Nýrské noviny
46. ročník / červenec - srpen 2019 / cena 10 Kč
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„Svatá Markyta
hodila srp do
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„Červenec nese
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a medovice,
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Aktuálně z radnice

Kolumbárium
Zajisté jste již všichni četli nebo slyšeli o stavbě kolumbária na místním hřbitově. Stavba byla původně
plánována na dvě části. Po dohodě s dodavatelem se
však výhodněji jeví realizovat stavbu najednou. Do

poloviny července tak Technické služby města Nýrska
zajistí betonové základy a po jejich vytvrdnutí umístí
dodavatel sedm kusů jednostranných komunálních stěn.
Nýrské kolumbárium bude mít 111 úložných míst.

(red)

Čtvrtá cesta v Bystřici je opravena
V minulém čísle Nýrských novin jste se dočetli
o opravě tří cest v Bystřici nad Úhlavou. V tomto čísle
musím zmínit, že již byla dokončena i oprava čtvrté
cesty. Jedná se o spojovací cestu navazující na cyklostezku z Nýrska, která ústí na hlavní silnici vedoucí do
Pocinovic.
(red)

Oprava komunikace
V minulém čísle Nýrských novin jsme informovali
o rekonstrukci místní komunikace od železničního přejezdu směrem do Hodousic v délce asi jednoho kilometru, která měla probíhat v měsíci září. Dodavatel však
posunul termín realizace a my můžeme s potěšením
konstatovat, že komunikace je již opravena a slouží
občanům města v předstihu.

Pochvala zastupitelům
Starosta města Nýrska Miloslav Rubáš kladně hodnotí
práci nově jmenovaných oddávajících jak při svatebních obřadech, tak také při vítání nových občánků našeho města. Kromě starosty a místostarostky tuto práci
vykonávají další členové zastupitelstva, a to David Křížek, Eva Bechyňová, Ivan Pavlík a Miroslav Vítovec,
kteří se této činnosti zhostili na výbornou.
(red)

Mimořádná dotace
Město Nýrsko podpořilo úspěšnou misi mažoretek
Ametyst. Poskytlo jim další dotaci ve výši 15 000 Kč
nad rámec schválených dotací. Finanční částka byla využita na cestovní výlohy v souvislosti s reprezentací na
Mistrovství Evropy v Crikvenici.
(red)

(red)
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Aktuálně z radnice

Komunitní centrum Alfa čeká stěhování
Po dohodě s vedením komunitního centra dojde
k přestěhování ze současných prostorů (bývalý obchod
Marpa) do prostorů nových, a to do objektu ATU.
V současné době tak probíhá příprava dokumentace
k provedení stavebních úprav, které budou financovány
z dotací místní akční skupiny. Prostor pro účely komunitního centra je vhodnější a s největší pravděpodobností na něj bude navazovat i dětské hřiště, které by chtělo
vedení Alfy v následujících letech vybudovat.
(red)

Nový lesní hospodář

Valná hromada teplárny

Pan Ing. Jan Švojgr, který dlouhodobě vykonával lesního hospodáře, se na vlastní žádost vzdává aktivní činnosti. S městem však bude ještě nějakou dobu spolupracovat, neboť na poslední poradě zastupitelstva byly odsouhlaseny výměny lesních pozemků. Bude se tak podílet na dotažení této činnosti do konce. To však bude již
v jiném pracovním poměru. Od 1. července bude funkci
odborného lesního hospodáře vykonávat Ing. Miroslav
Sloup.

Proběhlo zhodnocení loňského roku, který byl poměrně
dost logisticky a organizačně složitý. Vše se podařilo
zvládnout, a tak patří velký dík jak dodavatelům, tak
také zaměstnancům. V současné době běží druhá část
instalace teplovodních rozvodů. S největší pravděpodobností nedojde v tomto roce k úplnému dokončení
a pokračovat se bude i v roce příštím. To vše však povede k vytvoření určitých předpokladů pro to, aby se služba, kterou teplárna poskytuje, ještě zlepšila.

