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Žáci vybojovali ve florbalu
historický úspěch

Vítězné florbalové družstvo žáků ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ulice.

Začátkem prosince vyhráli žáci naší školy (ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského
ulice) okresní finále ve florbalu základních škol. Ve finále porazili rivaly ze ZŠ
Horažďovice, Komenského ul., a postoupili do krajského finále do Plzně. To
proběhlo 8. prosince a zúčastnila se ho vítězná družstva ze všech sedmi okresů Plzeňského kraje.
Naši žáci se poctivě připravovali na turnaj v hodinách zájmové tělesné výchovy. Nedělali si velké naděje na úspěch už vzhledem k tomu, že na finálové klání museli všichni vstávat před pátou hodinou ranní. O to více se družstvo
semklo a bojovalo zápas od zápasu lépe. Ve skupině jsme narazili na mužstva
Přeštic a 22. ZŠ Plzeň. Právě žáci této školy nesli na dresech nápis Centrum
sportu. Naši kluci se však nezalekli a vydřeli cenné vítězství 2:0.
Postup do semifinále byl velkým úspěchem. Ani tam jsme nesložili zbraně
a po urputném boji s gymnáziem ze Stříbra, jsme po nájezdech postoupili do finále. Tady nás výrazně podržel brankář David Matoušek. Nevídané, neslýchané, obrovský úspěch. Před finálem jsem klukům zdůrazňoval, že úspěchu už dosáhli a aby si zápas proti ZŠ Holešov hlavně užili. Zápas s Holešovem rozhodly
opět samostatné nájezdy. Každý sportovec ví, že pak už rozhoduje štěstí. Naši
kluci mu však šli více naproti než soupeř. Drželi se jak slavní hokejisté z Nagana kolem ramen a prožívali vše velice emotivně. V hlavě se promítaly jednak
zlikvidované nájezdy soupeře naším hrdinou v bráně i proměnění dvou nájezdů Karlem Kalivodou. Pak už následovaly gejzíry radosti, skandování i sladká odměna ve formě čokolády a účasti na republikové soutěži na přelomu ledna a února.
(dokončení na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
s příchodem nového roku začíná i nové období, kdy vstupuje
v platnost mnohé úpravy a to na úrovni státu i měst a obcí.
Na straně 2 si povšimněte změn
v poplatcích a cenách, které vchází v platnost na nové období
v Nýrsku. Přelom starého a nového
roku je i dobou plánování a předsevzetí. Na straně 3 jsme proto zařadili seznam plánovaných investičních akcí města pro rok 2011.
Věříme, že i v novém roce zachováte Nýrským novinám svoji přízeň a že se Vám jejich obsah
bude líbit. Rozhodně chceme i nadále pracovat na jejich zkvalitňování. Za naši redakci přeji všem
čtenářům i dopisovatelům vše nejlepší do roku 2011.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin

Z obsahu
Z nýrského muzea:
Pajrecká chodba - 4
Projekt EU - Aktivní učitel
= aktivní žák - 5
Maminky v Nýrsku už ví,
jak na počítač - 6
Rozhovor
Uvex je v Nýrsku
již 10 let - 7
Společné přeshraniční
cvičení hasičů - 9

INFORMACE
Z RADNICE
Prosincové jednání zastupitelstva
Na svém prosincovém jednání zastupitelé projednali mimo jiné rozpočet města na rok 2011. Rozpočet byl
schválený jako přebytkový, rozpočet příjmů činí 66 mil.
a 400 tis. Kč, rozpočet výdajů je 59 mil. a 595 tis. Kč.
Schválený rozpočet počítá s navýšením dotace pro činnost
sportovních a kulturních organizací, kdy se částka navýšila
téměř na dvojnásobek (550 tis. Kč v roce 2010, 1 mil. Kč
v roce 2011). Na investice pro rok 2011 je počítáno s částkou 16 mil. a 240 tis. Kč.
Dalším bodem jednání byly ceny vodného a stočného. Vodné a stočné ve výši 36,80 Kč/m3 (bez DPH) bylo
oproti předcházejícímu období navýšeno o 2,8 % (z částky
35,81 Kč na 36,80 Kč). Pro přehled uvádíme ceny stočného a vodného z Klatov – 51,53 Kč/m3, Horažďovic
– 52,58 Kč/m3 a Dobřan – 53,40 Kč/m3 .
V dalším bodě jednání vzalo zastupitelstvo na vědomí
cenu tepla, která byla pro rok 2011 navýšena o 4 % oproti minulému období, tj. z částky 347,13 Kč/GJ na částku
361,0 Kč/GJ (ceny bez DPH). (Cena tepla v Klatovech
505 Kč/GJ, v Domažlicích 620 Kč/GJ a v Rokycanech
550 Kč/GJ).
Zastupitelé v souvislosti s novelou některých zákonů
projednali i obecně závazné vyhlášky řešící místní poplatky. Nově je zaveden poplatek, který městu odvádí provozovatel technického herního zařízení povolovaného Ministerstvem financí ČR. Dosud plátcem byl pouze provozovatel výherních hracích automatů povolovaných městem.
Změna se odrazí i ve výši místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu, a to na základě nákladů a počtu
obyvatel v roce předcházejícím. Cena se pro rok 2011 navýší o 3,7 % na částku 445,- Kč (rok 2009 a 2010 ve výši
429,- Kč). Cena stejného poplatku je v Dešenicích 500,Kč a v Janovicích nad Úhlavou 490,- Kč.
(MěÚ)

