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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

 horké a suché léto se přiblížilo 
ke svému závěru, děti mají za se-
bou první školní den a po prázd-
ninové pauze opět vychází Nýrské 
noviny, ve kterých přinášíme ně-
kolik ohlédnutí za letními akce-
mi, informace o aktuálním dění ve 
městě i pozvánky na připravované 
akce. Pokud se něčeho zajímavého 
ve městě a okolí zúčastníte, nevá-
hejte nám poslat svůj postřeh nebo 
fotografii. 

Jedna z pranostik na měsíc 
září říká: „ozve-li se v září hrom, 
bude v zimě zavát každý strom“. 
Tak snad nějaký zahřmí, abychom 
se konečně po letech dočkali pěk-
né bílé zimy. 

Přejeme Vám příjemné čtení. 
Vaše redakce
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O zelné bábě

V prvním prázdninovém týdnu nás opět po roce navštívili dřevosochaři a bě-
hem několika dní vytvořili z borovice vejmutovky krásné sochy. Na některé z nich 
se mohou těšit děti z nýrských základních škol. Tématem druhého ročníku „Nýr-
ského dřevosochání“ byly šumavské pověsti, a tak naše město ozdobí letos napří-
klad jezerní paní, skřítek nebo stařenka nesoucí v nůši Štilcla.

Celé sochání provázelo velice horké počasí, proto páni sochaři začínali tvo-
řit již v pět hodin ráno a kdo chtěl sledovat jejich práci, musel si přivstat. V sobo-
tu 4. července obohatily program již tradiční „Slavnosti vína“. Návštěvníci měli 
možnost ochutnat vína moravských a rakouských vinařů. K tanci a poslechu hrá-
la živá hudba.

V neděli odpoledne proběhla závěrečná vernisáž, při které byly ohodnoceny 
vytvořené sochy, a pánové byli za svou práci odměněni zajímavými cenami. Zví-
tězila socha ježibaby, jejímž autorem je Miroslav Gross z Uhlířských Janovic.  
Inspirací mu byla pověst „O zelné bábě“.                       Pokračování na straně 3

Účastníci letošního „Nýrského dřevosochání“ se zástupci města.
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Pohled z okna bytu zachránil les 
v majetku města

Dne 5. srpna vyjížděli nýrští hasiči k požáru lesa mezi 
drůbežárnou a Suchým Kamenem. V krátké době se jim 
podařilo zlikvidovat požár mladých stromků na pasece 
uprostřed vzrostlého lesa. Zásah to nebyl jednoduchý, pro-
tože se jednalo o území, které nebylo přístupné pro techni-
ku. V tomto případě rozhodovaly pouze minuty, aby se po-
žár nerozšířil do okolního vzrostlého porostu. Vše dobře 
dopadlo díky rychlému zásahu hasičů a také díky obyva-
telce ulice Práce (redakce zná jméno), která dým zpozoro-
vala z okna bytu a požár nahlásila na číslo 150. Nýrským 
hasičům i všímavé obyvatelce patří velký dík za akci, kte-
rá minimalizovala škodu na majetku města.             (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Dalšími body programu byly věci ekonomického cha-
rakteru – určení auditora hospodaření města za rok 2015, 
úprava splatnosti kontokorentního úvěru, závěrečné účty 
svazků obcí za rok 2014, poskytnutí či přijetí dotací a darů.

Na program jednání se dostaly i názvy nově vzniklých 
místních komunikací. V červnu 2015 byla dokončena do-
tační akce „Novostavba MK u hydroglobu a rekonstruk-
ce Thámovy ulice v Nýrsku“, která zajistila vybudování 
komunikace mezi nově vzniklými stavebními parcelami  
a propojila ulici Práce s ulicí Klostermannovou. V součas-
né době je již v této lokalitě zahájena výstavba rodinných 
domů a je potřeba stanovit názvy nově vzniklých komu-
nikací s předstihem, aby si noví obyvatelé po nastěhová-
ní mohli vyřizovat veškeré náležitosti s tím spojené na již 
konkrétní adresu. Vzhledem ke způsobu využívání těch-
to pozemků v minulosti – jahodové plantáže, byl schválen 
návrh pojmenovat novou ulici mezi vzniklými stavebními 
parcelami „Jahodová“. Zbývající části prodloužených ko-
munikací ponesou názvy již existujících, tedy ulice Práce 
a K Zahradám. Vzhledem k tradici názvů jednotlivých lo-
kalit v Nýrsku (Lesní čtvrť, Hadravská čtvrť...) byl schvá-
len návrh pojmenovat lokalitu kolem nově vznikající čás-
ti města názvem „Pod Globusem“.

