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Vážení čtenáři,
je tu nový rok
a také nové číslo
Nýrských novin.
Přelom starého
a nového roku je
i dobou plánování a předsevzetí.
Na stranu dvě
jsme zařadili nejdůležitější plánované investiční
akce města na
tento rok. Strana
čtyři je věnována
místním poplatkům. Věříme, že
i v novém roce
zachováte Nýrským novinám
svoji
přízeň.
Všem čtenářům
a dopisovatelům
přejeme vše nejlepší do nového
roku 2022.
Redakce Nýrských
novin
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Aktuálně
Vážení spoluobčané,
Těžko se hodnotí rok, který pro mnohé z nás znamenal celou řadu omezení, osobních ztrát a určité zhoršení životní úrovně. Nicméně musím konstatovat, že i za těchto složitých podmínek se našemu městu podařilo naplnit představy dalšího rozvoje, neomezovat žádnou z činností města, na které mohou působit
nepříznivé vnější vlivy, jakou jsou covidová opatření, zvyšování cen energií a další. To se podařilo také
díky tomu, že u vás občanů, našli pracovníci úřadu a všech organizací zřizovaných městem potřebné pochopení.
Stojíme na prahu roku nového, roku 2022. Je pravdou, že prognózy vývoje nejsou zcela optimistické.
Nicméně na každém z nás bude záležet, jak tento rok prožijeme. K tomu vám všem přeji hodně zdraví,
štěstí a osobních úspěchů.
starosta města Miloslav Rubáš

Investice 2022
Vodovod v Hodousicích
Jak jsme již psali v minulých číslech Nýrských novin,
v loňském roce byl dokončen vodovodní přivaděč do
Hodousic. Z důvodu nevypsání dotačního titulu na
vnitřní vodovod Hodousic je tato rekonstrukce vodovodu odložena na rok 2023.
Rekonstrukce automatické telefonní ústředny
V současné době již probíhá rekonstrukce budovy automatické telefonní ústředny, která by měla být dokončena do konce března letošního roku. Jedná se o budovu nacházející se v ulici U Radnice. Na stávajícím objektu dojde ke zvětšení okenních otvorů z důvodu velké výšky parapetů a malé velikosti oken, které tak nevyhovují nové náplni objektu. K úpravě však dojde
i ve vnitřních prostorách, zde budou provedeny opravy
podlah, dveřních výplní a upraveny budou také rozvody kanalizace a vytápění, které budou napojeny na stávající rozvody. Po skončení stavebních úprav se do
budovy přestěhuje klub Alfa, který v současné době
působí v prostorách bývalé prodejny elektro Marpa.
Ulice Boženy Němcové
Město Nýrsko předpokládalo získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci celé komunikace. Bohužel podmínky dotace poskytovatele
neumožňují tento typ opravy do programu zařadit na
rozdíl od let předchozích. Novou podmínkou je, že
pokud dojde k opravě komunikace např. v roce 2022,
není možné v průběhu předchozích tří let (tedy od roku
2019 – 2022) provádět výkopové práce typu oprava,
výstavba či rekonstrukce kanalizace. Právě oprava ka-

nalizace vzhledem k jejímu havarijnímu stavu bude
probíhat v prvních měsících tohoto roku.
Rekonstrukce mostu a lávky
Nad rámec plánovaných investic došlo ještě přičlenění
rekonstrukce mostu v Bystřici nad Úhlavou, jelikož po
technické prohlídce, která proběhla v podzimních měsících loňského roku, vykazuje značné známky poškození. V tomto roce je plánována také výměna poslední
neopravené lávky přes řeku Úhlavu v našem městě,
která vede z Tylovy ulice ke koupališti. Důvodem výměny této lávky je pokročilá koroze a nebezpečí úrazu
jednak občanů města, kteří lávku využívají při zdravotních procházkách a výletech do okolí, ale také návštěvníků koupaliště, tenisových či volejbalových kurtů.
Tylova ulice
V průběhu letošního roku dojde také k opravě části
Tylovy ulice. Bude provedena obnova asfaltového povrchu, neboť vlivem většího provozu došlo na komunikaci k propadu a rozpraskání asfaltového povrchu.
Celkové náklady na tuto rekonstrukci budou ve výši
3 267 000 korun, město Nýrsko získalo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1 868 982 korun.
Další investice roku 2022
Po opravě střešní krytiny v roce 2019 bude v letošním
roce provedena také oprava fasády na Základní umělecké škole Hanuše Steina. Po rekonstrukci vnitřních
prostor v budově čp. 637 dostane v letošní roce i tato
budova nový kabátek.