Informace pro podnikající
právnické a fyzické osoby
Technické služby města Nýrska upozorňují podnikající právnické a fyzické osoby na možnost sepsání nových
smluv na likvidaci odpadu podobného komunálnímu a separovaného odpadu pro rok 2011. Podnikatelům doporučujeme dostavit se k sepsání nových smluv v termínu od
3. ledna do 25. února 2011 do areálu Technických služeb v ulici Strážovská čp. 529 k p. Blahníkové. Do této
doby bude odpad vyvážen dle podmínek uzavřených smluv
z roku 2010. 				
(MěÚ)

Dům dětí a mládeže
se přestěhoval
Dům dětí a mládeže v Nýrsku změnil své působiště,
od 1. 1. 2011 sídlíme na nové adrese – Prap. Veitla 23,
v budově kulturního domu.
Děkujeme všem rodičům, dětem, studentům, firmě
Lesní stavby Nýrsko a mnohým dalším příznivcům,
kteří se dne 18. 12. 2011 zúčastnili společného přestěhování. Záměrně neuvádím jejich jména, protože bych
mohla na někoho zapomenout. Díky Vaší pomoci došlo
ke zkrácení celé akce o jeden víkendový den! V současné době připravujeme prostory pro každodenní činnost, zajišťujeme kulturní program pro následující období.
Vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí v novém
roce. Těšíme se na shledanou v zájmové nebo kulturní
činnosti a děkujeme za podporu!
Za DDM Nýrsko Pavlína Karlovská.

Znovuotevřené kadeřnictví

Podrobnější informace o jednání zastupitelstva naleznete na stránkách města na odkaze:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp

Chtěli bychom Vás informovat, že dne 17. 1. 2011
znovu otevíráme provozovnu Kadeřnictví – pánské
i dámské - v ulici Kpt. Kufnera 189.

Ustanovení komise
kulturní a sportovní

Dále jsme rozšířili naši nabídku o kosmetiku, pedikúru, manikúru a masáže.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme mnoho úspěchů v novém roce 2011.

V souvislosti se záměrem věnovat větší pozornost kulturním a sportovním aktivitám ve městě se připravuje ustavení nové poradní komise se zaměřením na mapování situace v této oblasti na území města. Byli bychom velmi rádi,
kdyby zájemci o práci v tomto poradním orgánu starosty
kontaktovali Mgr. L. Janouška na tel.: 376 377 811 nebo
na e-mailu: info@mestonyrsko.cz v termínu do konce ledna tohoto roku.
(MěÚ)
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Objednat se můžete na těchto tel. číslech:
u kadeřnictví - tel.: 376 396 949 (od 17. 1. 2011)
u masáže - mob.: 724 795 699 (ihned)
u kosmetika, pedikúra, manikúra - mob.: 776 106 222
(ihned) 			
Radka Růžičková

Žáci vybojovali ve florbalu...

(pokračování ze strany 1)

Slavnostně otevřena byla v Nýrsku v pondělí 29. listopadu 2010 zrekonstruovaná Klatovská ulice a také postupně zmodernizovaná Hadravská
čtvrť. Akce se vedle zástupců stavebních firem, které se na úpravách podílely, projektantů, zastupitelů města v čele se starostou města Ing. Miloslavem Rubášem (zcela vpravo), zúčastnil i poslanec Parlamentu PS PČR
Ing. Vladislav Vilímec (uprostřed). O průběhu těchto investičních akcí
jsme informovali v předchozích číslech Nýrských novin.
(mk)

A kdo se na historickém úspěchu naší školy podílel?
Brankář - David Matoušek, obránci - Pavel Nejdl, Petr
Kněz, Michal Šveigr, Jan Polomis, útočníci - Pavel Míka,
David Václavovic, Patrik Mayer, David Janáček, Petr Janovský, Pavel Vaníček, Václav Pojar, Martin Neudek
a střelec všech gólů - Karel Kalivoda.
A co na to jejich učitel? Neměli jsme v mužstvu žádné hvězdy, ale bojovný duch a velké sebevědomí nám nechybělo. Sešla se parta kluků, kteří už letos společně reprezentovali školu na krajském finále v přespolním běhu
v Tachově. Ti teď tvořili základ florbalového mužstva.
Vštěpuji jim na hodinách tělesné výchovy, že není důležité vynikat v jednom sportu, ale že je třeba naučit se sportů
víc. Když pak přidají herní disciplínu a velký zápal, výsledek se vždy dostaví. Ne vždy to musí být vítězství, ale stačí třeba pocit s dobře odvedené práce. Dnes se jim povedlo obojí a za to jim děkuji.
Mgr. Karel Kalivoda
Další informace ze ZŠ a MŠ Komenského najdete na
straně 5.