Bližší informace naleznete na stránkách města v odka-
ze: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp

(MěÚ)

Invaze mšice smrkové
poškozuje jehličnany

Pokud jste v poslední době cestovali po naší repub-
lice, měli jste možnost si všimnout usychajících smr-
ků pichlavých, lidově řečeno stříbrných. Důvodem je 

Paseka, kde vypukl požár.

Zastupitelé schválili pojmenování 
nových komunikací

V pondělí 17. srpna se sešli zastupitelé na svém 5. ve-
řejném zasedání v sále městské knihovny. Prvním bodem 
programu byla změna zakladatelské listiny obchodní spo-
lečnosti Nýrská teplárna, s.r.o., jejímž je město zaklada-
telem a 100% vlastníkem. Tato společnost od 1. července 
2015 provozuje centrální výtopnu v Nýrsku. Z organizač-
ních důvodů po dobu vzniku společnosti byli v čele dva 
jednatelé. V současné době je pro fungování dostačující 
pouze jeden jednatel, proto došlo ke změně zakladatelské 
listiny a jediným jednatelem je pan Bc. Miroslav Malát, 
který tuto společnost řídí. Druhým jednatelem byla mís-
tostarostka Bc. Soňa Hladíková, která funkci jednatele vy-
konávala bezplatně a organizačně od počátku roku 2015 
připravovala podklady pro založení společnosti a k získá-
ní potřebných licencí a živnostenských listů. Napadený smrk pichlavý.

nebývalá invaze mšice 
smrkové, která napadá 
právě tento druh okras-
ných smrků. Nákaza se 
šíří prakticky po celém 
území České republiky. 
Podle odborníků mohou 
za tragédii nestandartní 
klimatické podmínky, 
předchozí mírná zima  
a letošní sucho. Od-
bor životního prostře-
dí MěÚ Nýrsko zma-
poval napadené stromy. 
Po konzultaci s odbor-
níkem bylo rozhodnuto 
ještě počkat, které stro-
my se po letošním létě 
vzpamatují, trvale po-
škozené pak následně 
odstranit.

A. Soušek, 
odbor životního prostředí



3

Nýrská teplárna
se představuje

V březnovém vydání Nýrských novin jste se dozvě-
děli o založení nové společnosti Nýrská teplárna, s.r.o. 
Od této doby již uplynulo několik měsíců, a tak mi 
dovolte, abych Vás informoval o nastalých změnách  
v oblasti tepelného hospodářství v Nýrsku.

Společnost Nýrská teplárna, s.r.o., od svého zalo-
žení již prošla složitým administrativním procesem za 
účelem získání všech potřebných rozhodnutí od dotče-
ných orgánů státní správy a od 1. července 2015 dodá-
vá svým odběratelům tepelnou energii při zachování 
původní ceny tepla a kvality dodávek, na kterou jsou 
občané Nýrska napojení na centrální výtopnu zvyklí. 
Troufám si tvrdit, že většina odběratelů tuto změnu na 
přelomu měsíců června a července nijak nepostřehla  
a nezaznamenala žádné omezení dodávek tepla způso-
bených změnou provozovatele výtopny. 

Naším hlavním cílem je pro následující období pro-
vést technické změny v tepelném hospodářství měs-
ta Nýrska vedoucí k naplnění podmínek provozu od  
1. 1. 2018, kdy vstoupí v platnost přísnější podmínky 
plnění stanovených emisních limitů. Podmínkou nutné 
přestavby je zachování příznivých cen pro zákazníky 
v kombinaci s kvalitou dodávek tak, aby byla Nýrská 
teplárna schopna předejít decentralizaci systému vytá-
pění ve městě. Společnost bude také usilovat o zavede-
ní kogenerační výroby tepla a elektřiny způsoby, které 
jsou šetrnější vůči životnímu prostředí.

Dále pro své zákazníky připravujeme řadu novinek, 
u kterých věříme, že povedou ke zlepšení a zpříjem-
nění komunikace a informovanosti – například mož-
nost volby elektronické fakturace a vlastní interneto-
vé stránky, kde bude možno najít informace o plánova-
ných odstávkách nebo případných poruchách.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval paní mís-
tostarostce Bc. Soně Hladíkové, která jako jedna z jed-
natelů odvedla značný kus práce v nelehkých počát-
cích společnosti a městu Nýrsku, které k řešení proble-
matiky tepelného hospodářství přistupuje s náležitou 
zodpovědností.

Bc. Miroslav Malát, 
jednatel společnosti Nýrská teplárna, s.r.o.

