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Masopustní veselí v Nýrsku
Jako každý rok, tak
i letos se znovu do ulic
vydaly masky v masopustním
průvodu.
Jsme velice rádi, že
díky místnímu svazu
zahrádkářů se tento
průvod mohl konat
letos již po jedenácté.
Chtěli bychom jim
poděkovat, že toto veselí pro místní občany
pořádají a drží tradici.
Sraz masek se jako
vždy konal u moštárny.
Zde se většina členů
zahrádkářského svazu
převlékla do svých kostýmů. Tradičně celý průvod doprovázely zvuky bubínku, trubky a dalších hudebních
nástrojů, které neodmyslitelně k průvodu patří.
Počasí přálo, bylo krásné jarní slunečné odpoledne, jen
studený vítr byl trochu nepříjemný, ale i přes to všechno
se našli lidé, kteří se přišli na průvod podívat a podpořit
všechny masky.
V průvodu se našly zajímavé masky. Letos jsme mohli
vidět Ferdu Mravence, Pata a Mata, smrtku, žebráka, indiánku, šejky, dokonce i klauna v pojízdném šlapacím
autíčku. Jen je škoda, že každý rok masek ubývá. Mladí
se skoro průvodu neúčastní, proto situaci zachraňují převážně starší občané. Budeme doufat, že tradice nevymře
a každý rok se tento tradiční průvod bude konat.
Vybrala jsem tři náhodné diváky, kteří se průvodu účastnili, a požádala je o malý rozhovor do novin.
Vyzpovídala jsem paní Janu a pana Václava, položila
jsem jim dvě krátké otázky.

Jak se Vám letošní průvod masek líbí?
J: „Loni jsem nebyla, to jsem měla jiné starosti, ale je to
dobrý, je to hlavně radost pro děti.“
V: „Letošní masopust se mi líbí jako ten loňský, předloňský a předchozí ročníky.“
Není škoda, že je každý rok méně masek?
J: „Je to škoda. Možná by to chtělo udělat nějakou změnu, něco pozměnit, aby to přitáhlo novou krev.“
V: „Je to škoda, že je málo masek, ale aspoň se drží tradice, která se obnovila. Byla by škoda, kdyby to skončilo.“
Samozřejmě mezi diváky byly i děti, proto jsem nemohla
opomenout zeptat se malé Esterky, které jsou čtyři roky.
Pohled dítěte je na tohle nejlepší, protože poslední roky
se to dělá hlavně pro ně.
Jak se ti masopust líbí?
„Líbí se mi to.“
A jaká maska se ti líbí nejvíce ?
„Nejvíce se mi líbí ten s tou mašličkou. Ferda Mravenec.“
Věřím, že si všichni masopust vesele užili, zazpívali si
a zatancovali. Doufejme, že se příští rok sejde
více masek i diváků.
(red)
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Příprava na demolici starého
zdravotního střediska
Jistě si každý z občanů města Nýrska všiml, že staré středisko po tom, co ho opustili lékaři a přestěhovali se do nově vybudovaného zdravotního střediska, začalo
doslova před očima chátrat. Každý rok je jeho stav horší a horší. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na náměstí, nedělá to dobrý dojem na turisty. Dlouhou
dobu se přemýšlelo o tom, co se starým střediskem udělat a jak využít toto místo.
Zatím ještě není jisté, co na jeho místě vznikne, ale přípravy na demolici započaly.
Pracovníci technických služeb každý den vyklízejí prostory ordinací. V plánu je
vystěhovat vše, co by při demolici překáželo. Ta by měla proběhnout koncem května a začátkem června. Celkově do začátku oslav by budova měla být zbourána.
Co se týče prostor střediska, byla jsem se tam podívat a musím říci, že je stav
opravdu katastrofální. Protože uvnitř probíhají práce technických služeb, hromadí
se v určitých místnostech spousta nepořádku, lina a další věci, které musí být ze
střediska odstraněny. V místnostech je znát, že se do objektu dostávali nejspíše
alkoholici a drogově závislí. Na hromadách se najde spousta časopisů, dokonce
i pár dokumentů. Starý nepotřebný nábytek skončí v kontejneru pod okny a bude
zlikvidován. Na hlavním schodišti do patra je vidět, jak je špatná střecha a jak dovnitř zatéká. Celé zdi jsou promáčené, dokonce na nich už není jen plíseň, ale i řasy. Je jen zázrak, že se po letošní zimě strop i zdi ještě nezřítily. Je určitě dobře, že
tato budova bude odstraněna a místo ní vyroste možná nová, která bude mít lepší
využití než ta stávající.
(red)

Změna redaktora novin
Vzhledem k dlouhodobé nemoci Václavy Knězové
a ukončení pracovního poměru k 30. červnu 2017 převzala od února 2017 funkci redaktorky Nýrských novin Soňa Klugová. E-mailová adresa pro zasílání příspěvků zůstává stejná: nyrskenoviny@gmail.com ,
telefonický kontakt je 376 555 642. Redakce Nýrských novin má sídlo v 1. patře budovy městské knihovny. Kromě tvorby novin je pracovní náplní Soni
Klugové organizační zajištění kulturních a vzdělávacích pořadů a rovněž zastupování v informačním centru a městské knihovně.
Jarmila Poupová, vedoucí MěK

Uzávěrka příspěvků je 15. 3. 2017
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Zhodnocení roku 2016 Českého svazu včelařů
Naše ZO ČSC Nýrsko, která sdružuje včelaře z Nýrska
a širokého okolí, má v současné době 78 členů, kteří chovají celkem 1 024 včelstev. Územně sdružuje včelaře od
Železné Rudy až po Svatou Kateřinu.
Členové se pravidelně schází na schůzích a odborných
včelařských přednáškách, kde se seznamují s aktuálním
děním ve včelařství, s novinkami a zdravotní problematikou chovu včel. Naše ZO se aktivně věnuje začínajícím
včelařům pořádáním praktických kurzů pro začínající
včelaře.
Včelaři chovají převážně kraňskou včelu, která se vyznačuje především svou mírností, vlastností důležitou pro
umístění včel v zastavěných oblastech. Při rozchovu
těchto včel nám velmi pomáhá Město Nýrsko příspěvkem na zakoupení inseminovaných matek, od kterých
dále rozchováváme mladé matky s těmito dobrými vlastnostmi. Proto bychom rádi poděkovali za dotaci ve výši
20 tisíc na tyto účely.
Po zimě se všichni včelaři těší na první jarní prolety včel,
kdy zjistí, v jakém stavu jim jejich včeličky přezimovaly.
Jako včelaři máme radost, když naše včely mají dostatek
zdrojů pylu a nektaru z medonosných rostlin po celý rok.
Všechny včelaře trápí i zdraví včel, především je to
varroáza, kdy včely napadají roztoči varroa destructor,