Chcete, aby vám Nýrské noviny přišly každý měsíc na váš
e-mail? Stačí zaslat e-mail s žádostí na ic@mestonyrsko.cz.
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Aktuálně

Vodné a stočné
V letošním roce dojde ke zvýšení ceny vodného na
28,89 korun a stočného na 38,50 korun, nárůst je tak
oproti minulému roku o 7,5 %. Důvodem je jednak
zvýšení ceny nákupu vody z přivaděče zhruba o korunu, dále také navýšení plánu obnovy, do kterého spadá
celý nájem. Zvýšení ceny je ovlivněno také předpokladem zvýšení cen dalších vstupů, tzn. zejména elektrické energie.
Pro občany Zelené Lhoty a Staré Lhoty je cena vodného a stočného dána provozovatelem, kterým je Dobrovolný svazek obcí „Údolí pod Ostrým“, a byla stanovena na 49 korun za m³. Jako kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je stanovena na rok 2022 částka ve výši 9 korun/m³ a nemo-

vitost. Žádost o uvedenou kompenzaci je možné podat
do konce kalendářního roku, ve kterém proběhlo vyúčtování za dané fakturační období.
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled
sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území
podle pravidel Operačního programu Životní prostředí
2007–2013
a 2014–2020, platné pro kalendářní rok
2022, viz https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?
id=2596. Sociálně únosná cena pitné vody a odpadní
vody v Plzeňském kraji je ve výši 137 korun, v našem
městě je cena stanovena ve výši 68 korun, takže se
pohybujeme na 50 % únosné ceny.

Okružní křižovatka
Pro zvýšení bezpečnosti bude vybudována 200 metrů
od výjezdu u lokality a z firmy Greiner okružní pětiramenná křižovatka, která bude rovněž sloužit jako
„vjezdová brána“ pro zpomalení provozu vjezdu do
města, ale také jako příprava na budoucí obchvat města Nýrska a k napojení budoucího prodejního prostoru,
který bude v této lokalitě řešen. Za účelem výstavby
této okružní křižovatky probíhalo opakovaně jednání
starosty města Nýrska Miloslava Rubáše s radním Plzeňského kraje pro dopravu Pavlem Čížkem a ředite-

lem Správy a údržby silnic Miroslavem Doležalem.
Výsledkem těchto jednání je zařazení této akce do plánů výstavby Plzeňského kraje pro rok 2022. Projektovou dokumentaci řeší na náklady města Nýrska projektant Tomáš Macán, který celý záměr projednal
i s Dopravním inspektorátem a odborem dopravy
v Klatovech. Předběžný odhad nákladů na výstavbu
činí cca 9 milionů korun, přičemž zhruba polovinu
bude tvořit náklad města na součásti výstavby, které
nefinancuje Plzeňský kraj.

směr Chudenín

Kontrolní výbor
Na prosincovém veřejném zasedání Zastupitelstva města Nýrska proběhla volba nového člena kontrolního
výboru z důvodu odstoupení členky Miroslavy Irlbekové, která byla zvolena předsedkyní Finančního výboru
a nemůže tak vykonávat obě funkce současně. Zájem
o práci v kontrolním výboru projevila Eva Bechyňová.
Kontrolní výbor tedy pracuje ve složení Ivan Pavlík –
předseda, Miroslav Vítovec a Eva Bechyňová – členové.