(red)

(red)

Úprava zeleně ve městě
Ani vedení města není plně spokojeno se stavem travnatých ploch. Jedná se však o záležitost, kterou nelze ze
dne na den ovlivnit. Klimatické faktory nezměníme ani
nijak neovlivníme. Téměř celý květen vlivem počasí
nebylo sekání možné, a když to klimatické podmínky
dovolily, díky předešlým srážkám začalo růst všechno
najednou. Dalším velkým problémem je počet zaměstnanců na technických službách. V loňském roce pomáhalo se sekáním trávy sedm až deset pracovníků
z úřadu práce, což v letošním roce díky složitým pod-

mínkám není možné. Dva zaměstnanci technických
služeb jsou dlouhodobě na pracovní neschopnosti
a vždy další jeden či dva čerpají dovolenou, kterou jim
nikdo nemůže zakázat. I přes velkou snahu vedení technických služeb se stále nedaří sehnat nové pracovní
síly, a to i v době, kdy došlo k výraznému zlepšení platových podmínek. Plán údržby je zpracován, udává
kdy, kde a kolikrát by se mělo sekat, ale právě vzhledem k nedostatku pracovníků není vždy možné vše splnit.
(red)

Rekonstrukce střechy
Od konce května probíhá oprava střechy domu čp. 492,
který se nachází hned vedle mateřské školy v ulici Práce. Nájemci již dříve upozorňovali na zatékání střechou
do obytných prostorů. Po letošní zimě už byl stav střechy zcela nevyhovující. Při demontáži stávající krytiny
byly objeveny ještě další závady, jako např. vyvedení
digestoře pod krytinou, což vedlo ke srážení vody a ta
způsobovala výrazné poškození dřevěných částí stře-

chy, dále nedostatečně přibitá prkna pod krytinou a část
střechy byla zcela shnilá. Dochází tedy k celkové rekonstrukci střechy, stávající krytina bude nahrazena
falcovanou krytinou z hliníku. Dřevo, které bylo
v oblasti štítů a bylo ničeno datly, bude nahrazeno plechem, který je bezúdržbový, a nebude tak docházet
k jeho napadání ptactvem. Náklady na rekonstrukci
budou hrazeny z rozpočtu města Nýrska.

(red)
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Aktuálně z radnice

Finanční výbor
V polovině června se uskutečnila plánovaná schůze Finančního výboru města Nýrska. Již v minulém čísle
Nýrských novin jste byli informováni o investičních
akcích Technických služeb města Nýrska. S ohledem na
značnou vstupní investici požádaly technické služby
o bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši
cca 2 miliony Kč. Z této částky budou financovány víceúčelový traktor a částečně i vysokozdvižná plošina.
Finanční výbor tuto žádost včetně podkladů prostudoval
a doporučil Zastupitelstvu města Nýrska její schválení.
K tomu pak i došlo v pondělí 24. června na veřejném
zasedání zastupitelstva. Do konce září tak dojde
k čerpání částky, která je splatná do osmi let s možností
mimořádného splacení. Jsem si jistý, že investice přispěje ke zkvalitnění služeb a práce technických služeb
a i občané města Nýrska si jistě všímají, že použití těchto dvou strojů je celoroční, časté a hlavně užitečné.
Dalším bodem bylo zhodnocení čerpání schváleného
rozpočtu města Nýrska na letošní rok, od ledna do května. Čerpání rozpočtu je v souladu se skutečným stavem
až na drobné očekávané výjimky. Velkou výzvou pro
vedení města bude bezpochyby uskutečnění investičních akcí v plánovaném rozsahu, a to hlavně stavebního

