rozvoj internetu v České republice, a proto se i nýrská knihovna k této akci každoročně připojuje. Projekt má podobu
vlny akcí, které slouží různým skupinám obyvatel. V souladu s cíli vyhlášených podprojektů jsme například
v loňském roce seznamovali občany, jak lze komunikovat s úřady pomocí internetu. Letošní téma je „ Internet výhoda pro znevýhodněné“, a proto se naše knihovna opět zaměří na práci se seniory a nezaměstnanými. Po dobu
měsíce března poskytne v předem dohodnutých termínech seniorům nad 60 let zdarma výuku základů práce
s internetem. Termíny si mohou zájemci – začátečníci domluvit v MěK. Každý čtvrtek v březnu budou moci využít 30
minut internetu zdarma také všichni nezaměstnaní pro hledání pracovních příležitostí. I děti se mohou dozvědět
v knihovně plno nových informací o internetu, a to v připravované besedě „Síť sítí“ s panem ing. Janovským. Jako
každoročně jsme připravili pro širokou veřejnost na 8.3. 2007 „Den otevřených dveří v městské knihovně a
v informačním centru“, kam jste všichni srdečně zváni.
Dnes máte také na starost Informační centrum?
Po rekonstrukci krásné historické budovy čp.81, ve které dnes
sídlíme, byla spojena činnost městské knihovny a
informačního centra spolu se zajišťováním kulturního dění
v městě. Ze všech sil se snažím spolu se svými
spolupracovnicemi Bc.Jarmilou Poupovou a Romanou
Jiříkovou připravit a zorganizovat různorodé kulturní a
vzdělávací programy , aby si každý mohl vybrat, co ho zajímá.
Pro návštěvníky Nýrska připravujeme nabídku turistických
tras, ubytování a zajímavostí z našeho regionu. Velmi bychom
uvítali Vaše případné náměty, připomínky, názory.
Co Vaše další zájmy, ještě máte někdy čas,přečíst si večer
knihu?
Byly doby, kdy jsem dokázala číst celou noc. Nečtoucí
knihovník nemůže snad ani existovat. Rukama nám projde tolik zajímavých titulů. V současnosti dávám přednost
českým autorům ( Hájíček, Fuchsová, Nosková, Michorová,..). Moji celoživotní láskou je ale klasika – Babička
Boženy Němcové. Kromě knih mne ještě zajímá historie, turistika, ráda si zajdu na pěkný film do kina nebo na módní
přehlídku a pokud mi zůstane ještě trošku volného času, pracuji na zahrádce.
Velmi Vám děkuji za čas, který jste mi věnovala, a přeji hodně spokojených čtenářů a návštěvníků.

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.

Městská policie Nýrsko
Zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení počtu strážníků Městské policie v Nýrsku na pět (nárůst o 1 strážníka).
Tento požadavek vznikl na základě nutnosti věnovat větší pozornost veřejnému pořádku i dopravní situaci
během dne při zachování rozsahu hlídkové činnosti v nočních hodinách. V minulém roce došlo také k
personálním změnám (pracovní poměr ukončili 2 strážníci) a z těchto důvodů bylo v roce 2006 vyhlášeno
výběrové řízení na tři místa strážníků MěP. Od počátku tohoto roku absolvují strážníci školu potřebnou pro
výkon tohoto pracovního zařazení. Po úspěšném ukončení školy nastoupí počátkem měsíce března k výkonu
služby v ulicích našeho města.

Sdělení stavebního úřadu MěÚ Nýrsko
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který za své platnosti prodělal 21 změn a
novelizací, je s účinností od 1. ledna 2007 nahrazen novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., nesoucím
stejný název. Ke dni 31. 12. 2006 jsou rovněž zrušeny dvě jeho prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. a č.
135/2001 Sb. a několik dalších obecně závazných právních předpisů. Výše uvedené prováděcí vyhlášky byly
nahrazeny vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláškou č. 526/2006 Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a vyhláškou č. 502/2006
Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu.
Veškeré formuláře žádostí jsou jednotné pro všechny stavební úřady a jsou k dispozici na stavebním úřadě MěÚ
a na internetových stránkách www.sumavanet.cz/nyrsko a www.mmr.cz- územní plánování a stavební řád.