kteří je poškozují sáním hemolymfy (krve) ve všech stádiích vývoje včely. Všichni včelaři si přejí, aby jejich
včely tento roztoč neohrožoval a nelikvidoval.
Včela je hlavně důležitým opylovačem rostlin, dává nám
i další suroviny jako med, vosk, pyl, propolis, mateří kašičku a včelí jed, které jsou důležité ve výživě, kosmetice, medicíně i pro použití v jiných oblastech.
Na první letošní med se můžeme těšit při příznivém počasí již koncem května. To bude skvělý květový med
z prvních jarních květů a ovocných stromů a pak očekáváme snůšku z lesa - med lesní tmavý. Někdy jsou snůšky z květů a současně z lesa a pak točíme med smíšený.
Všechny tyto medy jsou stejně kvalitní, pouze se liší složením a podle toho, jak rychle krystalizují. Krystalizace
je přirozená vlastnost medu, rychleji krystalizují medy
květové. Květový med se často nabízí jako med květový
pastovaný pro snadné roztírání.
Jako včelaři si přejeme zdravé včely a bohatou snůšku
medu a pro naše odběratele ten nejlepší med z podhůří
Šumavy.
Ladislav Toman
jednatel ZO ČSC Nýrsko

Budoucí koordinace dopravy v oblasti Nýrska
Dne 7. února 2017 proběhlo v prostorách MÚ Nýrsko jednání vedení města s firmou POVED k řešení budoucí koordinace dopravy v oblasti Nýrska a přilehlém okolí a
záměru vybudovat přestupní uzel u železniční stanice.
Celý projekt se týká nejen přestupního uzlu u železniční
stanice, ale i doplnění spojení tak, aby navazovalo co nejlépe a nestávalo se, jako v současné době, že je špatné
autobusové spojení, kdy během jedné hodiny jede několik
autobusů na trase Nýrsko-Klatovy v krátkém časovém
rozmezí a následně dvě hodiny nic nejede. Tímto projektem by se mělo nepříjemnostem zamezit.
Zástupci POVED nabízí pomoc s vypracováním projektové dokumentace přestupního uzlu až do fáze stavebního

povolení, nicméně financování výstavby přestupních uzlů
zatím zůstalo vždy v gesci obce.
Město Nýrsko chápe záměr vybudování přestupního uzlu
u železniční stanice jako pozitivní a podporuje činit kroky
vedoucí k jeho vzniku. Považuje za důležité řešit i ostatní
problémy dopravní obslužnosti jako celku (boj dopravců
na komerčních linkách, lepší spojení do škol z okolních
obcí či místních částí apod.). POVED zašle oficiální žádost o schválení realizace přestupního uzlu u železniční
stanice. Po schválení obcí navrhne další kroky k realizaci.

Bankomat ČSOB

Zamítnutí dotace pro hasiče

Vlastníci platebních karet od banky ČSOB si jistě všimli, že
bankomat již není na svém bývalém umístění. V současné
době je demontovaný a jedná se o novém místě. S velkou
pravděpodobností bude umístěn na náměstí v prostorách
domu čp. 126. Práce na novém místě ještě nezačaly.

Záměrem Města Nýrska bylo zakoupit dopravní automobil
pro místní SDH, který měl být financován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Z důvodu vyčerpání disponibilní alokace 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu byla žádost zamítnuta.

(red)
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Zhodnocení roku 2016 v městské knihovně a informačním
centru
Městská knihovna je organizační složkou města Nýrska.
Jejím hlavním posláním je zpřístupňování knihovních
dokumentů, poskytování informačních služeb a možnost
využití veřejného internetu. Poskytuje rovněž kopírovací
a skenovací služby. Vedle této hlavní činnosti provádí
knihovna rovněž kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost pro základní a mateřské školy a pro širokou veřejnost.
A jaký byl minulý rok?
V roce 2016 jsme pro vás nakoupili 689 knih za 87 438
Kč a odebírali 41 titulů časopisů pro děti a dospělé.
V letošním roce si můžete nově vypůjčit časopis History
revue. Knihovní fond pravidelně doplňujeme vycházejícími novinkami a průběžně vyřazujeme knihy staré a opotřebované kvůli snadnější orientaci a přehlednějšímu výběru.
Do knihovny se přihlásilo 476 čtenářů (z toho 110 dětí do
patnácti let), kteří si vypůjčili 19 407 knih a časopisů. Veřejný internet využilo 571 návštěvníků a webové stránky
si prohlédlo 3 893 uživatelů. Uspořádali jsme pro vás 156
vzdělávacích akcí, mezi které patří pravidelné knihovnické lekce pro školy, kurzy malování pro dospělé, ručních
prací a power jógy, tvořivé dílny, Virtuální Univerzita
třetího věku, turistické výlety, přednášky. Celkem tyto
akce navštívilo 1 940 osob. Kulturních akcí proběhlo 54
s návštěvností 5 742 (divadelní představení, koncerty,
besedy, výstavy, zábavné pořady, společná odpolední čtení pro děti atd.). Nově jsme nabídli Tvořivou neděli plnou
kreativního vyrábění. Výdaje na tyto akce dosáhly částky
263 384 Kč a jsou pokryty z rozpočtu Města Nýrska. Příjmy činily 195 870 Kč.
V letošním roce se můžete těšit na cestopisné besedy, při
kterých se podíváme na Nový Zéland a Papu Papuu. Dr.
Kubů bude přednášet o hrabatech z Bogenu v Čechách
a počátcích Nýrska. Rádi se s vámi uvidíme při dalším
zábavném a kreativním tvoření (tentokrát v sobotu) a vy-

rábět budeme na téma jaro a mandaly pro štěstí. Děti mohou strávit dobrodružnou noc v knihovně s postavičkami
ze Čtyřlístku a v dubnu je s pohádkou Ferda Mravenec
přijede potěšit Docela velké divadlo z Litvínova. Po celý
rok se budeme potkávat při odpoledních společných čteních spojených s malými výtvarnými dílnami. O postních
a velikonočních zvycích povypráví český publicista Alois
Sassmann. Lenka Sýkorová a Kord v srdci společně
s dalšími dobrovolníky přiblíží historii Nýrska v živých
obrazech. Pro milovníky dechové hudby je připravena
Malá muzika Nauše Pepíka. Jde jen o krátký výčet akcí,
které vás čekají.
Součástí městské knihovny je Informační centrum města
Nýrska, které sídlí na náměstí v čp. 123. V minulém roce
využilo jeho služeb přes 3000 návštěvníků nejen z České
republiky, ale také z Belgie, Francie, Švédska, Velké Británie a samozřejmě z Německa. V jeho prostorách najdete
velké množství propagačních materiálů z blízkého okolí i
sousedního Německa. Nabízíme pohlednice, mapy, knihy
a suvenýry - píšťalky, knoflíky, odznaky na hůl, turistické
známky a vizitky, magnetky a mnoho dalších. Na rok
2017 jsme pro vás připravili nové magnetky a zvonečky
s památkou na letošní rok oslav - 690 let od první písemné zmínky o městě Nýrsku. V infocentru je také možnost
připojení k internetu a Wi-fi, tiskneme, kopírujeme, skenujeme do velikosti A3, jsme také zapojeni do projektu
Plzeňská vstupenka, a tak je možné zakoupit vstupenky
na tamní kulturní a hudební představení nebo na fotbalové utkání FC Viktoria Plzeň.
Všechny důležité informace najdete na internetových
stránkách http://www.sumavanet.cz/icnyrsko/.Celá naše
činnost je propagována na www.knihovnanyrsko.cz, na
facebooku, ve vývěskách ve městě a v Nýrských novinách.
Budeme se těšit na shledání
Jarmila Poupová, Měk
s vámi.
Martina Bastlová, IC