Plán nejdůležitějších akcí města plánovaných na rok 2011
1. Výstavba									
1. 1. Rekonstrukce smuteční síně						

cena celkem / dotace
2, 5 mil.

2. Komunikace								
2. 1. Rekonstrukce ul. Práce						
2. 2. Opravy komunikací v územním obvodu města – TS			
2. 3. Výměna dopravních značek za reflexní – TS				

cena celkem / dotace
5, 5 mil.
0, 10 mil.
0, 075 mil.

3. Zeleň									
3. 1. Oprava a údržba všech laviček ve městě – TS			
3. 2. Výměna odpadkových košů v klidových zónách a parcích – TS
3. 3. Výsadba zeleně dle zpracovaných plánů výsadby			
3. 4. Údržba dětských hřišť a míst odpočinku - TS			

cena celkem / dotace
0, 075 mil.
0, 03 mil.
0, 15 mil.
0, 075 mil.

4. Projektové práce								
4. 1. Zpracování územního plánu						
4. 2. Projektová dokumentace na investice města				

cena celkem / dotace
2, 5 mil.
2 mil.
1, 6 mil.

5.
5. 1.
5. 2.

Infrastruktura							
Opravy vodovodní infrastruktury 					
Kanalizace Stará Lhota 						

cena celkem / dotace
1,2 mil.
25 mil.
2,5 mil.

6. Ostatní investice								
6. 1. Skatepark								
6. 2. Oprava kapliček							
6. 3. Výstavba sportovního hřiště ZŠ Nýrsko, Komenského ul.		
6. 4. Opravy osvětlení ve městě a spádových obcích – TS 2011		

cena celkem / dotace
1,5
1,5 mil.
1,9
1,6 mil.
0,8 mil.
0,3 mil.
0,2 mil.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Rok na Šumavě
Kalendářní rok už nám skončil a ten muzejní „Rok
na Šumavě“ skončí za pár dní. Kdybych měl tuto výstavu trochu shrnout, zhodnotit, muselo by zaznít nejdříve poděkování všem, kteří nám s ní pomohli. Ať už tím,
že nám nějaké předměty na výstavu darovali, půjčili, nějakým způsobem nám s organizačně poměrně složitou
výstavou pomohli, nebo se třeba „jen“ přišli podívat, či
ochutnat šumavské dobroty.
Protože je úkolem muzea shromažďovat hmotné i nehmotné odkazy na minulost, musím zvláštní poděkování vyslovit všem, kteří naši sbírku svými dary obohatili. A v několika případech to byly doslova historické
unikáty. Rodina Lorenců z Hadravy nás zásobila, Malátových z Chudenína prohledali i zásyp na stropě, Belfínovi nám věnovali několik původních předmětů z jejich domu, paní Matějková perličku v podobě krosny
na borůvky a paní Flajšmanová tolik cenné původní oblečení. Toho vyjmenovávání by bylo na půl stránky. Proto se můžeme „vytahovat“ dětskými dřeváky, zvedákem
na žebřiňák, formou na máslo a dokonce i kompletními
svatebními šaty i se spodním prádlem, které jsou teď restaurovány v plzeňském muzeu, takže je budou při nějaké příležitosti moci návštěvníci vidět v bezvadném stavu.
Nebo byste si přáli vidět dvoumužnou motorovou pilu
z padesátých let? Právě ji rekonstruuje pan Kolář. A kolik nám pomohlo lidí vařit ta šumavská jídla! Určitě však
nejvíce paní Brantová. Z té se stala doslova zapálená muzejnice. Byli jsme pochopitelně vděčni i za to, že si někdo vzpomněl na starý recept. Nejcennější je asi „nález“
receptu na ovařený chleba. Kdo nepřišel, minul se se zajímavou dobrotou.
Za ten rok kontaktů s rodinou Vondrákových jsem nasbíral tolik jejich vzpomínek a zážitků, že mě napadlo se
s vámi o ně podělit. Nejoriginálnější byly od jejich Tondy. Dovolil mi, abych je napsal do novin. Tak je v tom letošním roce každý měsíc někde tady najdete. Třeba připomenou nejen Tondovo dětství.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Pajrecká chodba
Mrzlo a mrzlo. I sněhu bylo tolik, že se sotva děti dostávaly do školy. Tondův spolužák Hackl bydlel na Hlavní ulici až ve druhém patře. Když byl Tonda někdy u jeho
rodičů na návštěvě, vždycky se divil té hrozné výšce, ve
které Hacklovi bydlí. Jejich Wilda v té zimě pomalu nestačil chodit do sklepa pro uhlí. Vždycky se trochu bál.
Svíčka házela po stěnách sklepa všelijaké stíny, tak byl
nejraději, když šel Tonda s ním. V nepoužívaných zákoutích sklepa bylo všelijaké harampádí, někdy se i přítmím
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mihla myška. Část stěny ve sklepě byla neomítnutá, jakoby nedávno postavená. Vždycky se jim na tom místě zastavily oči. Ani nevěděli proč. Jednou už se vraceli, každý s jedním kbelíkem, a oba rázem vydechli. Za tou stěnou něco je! Pro vysvětlení nebylo daleko. Hned se jim
v paměti vynořily dobrodružné výpravy ke zřícenině hradu nad městem i zaručená vyprávění kamarádů ve škole, že z hradu vede do města chodba. CHODBA! Pajrecká chodba kterou někdo zazdil! Proč? Tentokrát vzrušením ani nevnímali mihotavé stíny na stěnách. Nahoře
u Hacklů se stáhli do kouta a jen cosi špitali. Wildovi rodiče tušili, že určitě zas plánují nějakou lumpárnu, ale byli
spokojeni, že kluci chodí bez odmlouvání pro uhlí.
Plán byl jasný. Do té chodby se musíme dostat. Bude to
naše tajemství a nad bandou „hořejšáků“ vždycky vyhrajeme, protože jim snadno v lese pod Pajrekem vpadneme
do zad. A do svojí party si pak budeme vybírat jen ty nejodvážnější kluky! Bylo třeba sehnat kladivo a špičák. Špičaté železo našli na nádraží v hromadě šroubů na upevňování kolejí. Kladivo neměli odvahu si někde půjčovat. Co
by odpověděli, na co to potřebují? Dobře, bude stačit velký kámen, který by se dal udržet v jedné ruce.
Když poprvé klepli na stěnu, zastavilo se jim srdce! Taková rána. To na nás domácí přijde, než stačíme klepnout
podruhé! Zrodil se nápad. Jeden bude hlasitě nabírat uhlí
lopatou a druhý bude mezitím klepat! Teď už se dokonce
kluci do sklepa těšili! Přišli na to, že mimo opatrného rozbíjení cihly je možné i vyškrabávat maltu ze spáry. Čím
déle práce trvala, tím více snů se rodilo. Poklad! Meč a
brnění! Mrtvola, brrr! Práce šla pomalu. Mezi hlasitým
šoupáním lopatou poslouchali, jestli nejde někdo další do
sklepa, nebo dokonce pan domácí! Cihla už se trošku uvolnila, ale ne a ne ji dostat ven. Až bude první venku, pak už
to půjde snadněji. Připravili si zásobu starých prken, aby
vstup do chodby mohli zakrýt. A zase další kbelíky s uhlím
a další ťuk, poslouchat, ťuk, poslouchat. Při každé cestě
do sklepa a ze sklepa se jim zdálo, že se na ně dívají i stěny. A že je ve sklepě přistihnou. Ale ta senzace mezi spolužáky! Tonda s Wildou našli chodbu na Pajrek! To se ví, že
tam vezmou jen nejlepší kamarády! Ťuk, ťuk. Cihla už byla
volná, ale nechtěla vypadnout. Dovnitř do chodby ji nešlo
strčit a ven se ji nedařilo vytáhnout. Tak ji pomalu rozbíjeli dál. Pak už vypadl i poslední úlomek. Snažili se do díry
nakouknout oba najednou, ale viděli jen tmu.
“ Honem, svíčku, posvítíme si!“ šeptá Wilda
„Vidíš něco?“
„Ne.“
„Počkej, já tam strčím ruku“
„Nedělej to! Co když ti ji něco usekne, nebo ji nebudeš
moci vytáhnout!“
Tonda si vyhrnul rukáv a opatrně strká ruku do díry.
Wilda na něm visí očima.
„Máš něco?“
„Počkej, něco jo.“ Tonda opatrně vytahuje ruku
a otvírá dlaň. Kluci nevěřícně hledí. Na dlani má Tonda
uhlí. Uhlí ze sousedního sklepa.
Karel Velkoborský