Služba finančního úřadu občanům
Finanční úřad v Klatovech vyšel vstříc našim občanům a zajistil službu zaměstnanců FÚ v našem městě, kdy
bude možno vyzvednout daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006, podat daňové přiznání a
získat pomoc při vyplňování daň. přiznání.
Služba bude zajištěna v budově hasičské zbrojnice v ulici P. Bezruče v Nýrsku, vždy od 12:00 do 17:00
v termínech 8. 3. 2007, 22.3. 2007

Výměna řidičských průkazů
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na vývěsce městského úřadu, případně na dopravně správních agendách dle místa
trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. Příslušným úřadem pro vydávání ŘP je MěÚ s rozšířenou
působností v Klatovech, pracoviště Plánická ul. – bývalá kasárna.
Výměna je osvobozena od správního poplatku. Je potřeba si s sebou přinést platný doklad totožnosti ( občanský
průkaz nebo cestovní pas ), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Nový průkaz bude vystaven zpravidla do 15-20 dní.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním
ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští
dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápis do 1. tříd na ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 250
Dne 25.1.2007 proběhl na naší škole zápis žáků
do 1. třídy. Paní učitelky přivítaly celkem 29
dětí (včetně odkladů z minulého roku), které
formou hry ukázaly, co všechno již umí a znají.
U 2 dětí uvažují rodiče o odkladu povinné školní
docházky. Každý předškolák obdržel pamětní
list, různé školní potřeby a upomínkové
předměty, které pro ně vyrobili žáci školy.
Podle počtu přihlášených dětí jsme se rozhodli
otevřít v příštím školním roce 1 první třídu.
K zápisu přišla i Simonka Irlbeková na snímku
s p.uč. Maškovou
Další informace.
V týdnu od 12.2.2007 do 16.2.2007 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků. Přestože nám nepřálo
počasí, tak jsme lyžovali a všichni žáci zvládli základy lyžování. Na výcviku opět nechyběla výuka
snowboardingu a návštěva plaveckého bazénu, kde se děti vždy odreagovaly.
Žáci devátých ročníků nám nyní předávají přihlášky na střední školy, které budeme v nejbližší době zasílat na
střední školy. Asi 75 % žáků se hlásí na střední školy a učební obory zakončené maturitou.
V úterý 24.1.2007 proběhla v městské knihovně v Nýrsku velmi zdařilá akce – čtenářská soutěž pro žáky 2. a 3.
tříd z Nýrska a okolních ZŠ. Naše škola v této soutěži dosáhla velmi pěkných výsledků. Na 1. místě v kategorii
druháků se umístila Pavlínka Stančíková a 3. místo získal Milan Koryťák. Za 3. třídu vybojovala 1. místo Sára
Kaletová. Všichni vítězové dostali velmi pěkné ceny. Srdečně blahopřejeme. Ke zdařilé akci přispělo i vkusné
prostředí knihovny a laskavá porota. Těšíme se, že tato soutěž bude mít pokračování i v budoucnu a stane se z ní
tradice, která přispěje k rozvoji čtenářských dovedností dětí.
Mgr. Jana Mašková, Mgr. Ivan Pavlík

Zápis na Základní škole Nýrsko, Školní ulice
do 1. tříd pro školní rok 2007/2008 se do kroniky naší školy zapíše jako velmi vydařený, úspěšný a veselý.
Shodli se na tom téměř všichni zúčastnění – děti, rodiče, pedagogičtí pracovníci i zástupci společností, kteří
průběh zápisu zpestřili – ČMSS, KB a Leasyn. Důležitým dnem se pro budoucí prvňáčky stal 25. leden 2007,
kdy poprvé společně se svými nejbližšími poznali prostředí školy a mohli se také pochlubit svými dovednostmi a
vědomostmi. K zápisu se dostavilo 32 dětí, které
překvapovaly
znalostmi,
pěveckými
nebo
sportovními výkony a zároveň téměř všechny
výborně komunikovaly a vyslovovaly. O zpestření
se postarali také žáci VIII.A, kteří prvňáčky školou
provázeli a navázali tak kontakt mezi nejmladšími
a nejstaršími žáky školy, který mají v plánu využít
v příštím školním roce. Památkou
na tento
slavnostní den byly pro děti reklamní a
upomínkové předměty, ale také výrobky žáků
školy.
Zatím otevřené zůstává téma, zda se s našimi
nejmladšími školáčky v září sejdeme v jedné nebo
ve dvou třídách.
Mgr.Alena Linhartová

CO SE DĚJE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE ?
O pololetních prázdninách organizoval Dům dětí a mládeže
turnaj ve vybíjené. Děti se alespoň hezky protáhly, když si
nemohly užívat na sněhu.
V sobotu 17.února jsme uspořádali maškarní karneval pro děti,
který navštívilo 450 lidí. První snímek ukazuje organizátorky
Jitku Ďurišovou a Leonu Kalnou v maskách doktorů s jedním z
vítězů soutěže o nejlepší masku Kubou Šlencem jako Bořka
stavitele. Na druhém jsou vidět děvčata z aerobiku, která si
připravila vystoupení s názvem " Návštěva z Bradavic ". Také
tento bál se velmi povedl.