Změny jízdních řádů
Jak si asi většina z vás již všimla, po měsíci a půl nám
dopravci opět změnili jízdní řády a ubyly i spoje na trase
Nýrsko - Klatovy. V informačním centru se vždy snažíme
aktualizovat jízdní řády v co nejkratším možném čase,
ale není to lehký úkol, neboť ani jeden ze soukromých
dopravců nás (stejně jako vás) neinformuje o plánovaných
změnách. Tak se stane, že se o změnách ve většině případů dozvíme až od vás, cestujících, když přijdete rozzlobeni do IC s dotazem, jak je možné, že autobus nejede,
že čekáte, jste objednáni k lékaři nebo máte sjednanou

důležitou schůzku. Chápeme vaše rozhořčení, ale věřte,
že my za to opravdu nemůžeme, my jízdní řády neměníme.
Jak všem radíme, návštěvy lékaře a jiné důležité schůzky
plánujte spíše podle jízdního řádu autobusů ČSAD, a. s.
a vlaků, nebo si aktuální odjezdy soukromých autobusů
vždy zkontrolujte na internetu. A pokud si s internetem
nerozumíte nebo ho nevlastníte, můžeme vám i s tímto
předem pomoci.
Martina Bastlová, IC
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Finanční úřad v Klatovech uskuteční v Nýr sku mimoř ádný úř ední den pr o výběr daňových př iznání k dani z př íjmů. Tuto službu provedou zaměstnanci FÚ Územního pracoviště v Klatovech. Bude možno vyzvednout formulář pro
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, podat daňové přiznání a získat pomoc při jeho vyplňování.
Služba bude zajištěna dne 21. března 2017 v době od 13.30 do 16.30 hod ve společenském sále Městské knihovny
Nýrsko, čp. 81 (1. patro).

vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů
na obsazení pozice tajemníka/tajemnice Městského úřadu v Nýrsku
Lhůta pro podání přihlášky: do 17. 3. 2017
Předpokládaný nástup: červen 2017
Bližší informace na: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/, popř. Mgr. Ladislav Janoušek, tel.: 376 555 611

PŘEDSTAVUJEME

Zastupitel se představuje: Ing. Jiří Svejkovský

Jméno a příjmení:
Ing. Jiří Svejkovský
Věk: 55
Povolání:
jednatel stavební firmy JSF stavební
s.r.o.
Záliby: myslivost, r ekr eačně spor t
Motto: „Raději vidět děti zpocené
od sportu, než je vidět s alkoholem a
cigaretou v ruce.“
A následujících 5 otázek:
1. Jaký problém města Nýrska vnímáte Vy osobně jako nejpalčivější
a můžete alespoň nastínit případné řešení?
„Těchto problémů vidím hned něko-

lik, ale v současné době bych řekl, že
největším problémem je právě u nás
v Nýrsku pohostinství. Člověk tady
nemá možnost si někde posedět. Jsou
zde jen dvě restaurace, kam je možno
si zajít na oběd, pokud se nepočítá
rychlé občerstvení. Nevím, jestli
Město Nýrsko nedokáže vytvořit
podmínky pro tenhle způsob podnikání, nebo jestli je to dáno místními
podnikateli.“
2. Co máte naopak v Nýrsku nejraději?
„Myslím si, že se hodně udělalo v
kultuře. Jak akce knihovny, Lesního
divadla, bigbeaty, které se tady konají. Vše je zde pro lidi, mají nějaké
vyžití. Nemohu ani opomenout to, že
je zde i hodně velký výběr sportovních aktivit. A to je potřeba. Je
i skvělé, jak je město propojené
chodníky, dokonce teď i s vesnicí
Bystřice nad Úhlavou, kdy si každý
může vzít brusle a dojet si pohodlně
i na in-line dráhu nebo kamkoliv jinam. Bylo tu vybudováno mnoho
nových komunikací, které určitě
zjednodušují dopravu.“
3. Jakou skupinu obyvatel města
vnímáte tak, že by se pro ni
5

z vašeho pohledu mělo udělat nejvíce?
„Jednou skupinou jsou děti a druhou
starší občané, o které se my, stále
aktivně činní občané, musíme postarat. Je dobře, že se bude pro seniory
rozšiřovat možnost bydlení v domově, který je právě ve výstavbě.“
4. Jak vidíte město za deset let?
„Doufám, že vzhledem k tomu, co se
vlastně tady připravuje a připravilo,
vzniknou nové zóny na bydlení. Díky tomu by mohli město oživit mladí
občané, kteří zde mají možnost najít i
zaměstnání, protože je tu přezaměstnanost a míst na práci je tady spousta.“
5. Chtěl byste nýrským občanům
něco vzkázat?
„Chtěl bych vzkázat, aby byli hrdí na
své město. Mají tady skvělé přírodní
podmínky, žijí v krásné přírodě Šumavy, mají tady čisté ovzduší, mají
to všude blízko. Udělalo se tady pro
ně hodně a hlavně ještě udělá, tak je
potřeba, aby si toho všeho hodně vážili a byli hrdí na to, že zde bydlí.“

(red)