Městská knihovna
a informační centrum
města Nýrska jsou opět
otevřeny bez omezení.
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Aktuálně

Místní poplatky
1) Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (OZV č. 3/2021)
Poplatník
- fyzická osoba přihlášená k pobytu
- vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku: 850 Kč/ 1 osoba/ rok 2022
Sazba poplatku: 255 Kč pro studenta ubytovaného
na internátě, koleji, v nájemním bytě (po doložení prohlášení a potvrzení o studiu).
Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny
v článku 7 obecně závazné vyhlášky města Nýrska
č. 3/2021. Poplatník je povinen prokázat existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
na rok 2022 v uvedeném roce, jinak nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v kanceláři č. 6 na
MěÚ
Nýrsko
nebo
stáhnout
na
http:/
www.sumavanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře pro
podání.
Lhůta pro úhradu poplatku: do 31. března 2022.
Způsob platby:
- vzhledem k aktuální situaci je provoz pokladny MěÚ
omezen
- podklady k platbě budou zaslány na e-mailové adresy,
popř. doručeny do schránek v průběhu ledna a února
2022
převod
na
účet
města
Nýrska
č.ú.
19-0001322351/0100, variabilní symbol a částka
k úhradě bude sdělena na e-mail, popř. dopisem.
Po úhradě poplatku bude doručena nálepka na sběrnou
nádobu o velikosti 110, 120 nebo 240 l do schránky
u rodinného domu v měsíci březnu 2022 (platnost nálepky r. 2021 je do 31. 3. 2022).

2) Poplatek ze psů (OZV č. 1/2019)
Poplatníkem je dr žitel psa, kter ým je fyzická, nebo
právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na
území města Nýrska.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Sazby za prvního psa:
a)
základní
sazba
200 Kč
b) chovaného v domě s pěti a více byty
700 Kč
c)
jehož držitelem je osoba starší 65 let
120 Kč
d) chovaného v k. ú. Blata, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Stará Lhota, Starý Láz, Zelená Lhota, jehož
držitel je v této části obce přihlášený 100 Kč.
Sazby za každého dalšího psa jsou vyšší o 50 % než za
prvního psa.
Osvobození a úlevy uvedené v článku 6 OZV
č. 1/2019, např. pro osoby:
- nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby
- které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
- které převzaly psa z útulku v roce převzetí a v roce
následujícím.
Splatnost: do 30. 6. 2022.
Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům
můžete získat na webových stránkách města Nýrska,
dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz nebo na
telefonním čísle 376 555 628.
Aktuální změny budou zveřejňovány ve vývěsní
skříňce u bočního vchodu MěÚ a na webových
stránkách.

Luďka Bechyňová
finanční odbor

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám
je kluziště od neděle 9. ledna opět
v provozu.
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Klub seniorů

Středeční kluby seniorů
Další dny v senior klubu jsou za námi, a jak jsem slíbila, prozradím vám jejich průběh a ráda popíši středy
plné tajemství a překvapení. Ve středu 1. prosince nás
navštívily děti ze školní družiny pod skvělým vedením
paní Lenky Trefancové a Olgy Kubečkové. A byla to
jízda. Dárky, které děti samy vyrobily, i babičkám předaly. Lampičky dělaly s velkou láskou, nadšením
a péčí, a proto rozzářily všechny oči. Káva byla obohacena skvěle napečenými vánočními perníčky od dětí.
Na rozloučenou nám na tahací harmoniku zahrál Honzík a jeho starší sestra Eliška zapreludovala na klavír,
a tak pro změnu nezůstalo jedno oko suché. Je krásné,
když je vám práce koníčkem a nic vám není zatěžko,
jdete do všeho po hlavě, a tak není pochyb o skvělé
práci. Myslím si, že v dnešní době je velmi důležitá
tato dvougenerační komunikace. Další středu nás na-