charakteru. Zmiňuji se o tom z důvodu vnějších okolností, které není možné z pohledu města ovlivnit. Za
minulý rok totiž došlo meziročně k růstu stavební produkce o 8,4 % a je evidentní značná převaha poptávky
nad nabídkou. To se projevuje i růstem cen, v celkové
hodnotě zakázek středních a větších stavebních podniků
to bylo o 16,4 % za uplynulý rok. Tato situace je zatím
stejná i letos a každý měsíc roste počet vydaných stavebních povolení, stejně tak i ceny stavebních prací
o více než pět procent. Sehnat stavební firmu a zároveň
udržet cenu stavebních prací na standardní úrovni je tou
výzvou, kterou jsem zmiňoval. Pevně však věřím a situace tomu nasvědčuje, že se podaří investiční prostředky
města efektivně čerpat. Důkazem jsou probíhající práce
na teplovodech, obnovy komunikací, rozhlasu nebo započatá rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole Komenského.
A na závěr bych rád vám všem poděkoval za čas strávený nad tímto článkem a popřál vám krásné léto plné
pohody a fajn stráveného času.
David Křížek
předseda Finančního výboru

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb
vyjmenované úkony, mezi ně nejčastěji patří pomoc při
běžných úkonech o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, poskytnutí stravy, případně pomoc při jejím
zajištění, pomoc v domácnosti, zajištění kontaktu se
sociálním prostředím, a to v pracovní dny od 7.30 do
15.30 hodin. Rozvoz obědů probíhá v době od 9.30 do
13.30 hodin. Bohužel není v silách pečovatelské služby,
aby cca 80 obědů všem odběratelům přivezla právě ve
dvanáct hodin. Ke zkrácení doby rozvozů jim
v současné době velmi pomáhá druhý služební vůz. Časový rozvrh péče je velmi proměnný, jelikož potřeby i
zdravotní stav uživatelů není každý den stejný. Pracovnice v terénních službách však berou tyto proměny jako
normalitu. Velký důraz kladou na empatii v jejich práci,
která jim přináší osobní pochvaly od uživatelů jejich

služeb. Ta je pro ně důkazem, že svou práci odvádí
správně. Samozřejmě, že se vyskytnou i problémy či
připomínky, ty se však okamžitě snaží řešit jak s danou
osobou, tak i s rodinnými příslušníky. Vedoucí pečovatelské
služby
udržuje
pravidelný
kontakt
s pečovatelkami, samotnými uživateli a jejich rodinou,
sousedy a lékaři. Tím získává značnou část informací
k plánování péče a přístupu k samotnému uživateli. Pečovatelská služba zprostředkovává pomoc také při vyřizování příspěvku na péči či vyřízení jiných občanských
dokumentů. Snaží se o podporu, aktivizaci a soběstačnost uživatelů, i když to mnohdy není lehké. Spolupracuje s Policií České republiky, obvodními lékaři, RZP
Nýrsko, sociálním odborem a ostatními pracovníky
města Nýrska.
Pečovatelská služba:
Klatovská 972

D. Míková

376 555 650
724 432 751

340 22 Nýrsko
e-mail: p.sluzba@mestonyrsko.cz
https://www.mestonyrsko.cz/pecovatelskasluzba/
Daniela Míková
vedoucí pečovatelské služby
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Akce

Dřevosochání
Po dvouleté odmlce se tento rok konalo opět „Nýrské
dřevosochání“, které probíhalo v pátek a v sobotu
14. – 15. června v zámeckém parku v Bystřici nad Úhlavou. Čtyři řezbáři, kteří k nám přijeli z různých koutů
České republiky, po dva dny vytvářeli pomocí motorových pil a dlátek další sochy do betléma, který zdobí
nýrské náměstí celý adventní čas. Po celé dva dny tak
měli návštěvníci zámeckého parku možnost zhlédnout,
jak z dvoumetrových špalků modřínu vznikají jedinečná díla. V sobotu byl pak program doplněn soutěží podnikových hasičů SPOFA, která tento rok slavila šedesátileté výročí od jejího vzniku. Družstva tak musela absolvovat štafetu, požární útok a střelbu ze vzduchovky.
Své hasičské umění předvedly také děti z SDH Bystřice
nad Úhlavou. Od 15 hodin nám k tanci a poslechu zahrála Oplova dechovka. Před jejím začátkem jsme na
podium pozvali všechny sochaře, kteří krátce představili sebe i svá díla. A jaké sochy rozšíří nýrský betlém?