MUZEUM KRÁLOVSKÉHO HVOZDU

Ze starých kronik
Rádi bychom vás nalákali na zvláštní akci v rámci oslav
690. výročí města. 12. 7. 2017 budeme ve společenském
sále knihovny číst ze starých kronik a deníků. Už jich máme, díky různým dárcům, v muzeu několik. Je určitě zajímavé dozvědět se, co se dělo v Nýrsku třeba před sedmdesáti roky. Tady je malá ukázka z kroniky Tělocvičné jednoty „Sokol“:

zdr. spr. br. Fürbacer
matrikář br. Hošťálek
knihovník sestra Kryčkovská
členi výboru: 1. sestra Matějková
2. br. Ludvík
3. br. Majšl
Po provedení voleb přikročeno k přečtení došlé korespondence a usneseno odeslat následující dopisy:
Správní komisi v Nýrsku: Seznam funkcionářů Tělocvičné
jednoty „Sokol“, Sokolské župě Klatovy a Pražské župě
sokolské o přispění pomoci obzvl. tělocvič. nářadím. Bratru
Tomáši Pelnáři v Domažlicích, aby nás navštívil a zodpověděl některé dotazy. Bratr pokladník požádal přítomné sestry
a bratry, aby přispěli jakýmkoliv obnosem na fond naší Sokolské jednoty, což bylo souhlasně přijato.
Bratr náčelník byl pověřen zjistiti těl. nářadí v Nýrsku.
Dále byli určeni delegáti na sjezd cvičitelů a vzdělavatelů
dne 23. t. m. v Klatovech: br. Antoš, br. Douša, sestra Pohanková. Bratr Stárek byl pověřen vyšetřiti veškeré náležitosti u Župy v Klatovech.
O těchto návrzích se rozpředla živá debata, týkající se vesměs brzkého zahájení naší jednoty, k závěru schůze doporučil bratr starosta Janda všem sestrám a bratřím, aby se vzájemně k sobě chovali bratrskou láskou, neb zde u nás v pohraničí jest toto velmi důležité. Na konec s velkým nadšením byl přijat návrh k odeslání pozdravného telegramu presidentu bratru Ed. Benešovi.
R. Pátek v. r.
Karel Velkoborský
J. Škarda v. r.
ředitel muzea
Lad. Matějka v. r.

Zápis
sepsaný o ustanov. schůzi Tělocvičné jednoty „Sokol“
v Nýrsku dne 12. 7. 1945 v hotelu Radnice za účasti podepsaných u přiložené přes. listině.
Schůze byla zahájena bratrem Janotou, uvítáním všech přítomných sester a bratří. Vzpomenuto všech zemřelých umučených sester a bratří za nacist. režimu v koncentračních
táborech a zemřelého bratra prof. A. Friedla, dlouholetého
předsedu a čestného člena sokolské župy, který zemřel 2.
července v Sušici. Přítomní uctili památku zemřelého bratra
minutovou přestávkou klidu.
Bratr Janota v krátkém proslovu vysvětlil význam sokolské
myšlenky v našem pohraničním městě Nýrsku a vyzval
všechny přítomné, aby vstoupili do jednoty sokolské.
Přítomní plně souhlasili a zvolili jednomyslně tento výbor:
starosta: br. Janda
náměstek: br. Pátek
náčelník: br. Antoš
náčelnice: sestra Pohanková
vzdělavatel: br. Douša
jednatel: br. Matějka
soc. zpr. br. Douša

Jako na Svaté Hoře

Podám zase pár zpráviček z činnosti muzea, ale komentář
k tomu podivnému nadpisu si nechám až na konec. Tou prvou zprávičkou je velmi důležitá informace. Muzeum
v Nýrsku už není občanské sdružení, ale spolek. Konečně se
to podařilo. Na internetu sice najdete několik návodů, jak to
udělat, ale ten, na který jsme vsadili my, se ukázal jako nepřipravený, takže nám scházely některé dokumenty. A pak ta
korespondence s právníky z rejstříkového soudu! Odbornými termíny nemá nepoučený laik šanci proniknout. Tak jsme
na druhý pokus požádali našeho sympatizanta JUDr. Jiřího
Štancla a s jeho pomocí byl náš „Návrh na změnu zápisu
u rejstříkového soudu“ připraven dobře a změna zápisu byla
provedena.
Naše další výstava se bude jmenovat „Letecká archeologie –
to, co neviděli stavitelé“. Bude zaměřena na sakrální stavby
na západě Čech. Je to tak. V době, kdy tyto stavby vznikaly,
ještě nebylo možno si prohlédnout dokončené dílo z ptačí
perspektivy. Na rozdíl od dnešních dnů, kdy můžeme létat
už nad zelenou loukou, na níž ještě nic nestojí. Snímky nám
zapůjčí archeologové Západočeského muzea v Plzni, pan
PhDr. Petr Braun a Mgr. Martin Čechura. Od nás bude pak
výstava putovat do Německa, kde se představí hned na několika místech.
Už jsme pěkně netrpěliví po nových procházkách v terénu.

Trochu jsme si svoji práci rozmysleli a ukázalo se, že budeme moci náš průzkum prehistorického osídlení dělat důkladněji než dosud, když využijeme lépe situaci, která se na vytipovaných plochách nabízí. Čeká nás ale také průzkum ploch,
které se neořou, takže je prakticky vyloučeno, aby se něco ze
spodních vrstev dostalo na povrch. Ale i o to se chceme pokusit důkladným sledováním povrchu, kde mohou být dosud
zachovány charakteristické tvary. Kdyby se někdo k tomu
našemu „bloudění“ chtěl přidat, ať se přihlásí.
Neslyšeli jste o tom? Neříkal vám to někdo? K tomu hraničnímu kameni na Prenetu už je vyšlapaná pěšina jako na Svatou Horu. Ale to je dobře! Každá taková zajímavost přece
stojí za vidění. A jak jsme pokročili se získáváním informací? Nepochybně se jedná o hraniční kámen, nebo mezník,
chcete-li, který označoval průběh hranic Prácheňského kraje.
To potvrdil archeolog muzea v Písku, pan Jiří Frölich. Obrazce na něm vytesané pravděpodobně nejsou z doby, kdy
byl kámen vztyčen, ale vytesal je tam někdo později. Buď
jako majitel sousedních pozemků, nebo mají zobrazovat průběh cest, čili něco jako mapka. To se snad podaří blíže určit,
hned jak sejde sníh. Někde v místech, kde bývalá hranice
tvořila výběžek, nebo se nějak lomila, by
se dal očekávat kámen nebo značka další. Karel Velkoborský
ředitel muzea
Jestli se dochovaly.
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NA TO VEMTE JED!
Talkshow s Naďou Konvalinkovou a Lilian Malkina
Ve čtvrtek 9. února
2017 proběhla talkshow se skvělými
herečkami, které
známe
zejména
z divadelních představení, paní Naďou Konvalinkovou a paní Lilian
Malkina.
Pořad
moderoval Tomáš Barták, na úvod všechny přivítal písní.
Celý pořad a historky obou dam byly prokládány písněmi.
Všichni si mohli s nimi vesele zazpívat.
Celé představení se točilo kolem života obou dam. Vyprávěly o svém dětství a zajímavých historkách ze života.
Paní Konvalinková se zmínila o svých začátcích u divadla, dále zavzpomínala na manželství s Oldřichem Kaiserem, na jejich svatební den, vyprávěla mnoho dalších zajímavých příhod, například o svém zážitku z potápění. Ani
paní Malkina nemohla opomenout seznámení přítomných
s divadlem v Estonku a Rusku. Zmínila se o svém cestování, dokonce všechny překvapila tím, že má vřelý vztah
k našemu okolí, protože často jezdívala na nedaleký Babylon. Povyprávěla zajímavé příhody, které zde zažila.
Rozhodla jsem se vyzpovídat obě dvě herečky pro naše
čtenáře. Rády odpovídaly, byly milé a práce s nimi byla
opravdu skvělá. A co nám o sobě herečky prozradily? To
se můžete dočíst v následujícím rozhovoru.