vštívila velmi milá Petra Kasalická z lékárny, připravila si pro nás přednášku o střevech a našem zažívání.
Bylo to i s ochutnávkou zdravé humusové pomazánky. I ona byla velmi úspěšná, a tak se na ni budeme
zase těšit, jelikož přednáška o našem zdravém zažívání
byla super. No a je to tady, i naše babičky měly svou
besídku. Tentokrát jsme přivítali s otevřenou náručí
manžele Trefancovy, kteří nás bavili svou hudbou celé
odpoledne i podvečer, a nikomu se domů nechtělo.
Babičky přišel pozdravit, popřát jim do nového roku
a poinformovat, co nás čeká v nadcházejícím roce,
také starosta města Nýrska Miloslav Rubáš. I já se budu těšit na spolupráci v novém roce a nám všem přeji
především pevné zdraví a vzájemné pochopení.

Leona Kalná

ZŠ Školní ulice

Školní družina
Školní rok je téměř v polovině a pro děti ze školní družiny připravily jejich vychovatelky Lenka Trefancová
a Olga Kubečková mnoho zajímavých dní. V době
nýrského posvícení
společně
upekli
netradiční pouťové
koláče,
žádný
z nich nepřipálili,
a tak si nejsem jistá,
jestli
nám
v Nýrsku neroste
nová generace pekařů. Na konci měsíce října si děti
připomněly původně keltský svátek,
kterým je Halloween, jehož historie
sahá až před náš
letopočet. Přesněji 28. října si všichni společně užili
karneval plný soutěží, tance a hledání pokladů. Na fotografii můžete vidět rozzářené dětské oči.
Již tradičně využila družina školní učebnu kuchyně,
aby se před Vánoci mohli pustit do pečení vánočních
perníčků, kterými mi pak obdarovali členky klubu se-

niorů při jejich vánoční besídce. V neposlední řadě
jsme velmi rádi, že se nám podařila spolupráce s touto
skvělou partou. Každý měsíc se na nás do informačního centra přijdou
podívat
a v rámci vzdělávání
dětí
o našem městě
jim připravujeme různé úkoly,
hádanky apod.
Děti od nás odcházejí
velice
nadšeny, a tak
naše spolupráce
bude setrvávat
také v průběhu
celého roku. Už
teď se na ně
opravdu moc těšíme a máme připravené velice zajímavé a hlavně zábavné úkol, vždyť o to tady jde, aby děti
nové poznatky bavily, a tak si je i lépe zapamatují. Je
fajn vědět, kde bydlím a jaké zajímavosti jsou v našem
městě i okolí k vidění.
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Městská knihovna

