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DĚTI SI V ČERVNU UŽÍVALY NA MNOHA AKCÍCH
Oslava Dne dětí v Pohádkovém lese
Každoročně připravuje řada organizátorů oslavu Dne
dětí v Nýrsku. Protože se postupně organizační tým
rozšiřuje, letos se do akce připojil poprvé i Klub
českých turistů v čele s panem Mayerem. Ten navrhl
přípravu a realizaci Pohádkového lesa při turistické
vycházce na Pajrek. A tak začala vznikat poutavá
a nová oslava Dne dětí v Nýrsku. Téměř celý tým
pořadatelů oblékl masky pohádkových bytostí. Děti
přivítal Krakonoš, cestou na zříceninu hradu Pajrek
děti mohly vidět vodníka s vodnicí, tlupu čertů,
motýla Emanuela s Makovou panenkou, Křemílka
s Vochomůrkou, ježibabu se Sněhurkou a samotný
hrad se proměnil v Drákulov, sídlo smrťáka, upíra,
hejkala, lesní víly a divoženky. Při zpáteční cestě ještě děti postrašila halekalka. Odměnu za absolvování cesty si
děti vyzvedly u čarodějnice ve sportovním areálu pod sjezdovkou.
Zázemí akce bylo výborné. Přístřešku využily pracovnice DDM - Pipi dlouhá punčocha a Luční víla k realizaci
kreativních dílen. Děti si odnesly vlastnoručně zhotovené výrobky. Zahájení programu zajistily děti z DDM
Nýrsko, děti z kroužku karate pana Papouška, kynologové v čele s panem Altmanem. V areálu bylo umístěno
centrum střelby ze vzduchovky vedené panem Tesařem. Postupně
startovali účastníci na trasu pochodu. Do cíle přicházeli spokojení
turisté zhruba po hodině a půl. Občerstvit se mohli v kiosku pod
sjezdovkou nebo si sami opéci vuřty na ohništi. Závěrem mohli diváci
shlédnout seskok parašutistů. Počasí bylo vrtkavé, ale déšť spláchl areál
až po skončení oslavy. Kdo přišel, určitě nelitoval. A kdo akci
připravil? Město Nýrsko, DDM Nýrsko, KČT, Kynologický klub, Oddíl
karate, pan Tesař, Oddíl malé kopané, studenti středních a žáci
základních škol, rodinní příslušníci a známí organizátorů.
Těšíme se na setkání v příštím roce.
Den dětí v Zelené Lhotě
Dne 31.května pořádalo SDH dětský den. Proběhlo mnoho
soutěží o sladkosti a jiné ceny. Sportovní odpoledne bylo završeno
opékáním vuřtů. Počasí se nám mimořádně vyvedlo.
Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům – MěÚ Nýrsko,
SVOP (p.Klasna), Papírnictví Moller, ZKD Sušice (Dohlížecí výbor
Dešenice). Setkali jsme se ale bohužel i se zápornou reakcí ze strany
některých sponzorů, jelikož nejsme z Nýrska, i když zde byly také děti
z města.
Za SDH Zelená Lhota Jiřina Kopačková

Další číslo Nýrských novin
Oznamujeme všem čtenářům, že další číslo Nýrských novin vyjde až první týden v září. Všem
čtenářům přejeme hezké léto a příjemnou dovolenou.
redakce NN

Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Prodej pozemků v majetku Města Nýrska
Město Nýrsko nabízí k prodeji pozemky vhodné na výstavbu rodinných domků:
V k.ú.Bystřice nad Úhlavou:
p.p.č.365/6
o výměře
1 278 m2
p.p.č.365/11 o výměře
937 m2
p.p.č. 81
o výměře
735 m2
V k.ú.Hodousice:
p.p.č.63/29
o výměře