Jak jste se dostaly k herectví?
K: „K herectví jsem se dostala už na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, kde jsem chodila na kroužek, který byl právě zaměřený na divadelní herectví. Odsud jsem šla na
DAMU, kde jsem se tomuto oboru věnovala, a jako moje
první divadlo bylo Divadlo J. K. Tyla v Plzni.“
M: „Od sedmi let jsem dělala balet, který jsem chtěla dělat, chtěla jsem být slavnou balerínou, ale jak už víte, moje postava se na baletku moc nehodila. Herectví jsem kvůli tomu neopustila, protože jsem chtěla hrát ve filmu. Nakonec moje vytrvalost byla úspěšná a já se k herectví po
vystudování Divadelní akademie dostala.“
Jaká filmová nebo divadelní role by Vás potěšila, kdyby
Vám byla nabídnuta? Jakou byste nevzaly?
K: „Nemusím nějak dlouho přemýšlet. Já mám ráda veškeré role, které mají dobrý scénář a hlavně dobrého režiséra, který ví, co dělat. Pak už tolik nezáleží na roli, jaká
to přesně je, protože mně stačí jen tohle málo, abych byla
spokojená. Samozřejmě tím pádem bych nerada vzala roli, která bude mít špatný scénář a špatné vedení.“
M: „Pro mě je vždy nejlepší role, když je komická. Takovou roli mám nejraději, protože v ní můžu být sama sebou.“
A nyní nějaké otázky k našemu městu. Jak se Vám líbí
město Nýrsko?
K: „Bohužel jsme už přijeli za tmy, proto jsme toho moc
neviděli, ale ráda se sem ještě podívám, abych viděla tady
to krásné okolí, které tu máte.“
M: „Pro mě město Nýrsko hlavně znamená oči. Jezdila
jsem sem vždy nakupovat brýle a obroučky, proto když se
řekne Nýrsko, mám to spojené s očima a tím, že pak dobře vidím.“
A poslední otázka. Letos naše město slaví 690 let od první písemné zmínky. Je něco, co byste chtěly popřát městu
a místním občanům?
K: „Občanům bych ráda popřála dobré vedení a jeho rozhodování, dobré architekty, politiky, kterým půjde
o město a ne o moc, a hlavně spoustu mladých lidí, kteří
budou mít zájem o to, aby město zvelebovali a dělali ho
krásnějším.“
M: „Já bych ráda všem popřála, aby se měli rádi, měli
práci, která je bude bavit, a taky aby měli radost z toho, že
tady mohou žít,
v tomto krásném
kraji.“

Jaký byl Váš největší dětský sen? A jak se odráží
v dospělosti?
K: „Jako malá jsem chtěla být kadeřnicí. Hrozně se mi
tohle povolání líbilo a chtěla jsem ho dělat. Když jsem se
naučila dělat trvalou, dělala jsem ji svým babičkám a mamince. Takhle soukromou kadeřnici jsem dělala do té doby, než jsem své sestře ustřihla půlku ucha. (směje se) Ale
i tak ráda stále stříhám a upravuji vlasy.“
M: „Vždy jsem chtěla být baletkou. Jenže kvůli mé postavě jsem tohle povolání dělat nemohla. V sedmém ročníku
konzervatoře mě právě kvůli tomu vyhodili. Díky těmto
okolnostem jsem se ale dostala k divadlu.“
Které největší rozhodnutí ovlivnilo Váš život?
K: „Tak mým největším rozhodnutím, které dost ovlivnilo
můj život, bylo, když jsem si vzala Oldřicha Kaisera. To
mi opravdu hodně změnilo život.“
M: „Pro mě bylo největší rozhodnutí to, když jsem konečně zjistila, co chci v budoucnosti dělat. Myslím si, že tohle je jedno z největších rozhodnutí nás všech, protože po
něm se celý život začne ubírat tou cestou, kterou jsme si
zvolili.“

(red)
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Plesová sezóna v Nýrsku
Společenská a plesová sezóna je každoročně v DDM velmi bohatá. Na podzim jsme připravili už šestý ročník kurzů tance a společenského chování pro mládež. Příjemná
odpoledne byla završena vydařenou závěrečnou. Zbyly
už jen vzpomínky a krásné fotografie. Dospělí pokračovali začátkem ledna třetím ročníkem kurzu tance
a zakončili jej také malou závěrečnou. Mezitím připravili
pořadatelé pro své příznivce tradiční plesy.

Ples DDM dne 4. 2. 2017 navštívilo 180 návštěvníků.
Předtančení dětí, bohatá tombola, dámská volenka, půlnoční losování, to byly tradiční součásti programu plesu.
Ale to nebylo všechno. Pro letošní ples jsme připravili
skutečnou lahůdku – první vystoupení kroužku grandseniorů. Povedlo se, úspěch byl veliký. Zveme veřejnost na
další akce DDM, kdy o příjemná překvapení není nikdy
nouze.
P. Karlovská, vedoucí DDM Nýrsko

Hned týden nato pokračovala plesová sezóna dalším plesem. 11. února 2017 se konal Rybářský ples. K tanci
a poslechu hrála kapela Music, která na tomto plese vystupuje už několik let. Tombola byla vskutku bohatá,
na dámskou volenku se prodávala ručně vyráběná mejdlíčka. Předtančení a doplnění programu zajistila taneční
skupina Modern. Tanečníci dvakrát předvedli své umění

a sklidili velký úspěch.
Ze všech plesů, jež byly kdysi pořádány, zbyly už jen tři.
Poslední, který uzavírá plesovou sezónu, je Zahrádkářský
ples. Bude se konat v kulturním domě dne 18. března
2017 od 20.00 hodin.
(red)
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Pašeráci a podloudníci
Už po několikáté nás v Nýrsku navštívil pan Jan Jirák.
Jeho přednášky a vypravování o Šumavě vždy patřily mezi velmi zajímavé. Ne jinak tomu bylo i na besedě, která
se uskutečnila dne 8. února 2017. Pojednávala o pašerácích a podloudnících v příhraničí Šumavy. Zájemci o tuto
tematiku se seznámili s historií pašeráctví od samých po-

čátků až do doby, kdy pašerákům odzvonilo, s jejich životem, i tím, jak si nezákonně zajišťovali některé věci, například tabák.
Pokud vás přednáška pana Jana Jiráka zaujala, můžete se
těšit v říjnu na další.