V adventním čase se můžete těšit na pasáčka ovcí se
salašnickým pejskem, husopasku, která jde obdarovat
Ježíška husičkou, a stádečko posílí další ovečka.

(red)

Klub českých turistů

Klub českých turistů Nýrsko uspořádal výlet
V sobotu 8. června se konal první celodenní výlet vedený novým předsedou Radkem Bastlem. V sedm hodin
ráno se všichni účastníci sešli na náměstí v Nýrsku,
odkud nás autobus zavezl do obce Dobrá. Jedná se
o malou vesničku, která se nachází asi 3,5 km na sever
od Stožce, rozloženou na úpatí hory Stožec a nad ústím
Žlebského potoka. V roce 2011 ve vesnici trvale žilo
12 obyvatel. Odtud jsme se vydali přes Soumarské rašeliniště na Soumarský most. Začátek cesty nám zpestřila podmáčená cesta, a tak si troufnu říct, že nikdo
z nás neprošel suchou nohou, ale vzhledem k teplému
počasí nám to vlastně vůbec nevadilo. Soumarské rašeliniště v současné době prochází revitalizací, jejímž
hlavním smyslem je obnova životaschopnosti tohoto
mokřadu s jeho původní květenou a zvířenou, což může
trvat stovky let. Těžba rašeliny zde skončila v roce
1998. Další naší zastávkou po projití rašeliniště byly
řopíky, kde nás čekali místní nadšenci, kteří několik
řopíků opravili a vybavili. Od řopíků naše kroky vedly
do hostince „U Maxů“ na Soumarském mostě, kde jsme
poobědvali, a poté jsme autobusem odjeli do nedalekého Stožce, odkud jsme vlakem dojeli do Nového Údolí.

Nové Údolí je zaniklá osada na území obce Stožec,
vznikla jako dřevařská osada v roce 1795. Na podzim
roku 1910 sem byla od Černého Kříže postavena železniční trať, která přes celnici v Haidmühle pokračovala
do Pasova. Po druhé světové válce a vysídlení německých obyvatel přišli do Nového Údolí noví osadníci,
v roce 1948 však byli vystěhováni a byla zbudována
železná opona. Trať do Bavorska byla fyzicky přerušena, když několik desítek metrů kolejí na české straně
bylo vytrháno. Z původních budov se v Novém Údolí
dochovala jen jediná stodola. Provoz osobních vlaků do
Nového Údolí byl na české straně obnoven 30. června
1990. V roce 1994 byl založen spolek Pošumavská jižní
dráha, který symbolicky obnovil koleje až přímo na
státní hranici a v květnu 1997 zde otevřel minimuzeum
šumavských lokálek umístěné v historickém železničním voze. Po svezení drezínou a návštěvě minimuzea
jsme se vlakem vrátili zpět do Stožce, odkud už jsme
zamířili zpět do Nýrska, kam jsme se vrátili až ve večerních hodinách. Troufám si říct, že téměř všichni
účastníci byli spokojeni a domů si přivezli mnoho nových zážitků a také poznatků.
pokračování str. 6
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pokračování ze str. 5