Poslední snímek je z okrskového kola recitační soutěže, kterého se ve
čtvrtek 22. 2. zúčastnilo 47 recitátorů z pěti škol. Na fotografii je jedna z
vítězek Zuzana Rayserová ze Základní školy Nýrsko, Komenského ulice.
Dále uspěli tito žáci : Lukáš Hošek - Nýrsko, Komenského, Tomáš
Čermák - ZŠ Janovice, Radek Kvítek - ZŠ Nýrsko, Školní, Kristýna
Toušová - ZŠ Janovice, Vojta Kučera - ZŠ Janovice, Klára Kučerová ZŠ Janovice, Katka Kováčová - ZŠ Nýrsko, Školní.
V krátkosti zaznamenala Pavlína Karlovská

Práce členů kroužku Reportér : dnes od Katky Wernerové
Bill Kaulitz

Znamení:Beran
Jméno a příjmení: Jesse Arthur McCartney
Narozen : 9. duben 1987
Místo narození: New York City
Sourozenci: brat Timmy(1996), sestra Lea (1991)
Jeho kariéra začala už v sedmi letech, kdy se svým kamarádem
hrál v hudební kapele. V deseti letech zpíval v dětské skupině
Sugar Beats, jejíž 3 alba byla nominovaná na cenu Grammy.
Ve dvanácti hrál ve skupině Dream Street, která se
zanedlouho po turné s Aaronem Partnerem rozpadla. V
šestnácti se vydal na sólovou dráhu a v roce 2003 mu vyšlo
debutové album, které obsahovalo tři písničky (Beautiful Soul,
Don't you, Why don't you kiss her).
Jeho první Ful sólo album se začalo natáčet v roce 2003 a
jmenuje se stejně jako jeho debutová píseň Beautiful Soul.
Všechny písničky, které album obsahuje, si napsal sám Jesse.
V lednu roku 2005 získalo album platinovou cenu.

ŠTĚBETAJÍCÍ

JUNIOR

Ještě teď slyším znít tu krásnou svěží hudbu. Měla jsem tu možnost ještě s několika málo dalšími obyvateli
Nýrska a okolí vyslechnout koncert klarinetového kvarteta Junior. Ve středu 7.února jsme se sešli v sále Městské
knihovny, abychom se zaposlouchali do tónů klarinetů a basklarinetu, které si pro nás toto komorní těleso
připravilo. Před každou skladbou jsme si vyslechli několik zajímavostí o autorovi a jeho díle, a někdy to byly
věci ne příliš známé. V první půli vystoupení to byla hudba klasická, po přestávce pak novější – jazz, swing,
dokonce i dechovka. Vejvodova polka Zbraslavská v tomto provedení byla pro mne příjemným překvapením, a
to nejsem žádnou milovnicí tohoto druhu hudby. Každý si prostě mohl najít to své. Mimo program jsme
vyslechli píseň Perfect, kterou za doprovodu kvarteta Junior zazpívala Barbora Kopejtková.
Velká škoda, že byla tak malá účast diváků. Někteří lidé v Nýrsku si stěžují, že je v obci málo kulturních
vystoupení. Nakonec ale zjistíte, že se na každém představení setkáváte stále se stejnými lidmi. Vstupné 50,- Kč
za dospělého a 20,- Kč za dítě je dnes opravdu zanedbatelný obnos.
Ještě jednou děkuji všem členům – klarinetistům Janu Auermullerovi, Václavu Štichovi, Bohumíru Kopeckému,
basklarinetistovi Janu Hrdinovi i zpěvačce Barboře Kopejtkové . My, co jsme přišli, máme krásný zážitek. A Vy,
kteří jste zůstali doma, Vaše škoda.
JV

DEN

KLATOVSKÉHO

VIKARIÁTU

„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích.“ (Mt 5,16)
Tak zní motto plzeňské diecéze na rok
2007, v jehož duchu bude probíhat i „Den
klatovského
vikariátu“
v
sobotu
10.března od 9.30 hodin v Kulturním
domě v Nýrsku. Po společném úvodu
všech účastníků bude program rozdělen
podle věku účastníků – zvlášť pro dospělé,
mládež i pro děti. O příjemné zpestření se
postará se svými písněmi skupina
Zebedeus. Po celý den bude příležitost ke
svatému smíření. Mše svatá v 15.00 hodin,
kterou koncelebruje otec biskup František
Radkovský s přítomnými kněžími, bude
posledním bodem tohoto slavnostního dne.
K účasti Vás co nejupřímněji zvou kněží
klatovského vikariátu.