(red)

Upleť čtverec pro Afriku
V červnovém čísle Nýrských novin jsme uveřejnili výzvu pro šikovné
„pletařky a háčkařky“, aby se zapojily do charitativního projektu Knit
a Square. Odezva byla veliká. V knihovně se nám sešlo pět set dvacet čtyři
čtverců, jedna hračka, dvoje návleky a dvanáct čepic. Z upletených a uháčkovaných čtverců bude ušito čtrnáct dek pro opuštěné děti
a sirotky v jižní Africe. Všem zúčastněným děkujeme za podporu jak formou tvořivé práce, tak podporu finanční na poštovné za odeslání balíku.
J. Poupová, vedoucí MěK

Brilantní komedie s detektivní zápletkou, kde každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru
se skrývá vrah…
Jacqueline má za manžela anglického velvyslance, přesto je to
Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna dát každému, kdo si ho zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert manželku nemá,
utekla od něj. Zato má námořnickou duši a svůj maják, o který se
stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Jeden druhého neznají, a kdyby vše
bylo, jak má, nikdy by se ani nesetkali. Co má společného zpustlý strážce majáku s madam z nejvyšší francouzské společnosti?
Vůbec nic! Přesto spolu stráví den a noc na bohem zapomenutém místě, bojují o holý život a mají společné tajemství, které
navždy spojí jejich existence.

Městská knihovna Nýrsko
pořádá divadlo

30. března od 19.00
v KD-DDM
Hrají: Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer
Předprodej vstupenek v Informačním centru města
Nýrska.
Vstupné: 200 Kč
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Záhadná i tajemná šumavská jezera
Vzdušnou čarou od sebe leží dva kilometry. Jedno je Černé a to druhé Čertovo. Mezi nimi se nachází Jezerní hora
(1343 m. n. m.). Jejich stáří se odhaduje na deset tisíc let.
Jsou opředena několika legendami. Působila tajuplně na
lidi, kteří se ocitli na jejich březích. Kdo je spatřil jako
první, se již nedovíme. Víme však, kdo a kdy provedl jejich první systematický průzkum. Byl to Antonín Frič,
profesor zoologie. Průzkum se uskutečnil v letech 187172. Zabýval se především zooplanktonem. A následovali
další a další biologové, ale i turisté. Poslední, a zároveň
první ženou je Martina Čtvrtlíková z biologického ústavu
Akademie věd v Českých Budějovicích. Mnohými oprávněně nazývána „Královna jezer“. Během jednoho roku se
několikrát potápí do Černého jezera, a to ohledně skutečného pokladu pod hladinou, kterým je vodní plavuň šídlatka jezerní. Roste u nás v České republice pouze
v Černém jezeře a je kriticky ohroženým druhem naší flóry. Poprvé byla objevena v roce 1816 I. F. Tauschem.
Více jak 200 let se o ní ví. Roste pod hladinou v hloubce
od 1 do 4 metrů.
Obě jezera jsou návštěvníkům Šumavy dobře známa. Vynechám proto přehled o jejich velikosti, hloubkách, objemu vody apod. To vše lze zjistit v některých knihách, publikacích či článcích, v dnešní době hlavně na internetu.
O čem se však málo ví a máme o tom nepotvrzené informace, jsou následující záhady.
Začneme tím menším jezerem, a to Čertovým. U břehu
při výtoku Jezerního potoka z jezera jsou na jednom kameni vytesány iniciály J. F. 1900 (viz foto). Tyto iniciály
na kámen mohl nechat zhotovit Josef Fuchs (1834-1921).
V novinách Šumavanu z 27. 7. 1932 je zaznamenána informace, že československý stát odkoupil od statkáře
Fuchse polovinu Čertova jezera za 22.000,- Kč. Josef
Fuchs byl dlouholetý starosta Železné Rudy. Na Špičáku
vystavěl novou sklárnu při cestě na Čertovo jezero poblíž
Girglova dvora. Po dvou letech byla výroba zastavena
a byla zřízena pila. Majitelem okolních lesů a i obou jezer
byl kníže Hohenzoller. Ten mohl v roce 1900 prodat polovinu Čertova jezera J. Fuchsovi. A ten si mohl nechat na
kámen u jezera vyrýt iniciály svého jména a rok, kdy polovinu jezera koupil. Není to však nikde zatím potvrzeno.
Kupní smlouva se nenašla. Současné Lesy ČR ji nemají
a další informace nejsou dosud ověřené. Že by se iniciály
s letopočtem týkaly jiné osoby, je i méně pravděpodobné.
Nikdo takový se nenašel. A tak je 116 let na kameni
u Čertova jezera památka na „lišáka“ J. Fuchse stále nerozluštěna. Jak dlouho? Byl to lišák, ten Fuchs, co?
Další záhada se týká tentokrát Černého jezera. Na skalním
výběžku nad hladinou jezera vpravo od hráze ve výšce asi
6 metrů byla cedulka s následujícím textem:
„Popel Julia Poláka z Plzně, zemřelého 1. 6. 1924
v Karl. Varech, na přání zesnulého byl ponořen do

jezera dne 31. 1. 1926.“ V destičce je 13 průstřelů od
samopalu. Zda byla destička prostřílena za války německou armádou, či po válce vojskem Pohraniční stráže, se
již nedovíme. Díky Městu Železná Ruda byla po 90 letech sundána a zhotovena věrná kopie. Původní destička
bude uložena v muzeu lyžování v Železné Rudě, nová po
zimě nainstalována na původní místo.
A proč? Julius Polák byl také lyžař a byl kamarád Arna
Juránka, průkopníka lyžování na Železnorudsku. A co
víme o J. Polákovi? Zjistilo se, že byl inženýr a pracoval
ve Škodových závodech. Měl rád Černé jezero a jezdil
k němu během celého roku. Záhadou se stalo jeho úmrtí
v Karlových Varech. V matričních knihách se ohledně
jeho narození a úmrtí nic nenašlo. Určité informace mohly být v knize na Juránkově chatě. Ta ale dvakrát vyhořela
a s ní shořely možná i záznamy o lidech, kteří ji navštěvovali. Urna s popelem J. Poláka odpočívá na dně Černého
jezera, je pokryta nánosem sedimentů a ukrývá další záhadu onoho milovníka tohoto jezera.
Z rukou Arna Juránka dne 31. 1. 1926 (dochována fotografie) jako by klesla ke dnu jezera nejenom urna s jeho
popelem, ale i informace o životě tohoto člověka, který
i po 90 letech je dosud pro nás velkou neznámou.
Tak to jsou dvě zajímavé záhady z obou nám známých
jezer. Až tam někdy zase zavítáte, vzpomeňte si na tyto
dva příběhy i na oba muže.
Václav Vetýška
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ZAJÍMAVOSTI