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul.

Projekt EU - Aktivní
učitel = aktivní žák
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám a získala 1 500 000,- Kč na zkvalitnění výuky v těchto oblastech:
čtenářská a informační gramotnost
výuka cizích jazyků
informační technologie
výuka přírodních věd
matematika a její aplikace.
Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou
a následným používáním nových metodických pomůcek
a učebních materiálů.
Na základě vlastního šetření v rámci školního projektu „Škola očima dětí“, který proběhl v loňském školním
roce, jsme vyhodnotili názory a požadavky žáků a zakoupili jsme dvě interaktivní tabule s ozvučením a zcela nově
jsme vybavili učebnu informatiky. Umožnili jsme tak
všem pedagogům modernizovat vyučovací metody.
Žáci se mnohem intenzivněji zapojují do nových vyučovacích metod a sami také připravují výukové materiály
pro své spolužáky.
Učitelé cizích jazyků mají k dispozici plně ozvučené
dvě učebny a ve skupinách mohou využívat i samostatné
práce s PC. Chceme v těchto aktivitách pokračovat dál, jak
nám síly a především finance budou stačit.
Tak nám držte palce.
				
Mgr. Petra Brožová

Děti čeká cesta do Velké Británie
Ve dnech 24. – 28. března 2011 se žáci druhého stupně
naší školy zúčastní zájezdu do Velké Británie. Navštíví některé významné pamětihodnosti v Londýně – např. Toner,
National Gallery, London Eye, muzeum voskových figurín Madame Tussand´s, projedou se lodí po Temži a podívají se do královského města Windsdor.
Žáci budou ubytováni v místních rodinách, kde budou
moci uplatnit své jazykové znalosti a poznají běžný život
a zvyky Angličanů.
				