MAŠKARY

JIŽ

PROCHÁZELY

I

NÝRSKEM

Je sobota 3.února. Venku sice není sníh, ale studeně fouká vítr. Přesto se najde dost diváků, které přiláká průvod
masek. Tahle podívaná je k vidění spíše v okolních vsích, v Nýrsku tuto možnost máme teprve podruhé. A to
hlavně díky Vojtěchu Kolářovi a dalším členům Českého zahrádkářského svazu v našem městě. Směs strašidel,
zvířat, postav žijících i těch vymyšlených se postarala o veselou náladu všech přihlížejících. Vše pak
pokračovalo ještě večer v hasičské zbrojnici. Za doprovodu hudby jsme si mohli všichni zazpívat, zatančit,
popovídat s přáteli a dokonce i pochutnat na připraveném občerstvení. To vše se mohlo uskutečnit za pomoci
místních hasičů, za což jim pořadatelé děkují.
Na trochu jinou notu zahrála hudba v sobotu 17.února. To se v Hostinci U Nejedlých konala výroční schůze
tohoto svazu. Zhodnotili zde práci celé organizace za uplynulý rok a nastínili i to, co nás čeká letos. Zúčastnil se
i starosta města Nýrska ing.Rubáš a místostarostka Územního sdružení Českého svazu zahrádkářů v Klatovech
ing. Tichá, která ocenila 20 našich členů za jejich dosavadní práci. A pak již nic nebránilo trochu volnější
zábavě, i když se při ní rozhovor často stočil i k plesu, který připravují na sobotu 17.března. Jde již o 42. ročník
tradičního velmi hojně navštěvovaného plesu. K tanci i k poslechu Vám zahraje Hájenka. Pořadatelé Vás srdečně
zvou a slibují příjemně strávený večer.
JV

NAŠI

FOTBALISTÉ

VE

SVĚTĚ

Naši malí fotbalisté si zahráli v Německu. V sobotu 17.února se zúčastnili mezinárodního turnaje mladších
minižáků v městě Gera za účasti deseti mužstev. Hráli celkem čtyři zápasy. Začátek byl trošku rozpačitý, protože
zde jsou pro tak staré děti trošku jiná pravidla, ale pak se jim již dařilo. Dvě výhry, jedna remíza a jedna prohra a
celkově čtvrté místo ukazuje, že naše město dobře reprezentovali. A i když jsme tady byli výpravou nejmenší,
díky vytrvalému povzbuzování rodičů nás bylo hodně vidět i slyšet. A ještě musím napsat, kdo nás zastupoval –
kapitán Filip Vacovský, branku střežil Petr Skala, v obraně mu pomáhali Josef Kubečka a Roman Šlehofer, o
góly se snažili záložník David Bureš a útočníci Sebastian Bohm , Jakub Pavlík a Jan Čanecký. Hlavní oporou jim
kromě rodičů byli samozřejmě trenéři Josef Juraši a Mgr.Ivan Pavlík. Všem za jejich snahu děkujeme.
JV

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468

Městská knihovna Nýrsko pořádá
Březen měsíc internetu
 To přece zvládnu - výuka práce s internetem pro seniory nad 60 let zdarma. Termíny možno
dohodnout v MěK
 Den otevřených dveří 8. 3. 2007 - v městské knihovně a informačním centru
 Síť sítí 6. 3. 2007 v MěK - beseda pro děti s ing. Janovským o internetu, vyhledávání, webových
stránkách pro děti
 Hledám práci - každý čtvrtek v březnu 30 minut internetu zdarma pro nezaměstnané za účelem
hledání zaměstnání
 Zasáhl mi do života (literární soutěž) - pohrajte si s úvahou na téma "Co mi internet dal a vzal" a
přineste své práce do MěK do konce března
Ve společenském sále Městské knihovny
 16. 3. 2007 od 19,00 hod. Dejte si Dvořáka – Divadlo VeTři (Rozmarýnek) zavzpomínejte s námi
na moderátora, herce a baviče Vladimíra Dvořáka
 26. 3. – 6. 4. 2007
Výstava - Velikonoce (přístupná v otvíracích hodinách Městské knihovny
Nýrsko)
 29. 3. 2007 od 17.00 hod. Beseda na téma Velikonoce s Václavem Malovickým
V sále kulturního domu


21. 3. 2007 od 10,00 hod.