Novinky na měsíc leden
Vážení čtenáři,
dnes bych vám rád představil novozélandskou spisovatelku Heather Morris a její knihu „Tři sestry“.
Spisovatelka se do povědomí čtenářské obce dostala
hned svým prvním dílem „Tatér z Osvětimi“. O úspěchu knihy svědčí i to, že byla přeložena do více než
čtyřiceti jazyků.
„Tři sestry“ vypráví příběh sester Mellerových ze Slovenska. Když byly Cibi, Magda a Livia malé, slíbily
svému otci, že si zůstanou nablízku, ať se stane cokoliv. O několik let později Livii deportují do Osvětimi –
a Cibi se k ní dobrovolně přidá. Jedině Magda se ještě
nějakou dobu skrývá na rodném Slovensku, ale brzy
skončí ve vyhlazovacím táboře také. Tváří v tvář smrti
si sestry dají další slib: pokusí se přežít. A tak začíná
jejich strastiplná pouť zničeným kontinentem, která
povede až za novým životem v Izraeli.
Na otázku, jak kniha vznikla, spisovatelka odpovídá:
„Dostala jsem e-mail od
jednoho z jejich synů, který
mi sdělil, že výtisk Tatéra
z Osvětimi dovezl ze svého
domova v Kanadě své matce do Izraele. Viděla obálku
a poznala, o kom příběh je.
Poznala to, když uviděla
číslo na ruce dívky na obálce. Podívala se na číslo na
své vlastní paži, bylo jen
o tři vyšší, věděla, že to číslo patří Gitě. Ona a její sestry s Gitou vyrůstaly, chodily s ní do školy, jely s ní
vlakem ze Slovenska do
Osvětimi. Po výměně emailů a telefonátu s 93letou
Livií jsem odletěla do Izraele, do bytu a náruče Livie,
synů Magdy i Cibi a jejich
rodin. Když jsem s nimi trávila čas, pochopila jsem, že mají příběh, který by se
měl vyprávět, a navrhla jsem jim, aby našli místního
autora, který by jejich příběh napsal. Rodiny se sešly
a požádaly mě, zda bych ho nenapsala.“
Ke čtení si připravte kapesníčky, protože tato kniha vás
jistě dojme. Na konci najdete také fotografie hrdinek
a doslov autorky, který opět doporučuji přečíst. Knihy
Tatér z Osvětimi, Cilčina cesta a Tři sestry si můžete
půjčit v naší knihovně.
Druhou knihou, kterou vám chci představit, je kniha
„Slušní lidé“.

Když knihu začnete číst, možná si řeknete, že J. P. Delaney obšlehl naše Kukačky, ale tak jednoduché to nebude.
Jednou ráno otevře Pete Riley dveře cizímu člověku
a uslyší zprávu, která jemu i jeho partnerce Maddie
promění život v noční můru. Dozvědí se totiž, že jejich
syn byl v porodnici omylem zaměněn a už dva roky
vychovávají cizí dítě… Zatím poslední psychologický
thriller autora se dotýká otázek souvisejících s rodičovstvím, vztahy a především s morálkou. Projevuji dítěti
dost lásky a dokáži správnou výchovou ovlivnit jeho
vrozené vlastnosti? Mohu partnerovi za všech okolností a ve všem věřit? A především, mám právo chovat se
k druhým, jako se oni chovají ke mně, a zlo oplácet
zlem? Příběh dvou rodin - Petea s Maddie a Milese
s Lucy - se zamotává, vyhrocuje a nakonec dospěje do
„skoro"
nečekaného
finále.
Tak tohle je znamenitý psychologický thriller, který
připomíná starý biblický příběh z knih královských, …
král nařídil: „Rozetněte to
živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé." Tu řekla králi
žena, jejíž syn byl ten živý
a jíž se srdce svíralo soucitem
nad jejím synem: „Prosím,
můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!"
Ale druhá řekla: „Ať není ani
moje, ani tvoje. Rozetněte
je!"
Pro ty z vás, kteří mají
v životě vzrušení dost a nepotřebují strávit noci u napínavé
knihy, máme v nabídce řadu
časopisů.
Chcete se dozvědět něco
o přírodě a světě kolem nás?
Půjčte si National Geographic,
Koktejl, Lidé a země, Šumava a další. Hledáte inspiraci, jak si zútulnit domov? Mohl by vám pomoci třeba
časopis
Domov.
Jste fanouškem historie, tajemství, záhad a zajímavostí? Půjčte si třeba časopis Epocha. Kromě toho máme
řadu dalších periodik, jako třeba Vlastu, Květy, Reflex
atd. A samozřejmě nezapomínáme ani na naše nejmenší čtenáře, těm můžeme nabídnout Čtyřlístek, ABC,
Méďa
Pusík,
Tom
a
Jerry.
Poslední číslo je určeno pouze ke čtení v knihovně, ale
všechna starší si můžete půjčit domů. Petr Vaňkát
knihovník