Mgr. Dana Křivánková

Zápis do 1. třídy
Ve středu 2. února 2011 od 14.00 do 17.00 hodin proběhne na naší škole zápis do 1. třídy základní školy. Zápis se bude konat v budově školy čp. 388
(u autobusového nádraží). Zveme všechny budoucí
prvňáčky a jejich rodiče.
Mgr. Ivan Pavlík

Studio Relax
Komenského 658, 340 22 Nýrsko
Kosmetika / Aromaterapie

kompletní ošetření pleti obličeje, dekoltu
a trapézových svalů
u
ošetření pleti ultrazvukovou žehličkou
u
mikromasáž očního okolí
u
masáž rukou, parafínové zábaly
manikúra, P-Shine
u
u
poradenství a prodej přírodních produktů
firmy Just a Nahrin
u
prodej dárkových poukazů
Objednávky: G. Podhradská, mob.: 733 767 151
u

Masáže

Využívání PC při výuce v rámci projektu EU.

u
sportovní a rekondiční
u
baňkování
u
masáž lávovými kameny
u
manuální lymfodrenáž
u
thajská reflexní masáž plosky nohy
u
indická olejová a bylinná masáž
Objednávky: I. Ševcová, mob.: 774 081 438
Pracovní doba dle objednávek.
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Maminky z Nýrska už ví, jak na počítač
Předčasný vánoční dárek dostaly maminky z Nýrska
které se účastnily počítačových kurzů v Městské knihovně Nýrsko. A to nejen v podobě osvědčení, ale především
počítačových znalostí, které jim mohou pomoci při návratu do práce po době strávené doma s malými dětmi. Kurzy se v knihovně konaly od začátku října, kdy začala
výuka základů práce s PC pro dvě skupiny maminek. V listopadu na ně potom navázaly kurzy pokročilé práce s programy MS Word, MS Excel, PowerPoint a také kurz úpravy
digitálních fotografií v programu Zoner Photo Studio.
„O základní i pokročilé kurzy byl v Nýrsku velký zájem, maminky bez problémů naplnily dvě skupiny o dvanácti účastnicích. V některých pokročilých kurzech jsme dokonce díky nebývalému zájmu zvýšili kapacitu, abychom mohli
uspokojit všechny zájemkyně,“ uvedla koordinátorka projektu Kateřina Štěrbová.
Předávání osvědčení o rekvalifikaci proběhlo za účasti
tajemníka městského úřadu Mgr. Ladislava Janouška, který poblahopřál maminkám k úspěchu. Kromě jedné účastnice kurzu, která před závěrem kurzu nastoupila do práce,
všechny splnily podmínky kurzu včetně složení závěrečné
zkoušky.

Kurzy v Nýrsku pořádala Attavena, o.p.s., z Českých Budějovic v rámci projektu s názvem „Umanutý zavináč“, který je spolufinancovaný z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky tomu, že jde o projekt, lze výuku uskutečnit přímo v jednotlivých městech kraje a odpadá tak často obtížné dojíždění s malými dětmi. Realizace kurzů by ale nebyla
možná bez spolupráce místních organizací. Velké poděkování proto patří Městskému úřadu v Nýrsku za poskytnutí prostor pro výuku a hlídání dětí, dále pak paní Bc. Jarmile Poupové z městské knihovny za velkou pomoc při organizaci.

Předání osvědčení účastnicím kurzu.
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Uvex je v Nýrsku již 10 let
Nejen o firmě s ing. Petrem Čermákem

Pane Čermáku, můžete nám představit firmu Uvex?
Firma Uvex je rodinná firma, která byla založena již
roku 1926 před příchodem celosvětové krize. Jméno je
vlastně zkratkou dvou anglických slov, znamenající UV
záření neexistuje (ultraviolet excludet). Filozofií po celou
dobu je ochrana lidí, což máme uvedeno i na logu (Protecting people). Pan Winter, zakladatel firmy, byl již tehdy přesvědčen o nutnosti ochrany lidí jak při práci, tak
při sportu. Nejdříve se začalo výrobky na ochranu hlavy,
hlavně očí, to znamená brýlemi. Byli jsme prvním výrobcem ochranných brýlí právě před UV zářením na světě.
Podnik se postupně rozrůstal a dnes má výrobu i obchodní zastoupení na všech kontinentech kromě Antarktidy.
Dnes zaměstnává přes 2000 zaměstnanců.
Čím se firma zabývá?
Firma má dnes 4 divize – největší je divize vyrábějící
ochranné pracovní prostředky celého těla například helmy,
rukavice, boty, které jsou velmi žádané například armádou
nebo těžařskými firmami. Pak divize alpina, filtral a poslední je divize sport, kam patří i Nýrsko. Toto oddělení se
zabývá výrobou ochranných prostředků převážně na kolo,
motorky a lyže. V Evropě je Uvex nejúspěšnější prodejcem lyžařských brýlí, nyní se snažíme dostat se na vrchol
i s prodejem lyžařských helem. Známé jsou i naše cyklistické helmy, snažíme se uspět s prodejem helem pro motocyklisty a začali jsme vyrábět i helmy pro jezdce na koních.
A co se vyrábí tady u nás?
Provoz v Nýrsku byl zkolaudován v prosinci 2000
a právě před deseti lety, v lednu 2001, jsme zahájili výrobu. Společně s provozem číslo IV ve 40 kilometrů vzdáleném Lederdornu se podílíme na kompletní výrobě lyžařských brýlí, helem a ochranných brýlí. Je to velmi složitá výroba, zákazník žádá, aby se skla brýlí nepoškrábala,
nemlžila a chránila proti UV záření. Myslím si, že tohle
vše umíme, a proto jsme na špičce v prodeji.
Dříve ale byla provozovna menší než je dnes, že?
To máte pravdu. V roce 2007 došlo k rozšíření výroby
v Nýrsku. Dříve byla výroba nejen v Nýrsku a Lederdornu, ale také ve Furt im Waldu. Vedení se rozhodlo, že jedno z těchto tří středisek zruší z důvodu snížení nákladů.
Ve všech provozech proběhl celkový průzkum, zda je výroba v daném místě perspektivní. Provoz ve Furt im Waldu byl zrušen a ve dvou zbývajících byla výroby zachována, rozšířena a případně zmodernizována. V Nýrsku jsme
proto výrobní halu zvětšili, přijali více zaměstnanců a rozšířili výrobu.