Přeshraniční spolupráce

Hry bez hranic
Začátek června připomíná všem dětem i učitelům chýlící se konec školního roku. I náš projekt Hry bez hranic,
kterého se zúčastnilo jedenáct základních škol
z Akčního sdružení Královský hvozd, se nachýlil ke
konci. A tak jsme se ve čtvrtek 6. června sešli při posledním společném sportovním dni, tentokrát v Lamu.
Po společném přivítání, kterého se ujal ředitel školy
v Lamu, zamířila část dětí do bazénu a část se přesunula do sportovní haly. Zatímco v hale probíhal celé dopoledne florbalový turnaj, v bazénu byly připraveny tři
soutěže. Děti soutěžily ve štafetě v plavání, sjezdu na
skluzavce a potápění. Dětí z vítězných družstev ve florbale i plavání získaly jako odměnu volnou vstupenku
do bazénu v Lamu. Jako vzpomínku na tento den si děti
odnesly diplom za účast.
Protože byl tento sportovní den na nějakou dobu poslední, dovolte mi, vážení čtenáři, malé shrnutí. Projekt
Hry bez hranic připravil Dobrovolný svazek obcí Úhlava společně s bavorským partnerem Aktionsbündniss
Künisches Gebirge, který realizoval zrcadlový projekt
na německé straně Sport ohne Grenzen. Oba projekty
byly podpořeny dotací z Dispozičního fondu, Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko CÍL EÚS 2014 – 2020. V průběhu letošního školního roku jsme se setkali čtyřikrát. Poprvé
v říjnu loňského roku v Janovicích nad Úhlavou, děti si

zahrály fotbal, vybíjenou a pro zábavu zasoutěžily při
dovednostních hrách. V únoru letošního roku nám sněhové podmínky přály, a tak jsme si užili společné lyžování a sáňkování na Hohen Bogenu nebo zábavné disciplíny na běžkách v Rittsteigu. Třetí sportovní den se
nesl tak trochu v pohádkovém duchu. Děti si při pohádkovém orientačním běhu doběhly až na Pajrek.
V areálu Pod Sjezdovkou dováděly při jazykové animaci plzeňské organizace Tandem, střílely ze vzduchovky,
běhaly přes překážky, házely na cíl apod. Celkem se
těchto čtyř sportovních dní zúčastnilo více než 500 dětí
ze základních škol. Věřím, že si děti i učitelé sportovní
dny užili a že se společně zase brzy setkáme.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj Ziel ETZ Freistaat bayern - Tsechische Republik
2014 - 2020 (INTERREG V)
Europäische Union - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung

Soňa Hladíková
místostarostka
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Dům dětí a mládeže

Ametyst na Mistrovství Evropy
Ve čtvrtek 13. června jsme se vydaly na evropský šampionát do chorvatské Crikvenice.
Hned druhý den vystoupilo pom-pom trio kadet (s třásněmi) ve složení Magdalena Beková, Nikol Grollová
a Eva Pojžárková. Umístily se na krásném třetím místě
a získaly tak titul druhých vicemistryň Evropy.

tyto starty se umístily na čtvrtém místě. Miniformace
kadetek se skladbou Mimoni obsadila páté místo. Další
na řadu přišly velké formace. Kadetky se sestavou
Madagaskar se umístily na skvělém pátém místě a juniorky skončily na excelentním třetím místě se sestavou
Rocky.
Třešinkou na dortu celého ME jsou postupy na MS,
které se bude, stejně jako v loňském roce, konat
v Praze na konci srpna, kam postupuje velká formace
kadetek a juniorek.
Děkujeme všem trenérům a rodičům, kteří se o nás
v Chorvatsku starali. Velký dík patří také sponzorům,
firmě Greiner Aerospace a Městu Nýrsku, kteří nám na
tuto finančně náročnou cestu přispěli, a my tak mohly
reprezentovat naše město, Plzeňský kraj a Českou republiku v zahraničí.

Ten samý den večer vystoupily seniorky se svým defilé. V této disciplíně se umístily na sedmém místě ve
výkonnostní třídě A.
Sobota se stala relaxačním dnem, který jsme strávily na
prosluněných chorvatských plážích.
V neděli se konalo mistrovství výkonnostní třídy B, ve
kterém startovalo duo junior s hůlkou ve složení Sofie
Mollerová a Lucie Edlová. Medailové umístění jim
stejně jako seniorské miniformaci uteklo o fous, oba
Terezie Karlovská