Městský úřad Nýrsko
tel.: 376 555 611

Úřední hodiny
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,

úterý 8:00 – 15:00 hodin, 
čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin

pátek 8:00 – 14:30 hodin 

Vítěze inspirovala...
Pokračování ze strany 1

Radek Pluháček si vybral pověst o hartmanickém stra-
šidle, které chránilo stromy v lese, a vytvořil krásnou so-
chu lesního skřítka. Josefa Florence inspirovaly bludič-
ky, které lákají zbloudilé do bažin. A tak pod jeho rukama 
vznikla jezerní paní stojící na malém ostrůvku. Nejmladší 
sochař Standa Cibulka si vybral pověst „O Štilclovi“, šu-
mavském strašidle, které přepadává pocestné a ti ho pak 
na zádech nosí, dokud je Štilcl neutrápí. Standa vysochal 
statečnou babičku, která se Štilcla nebála a větší strach než  
o svůj život měla o novou nůši, ve které Štilcla nosila. Po-
sledním sochařem, který nás v Nýrsku letos navštívil, byl 
Láďa Sedláček. Láďa opustil téma šumavských pověstí 
a vysochal abstraktní dílo, přičemž celou dobu tajil, co 
toto dílo představuje. A tak jsme se jeho význam dozvědě-
li právě až na závěrečné vernisáži. Láďova socha předsta-
vuje člověka, který hledí pouze jedním směrem a nevšímá 
si svého okolí. 

Pro ty, které žhnoucí slunce neodradilo a přece jen se 
přišli podívat, byla připravena soutěž o zajímavé ceny. 
Hlavní cenou byl soudek piva Bernard. Na závěr vernisá-
že jsme měli možnost vidět přehlídku leteckých modelů. 
Pánové nám se svými modely letadel a vrtulníků předved-
li opravdu krásnou show a potěšili děti bonbóny padající-
mi z nebe. I přes malou účast veřejnosti panovala příjem-
ná a veselá atmosféra a my se všichni těšíme na další roč-
ník.                IC Nýrsko
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Škoda že nebyly prázdniny 
před prázdninami

Co? Co mě to napadá? Nebojte se, nejsem zastánce re-
voluce určující správný čas prázdnin! Mám na mysli okur-
kovou sezónu, jak se někdy času prázdnin také říká. Když 
jsem psal příspěvek do červnových Nýrských novin, hor-
ko těžko jsem nacházel nějaké muzejní informace, o kte-
rých bych mohl psát. A pak nastal čas prázdnin a během 
něho se událo tolik, že teď zase pro změnu musím vybírat, 
co je důležitější. 

Především je důležité informovat, že Nýrsko navštívi-
la paní Anni Lange, neteř Josefa Blaua. Byla v Nýrsku již 
několikrát, ale nyní si mohla prohlédnout muzeum i archiv 
dokumentů, který k osobě jejího strýce máme a Park pa-
měti, v němž dominuje kámen Josefa Blaua. Významné 
pro muzeum bylo, že nám přivezla několik naprosto ne-
známých dobových fotografií rodiny a dokonce kopii do-
pisu, ve kterém spolubojovník Karla Blaua píše z italské-
ho lazaretu, že jeho zdravotní stav je tak vážný, že není na-
děje na uzdravení a také fotografii hrobu Karla na vojen-
ském hřbitově v severní Itálii. Snad se někomu podaří do 
těch končin zajet a stav hřbitova zjistit, případně hrob Kar-
la Blaua identifikovat.

Z NÝRSKÉHO MUZEA
malba na skle. To už je opravdu unikát. Po stovce let, kdy 
tento druh svatých obrazů vyšel z módy, ještě nějaký najít, 
zvlášť, když matriálem je sklo. Podmalbu jsme již předali 
do muzea v Domažlicích, kde ji odborně zrestaurují. Když 
ji tamní odborníci uviděli, ihned řekli, že je krásná, že je to 
na tehdejší dobu špičkové provedení. Protože v horizon-
tu dvou roků připravujeme pro vánoční výstavu téma lido-
vé zbožnosti, bude tam tato podmalba viset už v celé krá-
se. Zatím jako ochutnávku se můžete na podmalbu podívat, 
byť ještě v nálezovém stavu. A přibylo ještě několik důle-
žitých drobností, které určitě uvidíte, až budeme mít v roce 
2018 výstavu ke konci první světové války.

Tak, aby zbylo místo také pro ostatní příspěvky, i s těmi 
budoucími si je nechám na příště.

 Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Zásoba knoflíků 
paní Větrovcové

Hrozná doba. Jeden říká, že je konec války, jiný že ne, 
chvíli táhnou kolem naší hospody civilové, chvíli zase vo-
jáci. Někteří jdou pěšky, někteří mají vyzáblé koně zapřa-
žené do všelijakých povozů, někteří vydrželi s benzinem, 
a tak se mohou vézt na nějakém motorovém vozidle. Pře-
devčírem přešly kolem asi dvě stovky dětí. Všechny měly 
ruksaky, jako kdyby šly na výlet. Ale výlet to nebyl. Pouze 
se vracely domů. Z těch motorizovaných člověk nemá ta-
kový strach. Ti nemají zájem zastavovat na každém rohu. 
A všichni stejně ví, že hospoda už dlouho neznamená jídlo 
a pití. My s mužem sami pijeme vodu z pramene nad cha-
lupou a jíme poslední zbytky našich brambor, co máme 
schované v krechtu v lese. Pěší, z těch jde větší strach! 
Jako včera. Pochodovalo jich několik v jakémsi útvaru  
a před nimi velitel. Najednou jako kdyby se na povel zbláz-
nili, rozběhli se na zahradu mezi jabloně, kde mi schlo 
mužovo oblečení. Velitel si toho chvíli ani nevšiml a po-
chodoval sám středem cesty. Až když se mu něco nezdálo  
a ohlédl se, trhali už vojáci ze šňůry civilní oblečení, svlé-
kali své vojenské a rychle se oblékali do civilu bez ohledu 
na to, jestli je jim to malé nebo velké. Naštěstí je můj Hans, 
hospodský jak se patří, takže to na nich většinou plandalo. 
Bála jsem se, co bude dál. Byla jsem doma sama. Ale nic 
jiného je nezajímalo! Velitel na ně chvíli koukal a pak při-
šel a docela slušně mi řekl, jestli bych neměla také něco 
pro něho. Měl v očích strach. Bylo mi ho líto. Dala jsem 
mu kalhoty i sako ještě po tchánovi. A za chvíli byli pryč. 
Pod šňůrami na jabloni zůstala jen hromada těch jejich 
šedozelených hábitů. Co s tím? Přece do toho muže nebu-
du oblékat. Vzala jsem do ruky jeden kus, druhý… Knoflí-
ky, ty by se mohly hodit! Skoro pokaždé, když se muž vrá-
tí z lesa, mu nějaký schází. Sedla jsem k hromadě s nožem 
a všechny knoflíky odpárala. Je jich plná krabice od sirek. 
A ty hadry? Dala jsem je psovi do boudy a poslední slepici 
do kurníku. Alespoň si jednou poleží na měkkotě. 

            Karel Velkoborský

Další důležitou zprávou je, že sbírkový fond našeho 
muzea se díky laskavosti pana Václava Hirmana z Hojso-
vy Stráže výrazně rozrostl. Nově máme v muzeu vystave-
nou malovanou skříň z roku 1844, kterou jsme od něj do-
stali. Je velmi zachovalá, ale bez konzervace se to pochopi-
telně neobejde. Ta ale přijde na řadu až později, až se poda-
ří na to najít nějaký finanční zdroj. Další důležitý předmět, 
který jsme od pana Hirmana dostali, byla originální pod-

Nový přírůstek muzea - originální stará podmalba na skle.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek bude opět prodávat 

slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 

Stáří 14 – 19 týdnů. 

Cena 149 – 180,- Kč/ ks. 

Prodej se uskuteční: 29. září a 30. října 2015  
Nýrsko – u vlakového nádraží – 17:50 hod.            
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek 

– cena dle poptávky.

Informace podáváme Po – Pá: 9.00 – 16:00 hod.
na mob.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Město nabízí prostor
pro adventní nápady

INZERCE

Město Nýrsko se rozhodlo vytvořit prostor pro spol-
ky, instituce či umělce a poskytnout jim možnost vystou-
pení a prezentace na nýrském náměstí vždy o adventní ne-
děli. Nabízíme, abyste i vy přispěli svým dílem k navoze-
ní vánoční atmosféry a podpořili setkávání občanů Nýr-
ska v tomto čase. 

K dispozici bude připravené zastřešené podium, elek-
třina a propagace akce – vše zdarma. 

Další požadavky a bližší informace obdržíte v kance-
láři místostarostky Bc. Soni Hladíkové nebo v Městské 
knihovně Nýrsko. Máte-li zájem o vystoupení, sdělte pro-
sím své rozhodnutí i s nástinem vašeho programu na jme-
novaných místech osobně či písemně (e-mail: mistosta-
rosta@mestonyrsko.cz, knihovna@mestonyrsko.cz) a to 
nejpozději do pátku 19. září 2015.

Doufám, že Vás tato nabídka osloví a společně připra-
víme poutavý program, který zaujme široké publikum.

    IC a MěK Nýrsko

Český systém kvality služeb je dobrovolným systé-
mem, který napomáhá ke zvyšování kvality poskytova-
ných služeb v oblasti cestovního ruchu. Vlastníkem sys-
tému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho 
realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociace-
mi v cestovním ruchu. Celý systém je založen na poznání 
potřeb zákazníků a neustálém zlepšování poskytovaných 
služeb. 