Velikonoční pohádka

Ostatní akce
17. 3. 2007 – od 20,00 hod.: v sále kulturního domu – Zahrádkářský ples
24. 3. 2007 – od 20,00 hod.: v sále kulturního domu – Rockový ples

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 ,
e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Po – Pá 10 – 12,00 13,00 – 15,00
Nabídka :
knihy:
Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek
ŠUMAVA od Karla Kuklíka
Šumava -Vodstvo, Šumava - Rozkvetlá (očima
fotografa Jana Kavaleho ) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo : Občanské
sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Album starých pohlednic Šumavy od Romana
Karpaše a Miloslava Martana
Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska
No. 886 a štítek na hůl s motivem hradu Pajrek.
Suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky.

Občanské sdružení
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko
pořádá
VÝSTAVU
„Paňmámo, kupte si vobrázek…“
(Podmalby na skle a „svaté obrázky“)
3. 3. – 30. 4. 2007
Út – Ne
9.00 – 12.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
Nýrsko, Náměstí č.p. 81 – 2.patro

Město Nýrsko nabízí k prodeji dřevo
z kalamity 2007 za následující ceny:
Informace na tel.724758404.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

A) Samovýroba
1) Užitkové dřevo – kulatina:
dřevina
do 5 m3
od 5,01 do 10 m3
nad 10 m3
3
3
smrk
800,- Kč/ m
1 100,- Kč/ m
1 300,- Kč/ m3
3
3
borovice
500,- Kč/ m
800,- Kč/ m
1 100,- Kč/ m3
3
3
modřín
1 100,. Kč/ m
1 400,- Kč/ m
1 600,- Kč/ m3
Podmínkou výše uvedených cen je zpracování veškerého dřeva zadaného samovýrobou, včetně sházení
klestu na hromady.
2) Palivové dřevo (nutno zpracovat přímo na holinách a v porostech):
 jehličnaté:
palivové dřevo (odpad ze samovýroby, zbytky ze zpracované kalamity)
palivové dřevo (průměr menší než 10 cm)
palivové dřevo (zbytky dřeva v porostech se snášením nad 50 m v těžko
dostupných lokalitách)
*PRM – prostorový metr = 0,64 m3
 listnaté:
PRM – prostorový metr = 0,64 m3zbytky dřeva ze zpracované kalamity

50,- Kč/PRM*
10,- Kč/PRM
1,- Kč/PRM

70,- Kč/PRM

B) Palivové dřevo již vyrobené a uložené k odvozu na odběrném místě
zbytky jehličnatého dřeva po zpracování kalamity
zbytky listnatého dřeva po zpracování kalamity

250,- Kč/PRM
350,- Kč/PRM

OREA Wellness hotel Horizont a OREA hotel Špičák
přijme do trvalého pracovního poměru :
kuchaře - vyučení v oboru
recepční - středoškolské vzdělání i bez praxe
- praxe min. 2 roky
- znalost německého jazyka
- práce na PC
servírky a číšníky - vyučení není podmínkou
- komunikativnost
- znalost německého jazyka
- pracovní doba – směny dle rozpisu
- komunikatvnost
pokojské - vhodné i pro starobní důchodkyně
Bližší informace obdržíte na telefonních číslech
602 207 283 - ředitel hotelu
376 365 140 - personální oddělení

SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
FLEISCHMANNOVÁ RENATA
Nýrsko, K Cihelně 295
tel.: 603 789 316
PRVNÍ masáž v březnu za 1/2 ceny.
Nemusíte z tepla Vašeho domova,
přijdu k Vám.

Sběrný dvůr Nýrsko, Strážovská ul.
otevírací doba:
st, pá
14 – 17 hodin
so
8 – 11 hodin
Stavební suť, zemina a biologicky rozložitelný
odpad lze ukládat jen na skládce v Hodousicích
každou sobotu v době od 11,30 do 15 hodin,
ostatní odpady je možno odevzdávat pouze ve
sběrném dvoře v Nýrsku, Strážovská ul.
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