Kde všude je možné vaše výrobky zakoupit?
Obchodní zastoupení je téměř na celém světě. Pochopitelně nejsilnější jsme v Evropě, hlavně v německy mluvících zemích – Německo, Rakousko, Švýcarsko, pak
Francie a Itálie. Tam má Uvex až 80 % podíl na trhu lyžařských brýlí. V Americe je boj o zákazníky jiný než u nás.
Mají tam spoustu svých výrobců a také se zde snaží prosadit firmy ze všech částí zeměkoule. U nás je to jiné. Co se
týká ochranných pracovních pomůcek, jsme velmi úspěšným prodejcem po celém světě - všude, kde je průmyslová výroba.

Závod firmy Uvex v Nýrsku.

Zaměstnáváte hodně lidí?
V současné době zaměstnáváme v Nýrsku 165 lidí, převážně žen. V prosinci jsme při oslavě 10. výročí firmy ocenili i pracovníky, kteří jsou u nás již od zahájení provozu
v roce 2001. Pochopitelně byly i lepší časy, před krizí nás
tu pracovalo přes 200 na třísměnný provoz, nyní máme
jen dvě směny. Kvůli útlumu výroby jsme bohužel museli propustit několik lidí. Již 2 roky jsme tu zaměstnávali
i pracovníky z Vietnamu, kteří byli velmi šikovní a flexibilní. Rádi bychom je po obnovení výroby přijali zpět,
protože již mají zkušenosti s touto prací, ale nevím, jestli ještě dostanou pracovní povolení. Úřad práce chce samozřejmě nejdříve umístit české občany. Pochopitelně i
my se snažíme zaměstnávat pracovníky z Nýrska a okolí, jen si musíme položit otázku, zda tady je požadovaný
počet zdravých a šikovných lidí, ochotných pracovat na 3
směny ve výrobě, kde se používají lepidla a barvy. Takový
požadavek na pracovníky v Nýrsku nemáme sami. I proto
jsme asi před dvěma roky nabídli práci v naší firmě i lidem
z okresu Domažlice, odkud je každý den svážíme autobusem a po směně zase rozvážíme domů. Setkalo se to s příznivým ohlasem. Práce u nás je docela náročná, část lidí
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pracuje s chemikáliemi, část má těžkou manuální práci,
proto se jim snažíme vytvořit podmínky, abychom jim toto
nějak kompenzovali. Nabízíme našim zaměstnancům i určitý bonusový program – mají možnost stravování, penzijní připojištění, životní připojištění a podobně. Myslím, že
jsme pro lidi zajímavý a spolehlivý zaměstnavatel.
Co Vás čeká v nastávajícím období?
Plány jsou závislé od poptávky zákazníků - od toho
jaká je zima. Zájem o naše zboží stále je. Jen pro představu - za loňský rok jsme v Nýrsku vyrobili asi 1,5 milionu lyžařských brýlí, 400 000 lyžařských helem a 1,5
milionu ochranných brýlí. Na podzim jsme museli výrobu trochu utlumit, protože se připravuje zcela nová revoluční kolekce lyžařských helem, která bude určitým
náskokem před konkurencí a bude splňovat nejpřísnější
bezpečnostní kritéria a zároveň i požadavky našich zákazníků - co se týká například materiálů a barev. Tuto
kolekci chceme představit začátkem února na veletrhu
sportovního zboží v Mnichově, kde jak doufáme, uspějeme.