Kde bydlel Maigret?
Když se řekne Maigret, srdce
každého milovníka detektivek
zaplesá. Každý si představí klidného muže v klobouku, dlouhém
plášti, s nezbytnou dýmkou
v ústech. Všichni víme, že komisař úřadoval na nábřeží Zlatníků,
v malé kanceláři s velkými
kamny, ve kterých topil kancelářský sluha Josef. Není problém
tuto velkou budovu na břehu Seiny najít. Vedení policie tu ostatně sídlí dodnes. Kde ale
Maigret bydlel?
Maigretův byt popsal Georges Simenon mnohokrát. Jeho
adresu prozradil však pouze jednou. Je to v románu Maigret a jeho mrtvý. Na straně 127 je uveřejněn text tohoto
inzerátu:
„Albertovi přátelé, z bezpečnostních důvodů vyhledejte
Maigreta v bytě, Richard-Lenoir 132.“ Najít tento dům dá
určitou práci. Boulevard Richard-Lenoir je ulice, která
působí spíše venkovsky. Klid a mír, důchodci
a hrající si děti. Střed bulváru má totiž parkovou úpravu.

Komisaře Maigreta má drtivá většina lidí spojeného
s Jeanem Gabinem. Jeho výkon, klidné civilní herectví je
geniální. Do této role byli vždy obsazováni vynikající herci, např. Bruno Cremer, Jean Richard. V českých inscenacích si roli zpravidla zahrál Rudolf Hrušínský. Pro mne
osobně byl objevem výkon Rowana Atkinsona, kterého
máme všichni pod kůží jako pana Beana. Maigret je chytrý polda. Vlastní logické myšlení, předvídavost, pozorovací talent a umí klást
otázky. Má trpělivost naslouchat tomu, co lidé říkají. Jinak je to Francouz
do morku kostí, se všemi
vadami a přednostmi.

Mgr. Vojtěch Bunda

ŠKOLY, ŠKOLKY, SPORT
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko
Komenského ul. 250, příspěvková organizace,
vyhlašuje

ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

5.dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE!
Zápis proběhne v budově čp. 388 - „PASTELKY“.
Zákonní zástupci předloží při zápisu vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis bude prováděn v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.
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ŠKOLY, ŠKOLKY, SPORT

Maškarní rej v Duhové školce
Jede, jede mašinka…, Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…, a spousta dalších písní zněla ve čtvrtek 16. února
2017 Duhovou školkou v průběhu maškarního dopoledne.
Od pondělí si děti připravovaly ve třídách výzdobu, vyráběly škrabošky a seznamovaly se s tradicemi masopustu.
Ve čtvrtek vše vypuklo tím, že od rána se třídy začaly plnit princeznami, vílami, piráty, supermany… Během karnevalu probíhaly soutěže, při kterých mohl každý vyhrát
nějaký ten bonbónek. Děti převlečené do velmi nápaditých masek se nemohly svých kostýmů nabažit a užily si
v nich hezké dopoledne, které pak vyvrcholilo společným
setkáním všech dětí ve třídě Koťat.

Fotografovali jsme se po třídách i s kamarády při soutěžích, poznávali jsme, co některé převleky představují,
a děti své masky předváděly ostatním. Společně jsme si
zatančili a vyřádili se při diskotéce.
Všechny děti byly skvělé, dopoledne nám velice rychle
uteklo, a tak nebyla chvilka ani na jednu slzičku.
Děkujeme všem rodičům za skvělou podporu celé této
akce, za pěknou motivaci dětí, které se na karneval moc
těšily, a také za občerstvení, které dětem na karneval poskytli. Poděkování patří též sl. Klugové za profesionální
fotodokumentaci akce.
M. Irlbeková, učitelka
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pohár Ametystu

Je to tady! Po roce nám opět začíná soutěžní sezóna, tedy
období, kvůli kterému každá z nás celý rok pilně trénuje,
aby poté mohla předvést svůj nejlepší výkon. Tu letošní
jsme zahájily na domácí půdě v sobotu dne 18. února
2017 již 2. ročníkem soutěže Pohár Ametystu. Soutěže se
společně s námi zúčastnila také děvčata z týmů Otavanky
Strakonice, TOP mažoretky Praha, Koloseum Dance Team Štěnovice, Maršálky Plzeň, Luckies Kynšperk nad
Ohří a ZUŠ Mažoretky Klatovy. My, tým Ametyst DDM
Nýrsko, jsme měly své zastoupení ve všech kategoriích
soutěže. Nejmladší minikadetky podaly skvělý výkon,
přestože neměly soupeře ve své kategorii. Zato kadetky se
svou sestavou Kráska a zvíře soupeře měly, v konkurenci
dalších týmů obstály a skončily na 2. místě. Děvčata
z týmu juniorek svou kategorii stejně jako v minulém ročníku zcela ovládla a obhájila tak své loňské prvenství.
A my, nejstarší seniorky, jsme vystoupily také na pódiový

stupínek, pro nás tedy letos zacinkalo stříbro. Mezi nejlépe umístěné miniformace, v nejvíce obsazené disciplíně,
se řadí sólistka v juniorské kategorii, a to Terezie Karlovská, která obsadila 2. místo. K příjemnému zpestřením
celého sportovního dopoledne patřilo vystoupení Grand
seniorů z Nýrska i zumba se slečnou Lucií Jílkovou. Po
vyhlášení výsledků, rozdání medailí i sladkých odměn
v podobě dortů byla soutěž prohlášena za ukončenou.
Tentokrát se do Nýrska sjelo o poznání více týmů mažoretek než tomu bylo loni, za což jsme všichni moc rádi, a
doufáme, že nás v příštím roce svou návštěvou poctí zase
další nové týmy soutěžících. Jménem DDM Nýrsko bych
chtěla poděkovat všem účinkujícím, jejich trenérkám a
především velké díky patří rodičům a všem, kteří nás
v sobotu přišli podpořit.
mažoretka Kateřina Denková