6

Muzeum Královského hvozdu

Velmi staré necičky
Hned úvodem upozorňuji čtenáře, že mé pojednání
nebude o neckách na praní, ve kterých se dokonce
možná ještě někdo z nich jako dítě koupal, ale o jejich
velmi zmenšeném provedení, které navíc s praním prádla, natož s koupelí, nemělo nic společného.
Úvodem sdělím jejich rozměry. Délka 66 cm, šířka 28
cm a hloubka 9 cm. To dá každému rozum, že by se
v nich nikdo nevykoupal. K čemu tedy sloužily? Když
objasním místo, kde byly nalezeny, už bude jejich účel
jasnější. Miroslav Šmíd je nalezl v jedné z louží ve
starém důlním díle Svatá Kateřina, což není nic jiného
než místo, kterému se v minulosti říkalo „jeskyně“
nebo také „jeskyně nad Skelnou Hutí“. Když ještě
existovalo hraniční pásmo, mohlo do těch míst vstoupit jen pár „prověřených“, pro běžného turistu to bylo
místo zapovězené. Snad i proto se toto důlní dílo relativně dochovalo v neporušeném stavu. Tak také i necičky přežily staletí. Kolik? To nikdo neví. Tři? Čtyři?

K článku připojený nákres neciček pochází z první
vědecké práce, která se věnovala hornictví, a sice „Jiří
Agricola - Dvanáct knih o hornictví a hutnictví“, vydané roku 1556 v Basileji. V ní je pojednáno o všem, co
s touto tematikou souvisí, včetně obrázků, plánů, technologií a podobně. Necičky nalezené v dole nad Skelnou Hutí se zachovaly proto, že celou dobu ležely ve
vodě. Ne že by materiál dnes nebyl křehoučký, ale
zachovaly se.
V některých případech nám
s konzervací podobných nálezů pomohlo plzeňské muzeum, ale v tomto případě jsme úspěšní nebyli. Takže
jsme se do konzervace pustili sami. Kupodivu to není
až tak něco složitého. Konzervace se provádí sacharózou, tedy cukrem, a princip spočívá v tom, že vodu

nasáklou do předmětu je třeba nahradit silným cukerným roztokem a po následném pomalém vyschnutí

předmětu se materiál zpevní natolik, že nehrozí jeho
rozpadnutí. Celý proces trvá několik měsíců
v závislosti na tloušťce stěny konzervovaného předmětu. V případě našich neciček bude koupel trvat minimálně čtyři.
Ty větší necičky z obrázku sloužily pro transport hlušiny. Námi nalezené byly menší a byly určeny pro
transport vytěžené rudy. Zkuste si to představit. Do
menších se vešlo asi pět litrů materiálu, do větších přibližně deset. Ty menší se někdy zavěšovaly provazem
na krk, určitě proto, aby byly ruce volné pro vybírání
kusů, kde se vyskytovala těžená ruda. Větší se držely
jen v ruce a vynášely se minimálně do míst, kde už
bylo možno jezdit s kolečkem, nebo dokonce
s vozíkem. A to bylo třeba vytěžit stovky kubických
metrů materiálu! Naši předkové v tomto kraji byli skuteční dříči. Vlastně to od nich byl boj o holý život, protože o nějakém sociálním zabezpečení v naší společnosti ještě dlouho potom nemohlo být ani řeči.
Nahlédli jsme tímto trochu více do minulosti a vidíme,
že vedle skromného zemědělství v našich končinách
měli lidé šanci uživit se těžbou dřeva a pak už jen
těžbou a zpracováním nerostných surovin. Vedle obrázku je k článku přiložena fotografie neciček těsně po
nálezu. Až bude dokončena konzervace, dáme vědět
a budete se moci na jejich podobu přijít do muzea podívat.
Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu

UPOZORNĚNÍ!!! V CELÉM AREÁLU BYSTŘICKÉHO PARKU JE RIZIKO PÁDŮ SUCHÝCH VĚTVÍ.
NA ZÁKLADĚ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU DOJDE K VYKÁCENÍ SUCHÝCH STROMŮ
V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU.
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Fyzio 3
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Městské kulturní středisko