Ochotníci oživili
Ladovy obrázky

A co nám prozradíte o sobě? Jaké knížky třeba čtete?
Ve svém volnu se snažím věnovat rodině. Kromě ní je
mým celoživotním koníčkem tenis. Léta jsem ho hrál, ale
nyní mám problémy s kolenem, takže sportovat mohu jen
velmi omezeně. Spíš jen jízda na kole a to ještě ne do kopců. Našel jsem si nový koníček – golf, který mohu dělat
i s mým zdravotním omezením, ale bohužel ne tak často, jak bych si přál. Jsem dost pracovně vytížen a také nikde poblíž žádné hřiště není, takže jednou za čas si zajedu
třeba ke Spálenému Poříčí. Ale je to pro mne nová výzva
a motivace. Netušil jsem, jak je golf náročný.
Knížky čtu spíše jen o sebevzdělávání, poznávání sám
sebe a chování lidí. A také nějaký čas věnuji jazykům, německy jsem se naučil v mládí od rodičů, kteří pochází ze
smíšeného manželství, takže to bylo jednodušší. Teď bojuji s angličtinou, kterou potřebuji jak při cestování, tak
i občas pracovně. Ale na tenis jsem samozřejmě nezanevřel, často na kurty zajdu, věnuji se mládeži. Jsem stále
jeho velký fanda.
Děkuji za rozhovor.
Jitka Vlková

Společně jsme se na chvíli zastavili v čase, zapálili předposlední svíčku na adventním věnci a prožili se svými přáteli, sousedy a známými hodinku pohody a klidu tak, jak
na nás dýchá třeba z Ladových obrázků.
Přes mrazivé počasí se v hledišti sešla asi stovka diváků, kteří měli i možnost zakoupit si u stánků drobné dárky
– glazovanou keramiku z dílny Stroom a nápadité papírové výrobky dětí z mateřské školy v Palackého ulici. Svou
šikovnost prezentovaly i členky ochotnického souboru. Ty
také pro diváky napekly k ochutnání vánočky, perníčky
a jiné sváteční pečivo. Svařené víno a grog zahřáli přítomné na těle, společné zpívání koled pak potěšilo i duši.
Všichni doufáme, že se příští rok sejdeme o adventním
čase v Lesním divadle znovu a snad i ve větším počtu.
Přejeme všem do roku 2011 zdraví, pohodu a dobrou
náladu.
OSLDN

Městský úřad Nýrsko,
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Vánoční pásmo v Lesním divadle.

Ochotnický spolek Lesní divadlo Nýrsko si na sobotu
11. prosince 2010 připravil pro své příznivce a milovníky lidových tradic krátké pásmo říkanek, pranostik a koled
v duchu staročeských Vánoc.
Neměli jsme v úmyslu nacvičit dlouhé divadelní představení. Chtěli jsme jen trošku oživit staré tradice a zpříjemnit dobu čekání na ten tajemný okamžik, kterým je
Štědrý den.
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Kontakt
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin

Společné přeshraniční cvičení hasičů
V sobotu 13. listopadu se uskutečnilo společné cvičení hasičů z Nýrska a Neukirchenu. Mezi našimi jednotkami probíhá již několikaletá spolupráce, která byla na závěr roku 2009 potvrzena i podpisem smlouvy o vzájemné
spolupráci v případě velkých zásahů na obou stranách hranic. První společné cvičení se uskutečnilo v loňském roce v
Neukirchenu s námětem požáru školy. Pro letošní rok jsme
proto přichystali cvičení na české straně hranice. Tentokráte byla námětem dopravní nehoda. Zajistili jsme dvě osobní vozidla, na kterých bylo možné předvést způsob vyproštění osob. Spolu s hasiči z Neukirchenu přijeli i jejich kolegové z blízké vesnice Atzlern, pro které to tak bylo první cvičení za hranicemi. Samotné cvičení se uskutečnilo v areálu bývalých kasáren. Jako první předvedla svůj
zásah jednotka z Neukirchenu podporovaná právě hasiči
z Atzlernu. Po nich jsme na druhém vozidle předvedli naši
techniku my. Po ukončení společného cvičení následovalo
zhodnocení celého cvičení v hasičské zbrojnici v Nýrsku
včetně malého občerstvení pro obě jednotky. Při zhodnocení jsme mohli konstatovat, že zásah obou jednotek probíhal
velmi obdobně, ale museli jsme uznat, že kolegové z Neukirchenu mají přece jen dokonalejší vybavení. Toto společné cvičení opět ukázalo, že jsou obě jednotky připravené

Okula cup 2010
V sobotu 11. prosince se uskutečnil další ročník vánočního halového turnaje v kopané, který pořádala Okula Nýrsko,
a.s. Po dvou letech, které jsme museli vynechat, tak znovu
navazujeme na tradici, jež vznikla už před 8 lety. Celý turnaj probíhal pod záštitou představenstva Okula Nýrsko, a.s.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev našich zákazníků a 3 družstva složené z pracovníků naší firmy. Družstva byla rozlosována do dvou skupin a následně pak proběhly zápasy o konečné umístění. O 7. místo se tak utkala poslední družstva
z obou skupin. V nádherném derby dvou družstev Okuly nakonec zvítězilo silnější družstvo A v poměru 6:3.
Stejně dramatický byl i souboj o 5. místo který pro sebe
rozhodlo družstvo z Wexleru až po penaltovém rozstřelu.
Družstvo Okuly složené z pracovníků obchodního oddělení a skladu vybojovalo čtvrté místo poté co v rozhodujícím
zápasu podlehlo Panasonicu. Do finále se paradoxně probojovala dvě družstva z Janovic, jejichž firmy téměř sousedí v
bývalých kasárnách. Jednalo se o urputnou bitvu, v níž byli
nakonec lepší a šťastnější hráči Actipacku.
1. ACTIPACK (Janovice)
2. OLHO (Janovice)
3. PANASONIC (Plzeň)
4. Okula SHV
5. WEXLER (Rokycany)
6. AISAN (Louny)
7. OKULA „A“
8. OKULA DEVILS
Jan Kolář