DOZP Bystřice

Muzeum Královského hvozdu

Sportovní den v Domově v Bystřici

Muzejní noc
Dne 25. června jsme se připojili k letošnímu festivalu
muzejních nocí, který v různých termínech probíhá po
celé České republice. I přes termín a čas kolidující
s televizním přenosem hokejového semifinále Mistrovství světa v hokeji byl zájem veřejnosti potěšující. Přece
jen noční atmosféru muzea lze zažít jen jednou ročně.
Při lahodné kávě s domácí bábovkou návštěvníci zhlédli krátké filmy z historie Nýrska a okolí. Využili možnosti si v klidu prohlédnout jak stálou expozici, tak aktuální výstavu. Pro děti byl připraven tematicky zaměřený dětský koutek. Akce končila půlnocí, a tak nepřekvapilo, že poslední návštěvník dorazil v půl dvanácté
v noci. Na akci jsme spolupracovali s Asociací muzeí
a galerií ČR za finanční podpory Města Nýrska, kterému tímto děkujeme.
Petr Olivík

Další, již 14. ročník Sportovního dne DOZP Bystřice
se konal začátkem měsíce června na zahradě domova.
Celodenní akci pro uživatele domova, pozvané hosty
a kamarády z jiných sociálních zařízení Plzeňského
kraje připravil tým zaměstnanců domova společně s
Policií České republiky, dobrovolnými hasiči
z Janovic nad Úhlavou a Vojenským útvarem Klatovy.
Zábava, pestrý program se soutěžemi, tanečním vystoupením, diskotékou, dynamickou ukázkou vojenské
techniky, veselým filmovým kvízem a ukázkou canisterapie. Akce se povedla, počasí přálo. Děkuji svým
kolegům. Tak za rok v Domově Bystřice se tu sejdeme
zas.
Kateřina Šimková
ředitelka DOZP Bystřice
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Základní škola ve Školní ulici

Za školním rokem 2018/2019 jsme udělali tečku!
28. června jsme společně „zamávali“ školnímu roku
2018/2019, který proběhl tak, jak měl. Šířeji by se to
dalo vysvětlit asi tak, že to, co jsme si v srpnu 2018
naplánovali, se nám povedlo splnit, a kdybychom použili školní klasifikační stupnici, bylo by to nejhůře za
2. Zdravá sebekritika je potřeba a nějaké chybičky se
najdou vždycky, např. naplánovaná exkurze, která se
nekonala (ne však vinou školy).
Prvňáčkové se stali opravdovými školáky, všichni
ostatní zvládli úskalí svého ročníku a postupují výš,
deváťáci se úspěšně umístili na zvolených středních
školách a učilištích a všichni dohromady jsme se posunuli zase o něco dál. Je pravda, že někteří se posunovat
dobrovolně chtěli a někomu to šlo poněkud ztuha, ale
celkově to vůbec nebylo špatné. Byli jsme úspěšní
v řadě soutěží, letos se nám dařilo i ve sportu, vědí
o nás tedy i mimo Nýrsko, a to je dobře. Na gymnázia
letos posíláme pět žáků, ale máme i výjimečně zručné
žáky, kteří jsou úspěšní se svými keramickými výrobky. Nejsme sice velká škola co do počtu žáků, ale rozhodně s námi musejí všichni počítat! Vždyť se snažíme
naplňovat motto naší školy: NENÍ DRUHÁ TAKOVÁ!
Mezi nejpovedenější aktivity, které by rozhodně jedničku zasloužily, patřily cyklo-kurz, zájezd do Velké Británie, celoškolní projekt s deseti neobvyklými dny,
Stužkování IX. A, lyžařský kurz, Den otevřených dve-