Cesta k získání certifikátu je poměrně dlouhá. Zájemce, 
který se chce do systému zapojit, se musí nejprve zúčast-
nit školení „Trenéra kvality“. Na tomto školení jsme zís-
kali odborné znalosti z oblasti řízení kvality ve službách. 
Tyto znalosti jsme si následně vyzkoušeli na různých prak-
tických cvičeních, kdy jsme se sami ocitli na druhé stra-
ně, tedy v roli zákazníků. Tato praktická cvičení a odborné 
znalosti nám pomohly lépe poznat potřeby a pochopit přá-
ní zákazníka. Po návratu ze školení jsme začali připravovat 
tzv. „Plán opatření“. V tomto plánu jsme postupně rozepsa-
li jednotlivé kroky při obsluze zákazníka v naší organizaci, 
tedy od pozdravu při jeho příchodu, přes obsluhu zákazní-
ka, až po rozloučení se s ním. Poté jsme připravili opatření, 
jak jednotlivé kroky zlepšit a poskytnout naši službu lépe 
a kvalitněji. Především tak, aby zákazník odešel spokojen. 
Hotový „Plán opatření“ jsme zaslali Českému systému kva-
lity služeb a teprve po jeho schválení jsme certifikát získali. 

Tento systém je vhodný pro všechny organizace, kte-
rým záleží na svém dalším rozvoji a jejich cílem je posky-
tovat služby nejvyšší kvality a naplňovat očekávání svých 
zákazníků.              IC Nýrsko

Informační centrum Nýrsko 
má certifikát kvality služeb

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Nadějný klavírista přivezl z Prahy zlato

Mimořádného úspěchu dosáhl na 24. ročníku prestižní 
soutěže mladých klavíristů „Prague Junior Note“ žák Zá-
kladní umělecké školy Nýrsko Kryštof Matějíček. V silné 
konkurenci 29 soutěžících 2. kategorie získal ocenění nej-
vyšší – 1. cenu. Součásti ocenění mladých klavíristů bylo 
také vystoupení na koncertu laureátů – vítězů všech kate-
gorií.                                          Luboš Vacek, ředitel školy Kryštof Matějíček s diplomem vítěze.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní umělecká škola Nýrsko 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Přeshraniční setkání se stalo už tradicí
Ve dnech 3. – 5. 8. 2015 se 

uskutečnilo další Českoněmecké 
setkání dětí. Tradice je to mno-
holetá, a tak zkušenosti pořada-
telů jsou na obou stranách hrani-

ce už bohaté. Za českou stranu se na přípravě podílí Dům 
dětí a mládeže Nýrsko, obec Loučim a za německou stra-
nu to letos byl Bavorský národní park, obec Arrach a dal-
ší obce v okolí. 

Letos se akce se zúčastnilo 18 dětí z České republiky 
a to převážně z Nýrska, Loučimi a Janovic a také 20 dětí 
z Německa. Tyto děti byly z Arrachu a dalších obcí. Děti 
společně tábořily v Arrachu v areálu přírodního koupa-
liště, kde byly připraveny první dva dny programu. Spo-
lečné vaření, večerní grilování, samostatné pečení pizzy,  
návštěva ZOO v Lohbergu, rybaření v Arrachu a hlavně 
koupání a vodní radovánky. 

Poslední den jsme společně strávili v Nýrsku. Výtvar-
né činnosti, pohádkový les, střelecká soutěž a další aktivi-
ty ukončily celý program. Na závěr jsme pokřtili novou la-
vičku, kterou město Nýrsko nechalo vyhotovit do renovo-
vaného parčíku na pozemku před budovou DDM. Lavička 
se všem dětem velmi zalíbila, je nejen hezká, ale je i prak-
tická pro dětské hry a dovádění. Bude sloužit všem dětem  
i dospělým k přátelskému posezení a dětem, které se zú-
častnily naší společné akce, bude připomínat velmi pří-
jemné setkání se spoustou kamarádů.

Poděkování za zdárný průběh akce patří všem dětem  
a pořadatelům, za finanční pomoc děkujeme městu Nýrsko 
a Plzeňskému kraji.                          Bc. Pavlína Karlovská

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. září. 
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O příměstské tábory byl velký zájem
V době letošních letních prázdnin byl zaznamenán 

rekord v účasti dětí na příměstských táborech. O jejich 
průběhu jste byli informováni prostřednictvím Faceboo-
ku DDM Nýrsko, ale jakákoliv písemná zpráva nedokáže 
dost dobře popsat atmosféru a kopu legrace, kterou účast-
níci zažili. Některé tábory byly tak vypracované, že na 
jejich závěru mohli rodiče zhlédnout vystoupení svých 
dětí na přehlídkách. Bylo to hlavně u tanečního soustře-
dění, mažoretkového soustředění či u muzikálového tá-
bora „Červená Karkulka“. Jiné tábory byly zaměřeny re-
kreačně či turisticky, další ryze sportovně.