Poslední únorový víkend v DDM
Poslední únorový víkend byl pro děti a jejich vedoucí velice náročný. Každý den byl plný kultury a soutěží.
V pátek jsme spolu s účastníky ukončili kurz tance
pro dospělé. Strávili jsme několik víkendových odpolední v rytmu tance a na závěr jsme si uspořádali
malý ples. Bylo to krásné a zábavné. Už nyní se těšíme na další ročník. Nábor mladých tanečníků pro
podzimní kurzy začíná právě teď.
V sobotu jsme spolu s dětmi aerobiku, sportovní
gymnastiky a části mažoretek vyrazili do Plzně
a zúčastnili se soutěže v pohybových skladbách. Dařilo se náramně a naše týmy postoupily na republikové kolo do Brna. Těšíme se na sportovní klání
v soutěži Česko se hýbe ve školách plných zdraví.
V neděli se více jak 300 lidí zúčastnilo dětského karnevalu. Tým DDM a skupina BK Band uspořádali
balónkovou šou a rodinné týmy podpořily všeobecné veselí společným soutěžením a dováděním.
P. Karlovská, vedoucí DDM Nýrsko
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PŘEHLED AKCÍ
Městská knihovna Nýrsko
pořádá

2. března od 16.30
7. března - 30. dubna
výstava v MKH

čtení pro děti s výtvarnou dílnou

Městská knihovna Nýrsko
pořádá

18. března od 20.00
v KD-DDM

k tanci a poslechu zahraje Hájenka

16. března od 17.00
beseda s PhDr. Františkem Kubů
Městská knihovna Nýrsko

Městská knihovna Nýrsko

pořádá

pořádá akci

23. března od 18.00

25. března od 10.00 do 16.00
v KD-DDM

cestopisná beseda Jany
Dvorské a Miloše Kašpara

s Natálií Vítovcovou
„Jarní tvoření
a mandaly pro štěstí“
Hopfruit team vás zve na tradiční jarní setkání

1. dubna od 14.00
sraz na náměstí
25. března
pokud možno, dvě vyfouknutá vajíčka s sebou

bližší informace ve vývěsce KČT
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PŘEDSTAVUJEME

Představuje se Vám: Lesní stavby, s.r.o.
Seriál, ve kterém Vám postupně představujeme významné místní zaměstnavatele, pokračuje. Dnes se ke slovu dostává v pořadí již šestá významná firma,
Lesní stavby.
Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko byly založeny
v roce 1997 po privatizaci podniku Západočeské státní lesy Plzeň. Hlavním programem firmy je provádění inženýrských
a pozemních staveb, a to nejen pro lesní
hospodářství, ale dnes prakticky pro všechna odvětví. Firma provádí účelové komunikace pro obce, lesní hospodářství, ale
i mosty menšího rozsahu, opěrné zdi, parkoviště, kanalizace atd.
Společnost je plně vybavena rozsáhlým
vozovým parkem a technologickomechanizačním zařízením pro výstavbu
pozemních a inženýrských staveb. Lesní
stavby mají vlastní betonárku v areálu firmy v Nýrsku včetně příslušné certifikace
a vlastní přepravy betonu. Součástí areálu
firmy je též pila na výrobu a zpracování
dřeva.
Máte v současnosti dostatek zakázek?
Ano. Zakázek máme stále dostatek. Jedna
z momentálně veřejně nejvíce sledovaných
se týká rekonstrukce koupaliště města Nýrska.
Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich je

z Nýrska?
Zaměstnance si udržujeme v počtu
kolem sto dvaceti lidí, přičemž z Nýrska
jich je polovina. Samozřejmostí je, že ti
ostatní jsou z přilehlých spádových obcí,
takže nemusí dojíždět daleko.
Uvažujete o propouštění, či naopak nabíráte nové lidi?
O propouštění vážně neuvažujeme. Se stávajícím stavem jsme celkem spokojeni.
Nové pracovníky nabíráme, zatím však
nikterak aktivně. Očekáváme, že více zaměstnanců budeme nabírat letos v dubnu.
Někteří zaměstnanci odejdou, noví opět
přijdou.
Jaké vzdělání, jaké obory potřebuje
člověk, aby se mohl ucházet o práci ve
vaší společnosti?
To záleží především na tom, o jakou pozici
se zájemce uchází. Když u nás bude chtít
jezdit s určitým typem vozidla, musí mít
potřený řidičský průkaz. To samé platí
u strojníků, kteří musí disponovat požadovaným strojním průkazem. Co se týče stavebních dělníků, stačí nám, když budou
vyučeni. Od všech nových zaměstnanců
samozřejmě požadujeme chuť do práce
a její kvalitní odvedení. Schopnost samostatného uvažování se v naší firmě rovněž
cení. Naším prvořadým cílem je zachovat

nanejvýš kvalitně odvedenou práci a naši zaměstnanci jsou k tomuto cíli klíčem.
Jak dáváte ve známost, že sháníte nové
pracovní síly?
V první řadě určitě informujeme Úřad práce. Samozřejmostí je také aktualizace našich
webových
stránek
www.lesnistavby.cz. Nepř ímo to vchází
ve známost zároveň tím, že se možnost
zaměstnání u nás klasicky rozkřikne
od stávajících zaměstnanců přes celé město.
Co byste ráda našim čtenářům sdělila
na závěr?
Naše firma se snaží neustále zlepšovat svůj
profil v oblasti ekologie i bezpečnosti práce. Zároveň s tím dbáme na růst kvalifikace svých zaměstnanců.
LS nejvíce usilují o zachování technologické kázně, vynikající kvality odváděné řemeslné práce, prvotřídní vedení staveb
a tím i kvalitu svých produktů. Pokud o
tento druh práce stojíte, či byste na ni
v roli zaměstnance chtěli participovat, neváhejte a obraťte se na nás.
Rozhovor pro naše noviny poskytla personalistka společnosti, paní Lenka Trešová, které jménem redakce mnohokrát
děkujeme.
R. Malý

INZERCE
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INZERCE

Prodej slepiček
Firma „Drůbež Červený Hrádek“ prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
ze svého chovu! Stář í 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ks.
Prodej : 16. března 2017
Nýrsko – u vlak. nádraží 17.50 hod.
Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840
VYDAVATEL: Město Nýrsko

Penzion St. Leonhard u Nýrska přijme na dohodu
kuchaře/kuchařku na odpolední směnu
4 hod. (i nevyučené). Vaříme českou kuchyni.
Dále přijmeme paní na úklid pokojů
v dopoledních hodinách (4 hod.).
Vhodné pro důchodce, ženy na mat. dovolené.
Sezónní provoz.
Více info na tel. 602 441 523

NÝRSKÉ NOVINY - 44. ročník

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

UZÁVĚRKA :

Vychází 11 x ročně

Dubnové číslo Nýrských novin
v pondělí 3. dubna 2017.

Registrace: MK ČR E 19658

Uzávěrka příjmu příspěvků

Tisk: Město Nýrsko

od dopisovatelů je ve středu

INZERCE A REDAKCE :

15. března 2017.

Náměstí 81, 340 22 Nýrsko

Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je v případě
dodání po termínu uzávěrky. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých
příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel.

tel. 376 555 642
EMAIL PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ:
nyrskenoviny@gmail.com
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