ří, Den Země, Sportovní den i Hry bez hranic. Byli
jsme také empatičtí a ochotní pomáhat, protože organizováním dvou finančních sbírek jsme odeslali „na dobrou věc“ celkem 31 000 Kč. Pokračoval také sběr starého papíru a plastových víček, stejně tak jako ekologická soutěž „Recyklohraní“.
Od 1. února tohoto roku realizujeme projekt financovaný z ESF, díky kterému jsme získali finanční částku
1 083 132 Kč. Pracovní název projektu je „V Nýrsku

jdeme s dobou“ a aktivity tohoto projektu se týkají především výuky a školní družiny. Jednou z aktivit je
i badatelský kurz, který se setkal u žáků s velkým zájmem.
V září 2018 jsme zprovoznili moderní učebnu pro vyučovací předmět „Svět práce“, kterou je žákovská dílna.
Po několika letech jsme považovali za nutné vrátit se
k ruční práci a k získávání dovedností, které se každému jistě budou v životě hodit. Od září 2019 nabídneme
žákům výuku v moderní žákovské kuchyni, na kterou
se již dnes všichni těší. Uvidíme, zda se budoucí MasterChef neskrývá mezi žáky naší školy!

Nenásilně jsme se snažili přimět žáky i k zájmu o dění
v Nýrsku. Podpořili jsme oslavu 100. výročí vzniku
Československa, akci Muzea Královského hvozdu Nýrsko – „Jom ha-šoa“ i anketu týkající se moderní úpravy
nýrského náměstí.
Všichni společně se těšíme na letní prázdniny, my dospělí už ale plánujeme nový školní rok 2019/2020!

Alena Linhartová
ředitelka základní školy
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Vítání občánků

Vítání občánků 6. června

Kristýna Kohoutová

František Muchka

Teodor Daněk

Lea Pellerová

Karolína Roháčová

pokračováni str. 10
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Vítání občánků
pokračováni ze str. 9

Daniel a Michael Altmanovi

Jana Pokorná

Obr. 1

Sofie Strapková

Velké poděkování patří paním učitelkám Věře Pokorné
a Pavlíně Sládkové a jejich dětem z Duhové mateřské školky za krásné vystoupení, dále paní Martině Dostalíkové za
úžasnou fotodokumentaci a v neposlední řadě také panu
Jaroslavu Jandovskému za hudební doprovod.

Obr.2

(red)
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Vítání občánků

Vítání občánků 13. června

Šimon Šrut

Valerie Pondělíková

Šimon Plánička

Nela Vildová

Václav Polanka
(red)
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Inzerce

Společnost Nýrská
teplárna, s.r.o. přijme:
TOPIČE – OBSLUHA KOTLŮ NA PEVNÁ A
PLYNNÁ PALIVA
Náplň práce: Obsluha technologického zař ízení kotelny, údržba a opravy zařízení kotelny.
Směnný provoz, konto pracovní doby.
Nabízíme: Př íspěvek zaměstnavatele na penzijní
pojištění, stravenky,
náborový příspěvek.
Požadujeme: Spolehlivý a zodpovědný př ístup
k práci, schopnost noční práce.
Topičský průkaz, svářečský průkaz výhodou.
Kontakt: telefonicky 376 555 670 nebo přímo v sídle
společnosti ul. Práce 104
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Čtvrtletník

č. 1

č. 3

13

Čtvrtletník
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Inzerce
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Inzerce

Město Nýrsko
Nabízíme k prodeji nebytové prostory včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy v bytovém
domě čp. 225 v Nýrsku o výměře 102,62m². (bývalé
prostory papírnictví Moller).
Cena 1.000.000 Kč.
Prohlídku prostor je možné dohodnout
na tel. čísle 376 571 291.
Nýrské noviny - registrace ev. č. MK ČR E 19658
Vydavatel: M ěsto Nýr sko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
IČO 00255921
Vychází 11 x ročně, v nákladu 260 ks
Inzerce a redakce:
Náměstí 123, 340 22 Nýrsko
tel. 376 555 642, 607 052 514
Email pro zasílání příspěvků:
nyrskenoviny@gmail.com

Vydává Město Nýrsko pro město Nýrsko a spádové obce.
Uzávěrka:
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pondělí
19. srpna 2019.
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepři jmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost
a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za
obsahovou stránku inzerátů zadavatel.
Vysvětlivky: (red) - Martina Bastlová
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