Výčet táborů: „Ve jménu Lary Croft“ – 22 účastníků, 
„Taneční soustředění“ – 48 děvčat, „Florbal“ – 20 účast-
níků, „Jumanji“ – 22 účastníků, „Pevnost Boyard“ – 21 
účastníků, „S taťkou Šmoulou“ – 17 účastníků, „Červe-
ná Karkulka“ – 9 účastnic, „Za hranice všedních dnů“ – 
30 účastníků, „Mažoretkové soustředění“ – 28 účastnic, 
„Hrdinové kulatého stolu“ – 20 dětí, „Gumičková ces-
ta Evropou“ – 44 dětí, „Florbal“ – 16 dětí, „Keramický 
tábor“ – 20 účastníků, „Gymnastické soustředění“ – 22 
děvčat, „Česko německé setkání 2015“ – 19 dětí.

DDM Nýrsko výborně zvládl tak veliký zájem veřej-
nosti. Budova DDM byla beze zbytku využita. Věříme, 
že se s většinou dětí potkáme hned v těchto dnech, kdy 
bude začínat pravidelná zájmová činnost kroužků. 

Bc. Pavlína Karlovská

„Šmoulí tábor“.

„Gumičková cesta po Evropě“.

„Jumanji“.

„Pevnost Boyard“.

„Ve jménu Lary Croft“.

Česko-německé setkání.
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„Za hranice všedních dnů“.

„Červená karkulka“.

Florbal.Taneční soustředění.

„Hrdinové kulatého stolu“.
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Vzít osud do vlastních rukou při hledání zaměstnání se 
rozhodly už desítky lidí z Plzeňského kraje. Pomohl jim  
v tom projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“. Ab-
solventům bez praxe, dlouhodobě nezaměstnaným nebo tře-
ba maminkám na či po rodičovské dovolené nabídl možnost 
zvýšit svoji kvalifikaci, a tím i své šance na pracovním trhu. 
Na pracovních stážích ve firmách a neziskových organiza-
cích mohli nabírat potřebné praktické zkušenosti a kontak-
ty ve svém oboru, znovu najít ztracené sebevědomí a třeba  
i nové přátele. Projekt se již chýlí ke svému konci, díky 
němu se ale v České republice podařilo nastartovat systém 
stáží, který poběží samostatně i po jeho skončení. Zaměst-
navatelé tedy mohou i nadále vypisovat stáže na vhodné po-
zice ve svých firmách prostřednictvím „Národního katalogu 
stáží“. Výhodné je to pro obě strany – firmy si tímto způso-
bem mohou bez rizika a s minimálními vstupními náklady 
vyzkoušet potenciálního nového zaměstnance. Pokud se stá-
žista osvědčí, mohou mu po skončení stáže nabídnout další 
spolupráci. Získají tak spolehlivého a loajálního pracovníka, 
kterého si vyškolí přesně podle svých potřeb.

A jak to tedy celé probíhá? Stačí se zaregistrovat na strán-
kách www.narodnikatalogstazi.cz. Poskytovatelé zde vypíší 
takzvanou kartu stáže, tj. pracovní pozici, na níž chtějí stáž 
nabídnout. Firmy by měly mít k dispozici mentora, tedy za-
městnance na dané pozici dostatečně zkušeného, aby mohl 
stážistu celou dobu provázet a dohlížet na něj. Uchazeči  

z těchto karet vybírají podle svého oboru a místa, kam chtějí 
na stáž dojíždět. Zaměstnavatelé si potom vybírají z přihláše-
ných zájemců toho nejvhodnějšího. Stáž může probíhat mě-
síc, ale třeba i půl roku, vše záleží na tom, jak se obě strany 
dohodnou. Je li zaměstnavatel se stážistou spokojen, může mu 
nabídnout stálé zaměstnání. Zkušenosti z předchozích stážo-
vých projektů potvrzují, že tímto způsobem našlo pracovní 
uplatnění až 40 % stážistů. Ani pokud se na další spolupráci 
nedohodnou, stážista nemusí zoufat – odnese si cenné zkuše-
nosti, které mu pomohou při dalším hledání zaměstnání.

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“ i webo-
vou databázi „Národní katalog stáží“ realizuje Fond další-
ho vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce  
a sociálních věcí ČR. „Mít možnost zvyšovat svou kvalifika-
ci a tím i zvyšovat možnost uplatnění na trhu práce je vel-
mi důležité. A právě stáže ve firmách mohou řadě lidem po-
moci bojovat proti jejich znevýhodnění na trhu práce,“ do-
dává k projektu ministryně práce a sociálních věcí Michae-
la Marksová.