Ze společného cvičení hasičů.

a schopné společného zásahu na obou stranách hranic.
Předběžně bylo domluveno další společné cvičení na podzim příštího roku. Tentokráte se příprav ujmou opět na
oplátku kolegové z Neukirchenu, kteří předběžně uvažují o
simulaci dopravní nehody autobusu.
Jan Kolář

Zpívání u vánočního
stromu na náměstí

Dne 15. 12. 2010 se na náměstí v Nýrsku sešli příznivci tradičního zpívání u vánočního stromu. Počasí i atmosféra byly tentokrát
skutečně vánoční. Poděkování patří všem vystupujícím, kteří vše
zvládli i přes zimní počasí na jedničku.
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KLUB SENIORŮ
V roce 2010 byla činnost klubu seniorů zaměřena jak na
oblast zábavy, tak na poznávání zajímavých a užitečných
věcí ze zdravotnictví, kultury i cestování. Dobří a kvalifikovaní přednášející toho byli plnou zárukou.
S panem Ing. Rouskem jsme slovem a obrazem navštívili Zakarpatskou Rus, pro nás starší dosud neznámou, ale
velmi zajímavou část Evropy. Pan starosta a pracovník Lesních staveb Nýrsko nás provedli po celé budově nového
zdravotního střediska, které bylo těsně před uvedením do
provozu pro občany, a odpověděli na některé naše dotazy.
Dalším našim vzdělávacím programem byla přednáška
MUDr. Richtera o původu a vzniku antibiotik a zachování
jejich důležitosti pro naše zdraví.
V měsíci dubnu členové klubu navštívili divadlo v Janovicích nad Úhlavou, kde místní ochotníci sehráli divadelní
představení „Eva tropí hlouposti“.
Na májových oslavách v našem městě bylo krásné vystoupení kapely Pětatřicátníků z Plzně, kterého jsme se zúčastnili a potěšili se krásnými melodiemi.
Paní Matějková z Klatov nás seznámila s očistnými kůrami pro naše zdraví v různých ročních obdobích.
Začátkem června jsme byli na zájezdu v Horažďovicích,
kde jsme navštívili místní zámek a muzeum.
V září jsme navštívili Šumavské muzeum v Kašperských Horách a podívali jsme se na řeku Vydru a její soutok
s Křemelnou v řeku Otavu.
Začátkem listopadu náš klub navštívil pan MUDr. Lebenhart, který přednášel a diskutoval s námi o správné výživě a upevňování zdraví. Paní Karlovská nám promítala
krásné záběry a zároveň vyprávěla o hoře Ostrý, na níž se
můžeme dívat při našich procházkách po okolí Nýrska.
V měsíci listopadu se náš klub přestěhoval do sálu Městské knihovny v Nýrsku, kde jsme za pěkné účasti členů při
malém občerstvení a hudbě ukončili pod vánočním stromkem činnost klubu v roce 2010. Opakovaně jsme navštívili janovické ochotníky na divadelním představení „Taková
normální rodinka“.
Touto cestou děkujeme všem přednášejícím a také děkujeme Městu Nýrsku za finanční zajištění činnosti klubu.
Za klub seniorů Milena Larvová
noviny
Informační měsíčník města. Vydalo Město Nýrsko, Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 1. Ročník: XXXVIII.
Redakce: Bc. Martin Kříž (e-mail: kriz.arkada@gmail.
com), Jitka Vlková (e-mail: vlkovi.nyrsko@seznam.cz,
mob.: 606 781 704). Inzeráty přijímá Ladislav Janoušek městský úřad, tel.: 376 377 811. Redakční uzávěrka vždy
do 20. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na krácení příspěvků či jejich nezařazení. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.
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PROMĚNY MĚSTA

Ulice Práce ve druhé polovině 20. století a v současnosti.

KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz,
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko

do 31. 1. Barevné světy - výstava děl Tomáše Roháčika.
20. 1. od 18.00 hod. - Nepál cesta pod Everest - beseda
s Františkem Bechyně.
21. 1. do 19.00 hod. - Don Quijote de la Ancha – divadelní představení.

Ostatní akce

V prostorách Kulturního domu Nýrsko
22. 1. od 15.00 hod. - Františkovo čarování s Majdou, dětský pořad s Magdalenou Reifovou.
22. 1. od 19.00 hod. - Zumba párty (pořadatel DDM Nýrsko).
29. 1. od 20.00 hod. - Buvolss ples.