Valer

Katka a Eliška Švejdovy
9

Tříkrálová sbírka

Jako každý rok, tak i v letošním roce se v našem městě koná Tříkrálová sbírka, která probíhá od 1. do 16. ledna. V letošním roce jsou
kasičky umístěny na městském úřadě kancelář č. 6, v kostele sv. Tomáše, v lékárně a také v Květince u Vyskočilů.
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FIRMA GREINER PURTEC SPOL. S R.O. V NÝRSKU
(ČLEN SKUPINY NEVEON) JE PERSPEKTIVNÍM ZAMĚSTNAVATELEM
NEVEON: Rozšíření výrobní plochy v České republice
Společnost NEVEON si klade za cíl dosáhnout do roku 2025 vedoucího postavení na trhu a stát se jednou ze 3 nejlepších společností na výrobu pěnových hmot na světě. Důležitou součástí naší strategie růstu je Česká republika,
kde jsme ve Valašském Meziříčí zřídili nové kompetenční centrum a v Nýrsku rozšířili naši výrobu.
Do budoucna bychom se rádi v Nýrsku ještě intenzivněji zaměřili na výrobu technických izolací, jako jsou například izolace pro bojlery nebo vakuové panely. To znamená, že do této pobočky investujeme, rozšíříme naši výrobní plochu a vytvoříme místo pro nové výrobky a další zaměstnance. „Poptávka po trvale udržitelných a ekologicky
šetrných formách vytápění je vyšší než kdy předtím. V nýrské pobočce na tento trend reagujeme a chceme se do
budoucna více soustředit na výrobu vhodných produktů. Připravíme tak naši pobočku na výzvy budoucnosti
a zajistíme trvale udržitelný růst,“ říká Pavel Mašek, Industry Group Manager .building & .construction.

Jsme NEVEON a pěnové hmoty jsou celý náš svět. Naše síť 61 poboček v 18 zemích světa s více než 3 400 zaměstnanci nabízí kvalitní řešení z pěnových hmot pro širokou paletu použití, jako jsou matrace, sedadla do letadel, obložení interiéru automobilů, izolace, obaly, sportovní potřeby a mnohem víc.

Manipulační dělník/dělnice
Nýrsko

Plný úvazek

Zajímavé benefity

Vaše úkoly:







Chtěli byste pracovat v zajímavém výrobním
procesu, nebo už ve výrobě pracujete, ale rádi
byste vyzkoušeli něco nového?
Přijďte se podívat k nám, provedeme vás po
výrobní hale, ukážeme vám, jak pod našima
rukama vznikají izolace na nádrže, a
vysvětlíme, jak a k čemu vyrábíme moderní
akustické díly.
Nezkušenost s prací v podobném provozu není
překážkou, jde o to mít chuť pracovat s námi.
Nabízíme vám zaměstnání na plný pracovní
úvazek ve třísměnném provozu a hlavně férové
podmínky s mnohými benefity pro ty, kteří
chtějí poctivě pracovat.

Ozvěte se nám!

Praxe výhodou

Nástup ihned

Naše očekávání:

Manuální zručnost

Spolehlivost

Flexibilita
Benefity:

Příspěvek na dopravu

Dotované stravování

5 týdnů dovolené

Odměna za aktivní účast

Flexi poukazy

Příspěvek na penzijní připojištění

Příplatky za odpolední směnu

Příplatky za práci přesčas 40%

Vánoční prémie

Zvýhodněné tarify mobilního operátora

Greiner PURTEC spol. s r.o., Komenského 895, 340 22 Nýrsko
Kontaktní osoba: Dagmar Schneedörflerová
Telefonní číslo: 776 879 793, 778 955 634
E-mail: veronika.kozena@neveon.com
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Uzávěrka:
Únorové číslo Nýrských novin vyjde v 6. týdnu roku 2022.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pátek 21. ledna
2022. 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.
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