Kompletní informace naleznete na webových stránkách 
Fondu dalšího vzdělávání – http://fdv.mpsv.cz/ a Národního 
katalogu stáží – http://www.narodnikatalogstazi.cz/.

Mgr. Lukáš Kadlec, regionální konzultant
Fond dalšího vzdělávání
Regionální kancelář Plzeňského kraje
Kancelář: Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Chybí vám pracovní zkušenosti? Pomůže stáž
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Společnost A-TENDER s.r.o. připravuje elektronic-
kou aukci energií / zemního plynu pro domácnosti v ter-
mínu 16. 9. 2015. Máte tak příležitost využít aukce a sou-
těžit společně ceny energií nebo zemního plynu pro vaši 
domácnost na další období. Občané, kteří budou mít zá-
jem vysoutěžit dodavatele energií u své domácnosti se 
mohou přihlásit na portálu www.setrime-lidem.cz a zadat 
svoje vstupní údaje. Po přihlášení na portálu zájemce ob-
drží akceptaci požadavku, jeho data spotřeb jsou potom 
pořadatelem aukce ověřena a po shromáždění všech pod-
kladů je zájemce zařazen do nejbližšího termínu sdruže-
né aukce – 16. 9. 2015. Zde vysoutěží nejvýhodnější na-
bídku všech dodavatelů, kteří se do aukce přihlásí.

Přijmeme zaměstnance na pozici 
pracovník přepážky pro poštu v Nýrsku

Popis pozice:
upráce u přepážky – příjem a výdej poštovních 
zásilek    
unabídka služeb a zboží České pošty, s.p.
unabídka produktů a uzavírání smluv pro alianční 
partnery České pošty, s.p.

Váš profil:
utrestní bezúhonnost
uvěk minimálně 18 let
uvzdělání úplné střední s maturitou, poštovní ško-
la výhodou
usamostatnost, svědomitost, spolehlivost, příjemné 
vystupování k zákazníkovi

Nabízíme:
utýdenní pracovní úvazek 37,50 hodin (dělené směny) 
upracovní poměr na dobu určitou na jeden rok 
s možností prodloužení
uzaměstnanecké výhody: příspěvek na životní –
penzijní připojištění, stravenky, firemní rekreační 
zařízení, příspěvek na letní dětské tábory

Nástup dle dohody
Kontakt: 

Naděžda Zollpriesterová, mob.: 731 542 491,
Pavel Šašek, mob.: 602 176 012

ZAMĚSTNÁNÍ

U energií se dosahuje v rámci aukce úspory na komodi-
tách – v silové elektřině 9 – 20 % a u zemního plynu 9 – 28 % 
úspory ve srovnání se stávajícím ročním zúčtováním. 

Sdružená aukce spojuje spotřebitele do skupiny odbě-
ratelů a svou sdruženou spotřebou a svými celkovými ob-
jemy tak dosáhnou na výhodnější ceny, které by indivi- 
duálně neměli možnost od svých dodavatelů získat. Po 
vyhodnocení aukce je zákazník vyrozuměn o vítězné na-
bídce a je mu poskytnuta veškerá součinnost při uzavření 
smlouvy s novým dodavatelem. 

Smlouva se obvykle uzavírá na rok nebo dva, eliminu-
je se tak nákup na delší období (5 – 10 let), který je vzhle-
dem k výkyvům trhu a aktuálním burzovním cenám pro 
spotřebitele nevýhodný. 

Zákazník tak získává garanci nejvýhodnější nabídky  
s ohledem na aktuální situaci na trhu.

A-TENDER s.r.o., www.setrime-lidem.cz 
Přihlásit se můžete:
- na tel.: 281 866 510
- e-mailem: obcane@a-tender.cz
(Do poznámky uveďte „Nýrské noviny“.)

INZERCE
Sdružená aukce energií 

pro občany města Nýrska
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Hrajte o iPad nebo 
o pobyt v hotelu v Plzni!

 Zapojte se do hledání skrytých QR kódů po Plzni spolu 
s Plzní – Evropským hlavním městem kultury 2015 a hlav-
ním partnerem projektu, firmou MasterCard! Jak celá hra 
funguje? Stáhněte si aplikaci InCard Mobile zdarma do své-
ho smart telefonu najděte QR kódy na významných kultur-
ních a dalších místech v Plzni. Nalezený QR kód naskenuj-
te (tím provedete symbolickou platbu) - přispějete tak na 
projekt „Almara překvapení“ občanského sdružení ENVIC. 
My vás pak zařadíme do slosování o hodnotné ceny Master-
Card a Plzně 2015. Více informací o soutěži a umístění QR 
kódů naleznete na http://plzen2015.cz/cs/mastercard.

Ceny losujeme každý měsíc a v říjnu vybereme hlav-
ní vítěze. Co všechno můžete vyhrát? Například vstupen-
ky na Cirkus Aital a Akoreacro nebo na představení Dae-
Man. Kromě kulturních zážitků pro Vás máme připravené 
také kousky z kolekce #Copatutoje Plzeň 2015 společnos-
ti Horsefeathers. Po skončení soutěže vylosujeme absolutní 
vítěze, kteří budou bojovat o 3x iPad mini nebo 3 pobyto-
vé balíčky v Plzni, které zahrnují ubytování (se snídaní) pro 
dvě osoby na 2 noci, vstup na právě probíhající akce Plzně 
2015, prohlídku Pivovarského muzea, Plzeňského Prazdro-
je a Techmania Science Center.                               Plzeň 2015
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Léto se pomalu chystá předat vládu podzimu a kalen-
dář nemilosrdně volá děti zpět do školních lavic. „Jaký 
asi bude ten následující školní rok?“ To si určitě pomys-
lí mnohé děti i mnozí rodiče. Spousta otazníků se objeví 
před očima prvňáčků i těch, kteří přemýšlejí o studiu na 
gymnáziu.

Zájem o tuto školu roste a není tajemstvím, že budou-
cí gymnazisté jsou přijímáni ke studiu na základě úspěšně 
vykonaných zkoušek z českého jazyka a matematiky. Aby 
se „přijímačky“ povedly, k tomu mohou přispět kurzy čes-
kého jazyka, které začnou probíhat od 17. září v místní 
knihovně. V deseti týdnech (každý týden jedna vyučova-
cí hodina) se žáci připraví na přijímací zkoušky z českého 
jazyka. Počet žáků bude omezený – v každém kurzu max. 
8 zájemců. 

Změna u kulturního domu

I přes některé výhrady k postupu úprav zeleně v parčíku před 
kulturním domem ze strany veřejnosti připomíná jejich výsledek 
blízkost zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.  (MěÚ)

Nejen žáci se můžou
zdokonalit v češtině

Dále nýrská knihovna nabídne kurz přípravy na státní 
maturitu a kurz zdokonalování písemného a ústního proje-
vu pro všechny věkové kategorie. I tyto kurzy zahájí svou 
činnost 17. září.

Milí čtenáři, pokud Vás zaujala nabídka některého  
z uvedených kurzů, kontaktujte zdejší knihovnu. 

Jménem lektorky se na Vás těší
Mgr. Martina Kalistová 



KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města 

telefon: 376 555 646, e-mail: ic@mestonyrsko, 
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Otevírací doba 
Po – Pá: 9:30 (9:00) – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

So - Ne: 10:00 – 13:00

Ve společenském sále městské knihovny
Od 7. 9. do 30. 10. – Hraniční kameny – výstava fotografií 
k 250. výročí od vyznačení hraničních kamenů, 
24. 9. od 18:00 hod. – Beseda o sirkařství s Tomášem Cih-
lářem.
Od 17. 9. – Kurzy českého jazyka – příprava na přijíma-
cí zkoušky, maturitu, zdokonalování písemného a ústního 
projevu s lektorkou Mgr. Martinou Kalistovou, přihlášky 
v MěK do 11. 9. 2015.

V městské knihovně 
14. 9. od 16:30 hod. – Dračí čtení – čtení pro děti s vý-
tvarnou dílnou.

V Muzeu Královského hvozdu
Do 20. 9. – Výstava „Stopy války“ – o průběhu a konci 
2. světové války v Nýrsku a okolí.

V KD-DDM
26. 9. – Kečup – 30 let tour – rockový koncert skupiny Ke-
čup, hosté: Bára Zemanová a Petr Bende, pořádá TJ Nýrsko.

Areál pod sjezdovkou
5. 9. od 17:00 hod. – Nightwish revival Ostrava, předka-
pela Grafit – rockový koncert.
12. 9. od 17:00 hod. – ZOEY, Tommy Allwarez, Impe-
rial Fruit.

Cyklovýlety
5. 9. v 9:00 hod. – od autobusového nádraží pojedeme na 
Kašovice a Zdouň, trasa do 75 km, pro aktivní cykloturisty.
19. 9. v 9:00 hod. – od autobusového nádraží pojedeme 
na Falkenstein (1315 m n. m.), trasa okolo 80 km, pro  
aktivní cykloturisty. 

Lesní divadlo
5. 9. – Charleyova teta – divadlo Kbel.
19. 9. – Akce Burčák – Martin a Lenka Vyskočilovi pořáda-
jí ochutnávku moravských vín, POZOR! Změna termínu!
Začátek akcí LD upřesní později. 

Připravujeme
5. 10. od 16:30 hod. – Šlechtické čtení.
10. a 11. 10. – Nýrské posvícení.