1 114 m2

Bližší informace na tel. 376377818 nebo na MěÚ Nýrskou, č. dveří 2 (p.Soušek) - po předchozí tel.dohodě.
Veřejná služba
Od 1. června máte možnost vidět v ulicích města osoby, které se podílejí na úklidu města a údržbě veřejné
zeleně. Město Nýrsko využilo od 1.6. 2009 možnosti zřídit institut veřejné služby, který ze zákona o pomoci
v hmotné nouzi umožňuje obcím zaměstnat osoby evidované úřadem práce. K počátku měsíce června projevilo
zájem 15 dlouhodobě nezaměstnaných osob.
Osoby, které pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, mají v současné době tři možnosti. Buď
vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně a dostávají pak částku životního minima
zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem nebo vykonávají veřejnou
službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, což odpovídá částce životního minima. Třetí možností je, že
nevykonávají veřejnou službu a dostávají jen existenční minimum.
Klatovská ulice
Kdo z občanů prochází rekonstruovanou Klatovskou ulicí, zaznamená kromě zhoršených podmínek pro chůzi
také postup prací. Do země byly uloženy veškeré telekomunikační sítě a rozvody elektrické energie, vybudovány
kanalizační přípojky k některým objektům a položen nový vodovodní řad. Na náklady Města Nýrska byl také
vybudován zcela nový most přes Žíznětický potok. Úpravy toku v současné době provádí Zemědělská
vodohospodářská správa Klatovy. Nyní budou probíhat práce na vybudování chodníků a komunikace.
S dokončením se počítá v druhé polovině měsíce července.
V současné době také vrcholí přípravné kroky pro vybudování kruhového objezdu na křižovatce u stavebnin.
Tuto akci bude realizovat a financovat Plzeňský kraj v druhé polovině tohoto roku. Práce budou probíhat tak,
aby nebyl přerušen provoz.

Celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu v Nýrsku
Okrsky

Voliči v seznamu

celkem

zpr.
6

Vydané
obálky

v%
6

100.00

3 837

Volební
účast v %
903

23.53

Výsledky hlasování za územní celky
Strana
číslo
1

název
Libertas.cz

8

Česká str.národ.socialistická

9

Evropská demokratická strana

0.66

10

Platné hlasy

celkem
6

v%

3

0.33

17

1.88

Strana svobodných demokratů

0

0.00

Demokratická Strana Zelených

10

1.10

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

46

5.10

11

3

Věci veřejné

24

2.66

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

4

Občanská demokratická strana

275 30.52

13

Národní strana

1

0.11

5

Suverenita

69

7.65

14

SDŽ-Strana důstojného života

7

0.77

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

17

1.88

15

Humanistická strana

2

0.22

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

2

0.22

16

Moravané

0

0.00

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

0

0.00

18

Liberálové.CZ

0 0.00

26

Strana zelených

7 0.77

19

Strana demokracie a svobody

1 0.11

27

Koruna Česká (monarch.strana)

0 0.00

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

2 0.22

28

Lidé a Politika

0 0.00

21

Komunistická str.Čech a Moravy

193 21.42

29

"Strana soukromníků ČR"

3 0.33

22

"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA"

10 1.10

30

Zelení

2 0.22

23

Strana svobodných občanů

4 0.44

31

Dělnická strana

24

SNK Evropští demokraté

7 0.77

32

NEZÁVISLÍ

25

Balbínova poetická strana

0 0.00

33

Česká str.sociálně demokrat.

13 1.44
5 0.55
175 19.42

GENIUS LOCI ?
V našem muzeu probíhá výstava „Literární praménky našeho kraje“. Už při přípravě se ukazovalo, že její
hodnota bude významná. Má jiná část českého pohraničí tak bohatý literární odkaz? Anton Schott, Hans
Multerer, Josef Blau, Josef Holub, ale i Hans Watzlik, přesto, že jeho nadšení pro Velkoněměckou říši bylo až
zaslepené. Kde se vzala ispirace pro jejich práce? Někteří badatelé vidí příčinu ve víře v úžasnou inspiraci,
kterou čerpal Carl Maria von Weber pro své dílo Čarostřelec právě z krásy a romantiky kraje pod Ostrým,
známého, dnes již zaniklého Statečku. Tato víra pak dokonce některé autory vedla k tomu, aby se usadili
a tvořili právě v těchto končinách. A dnes? I když je ve zdejší poválečné generaci méně takových osobností,
nade všechny vyčnívá stále tvořící Josef Holub, přesto napověděly výsledky literární soutěže, kterou naše
muzeum u příležitosti výstavy vyhlásilo, že právě tady pod Ostrým může něco nového vypučet, a tak si můžeme
jen přát, abychom se brzy dočkali. Přijďte se sami přesvědčit. V letních měsících si navíc vždy v sobotu večer od
osmi do devíti budeme číst ze všech
těchto prací na terase cukrárny u
Kájínků.
A závěrem něco na ochutnání
z drobných, ale o to pěknějších básniček
MVDr. Pavla Ježka.
Než jel dědek do Chebu,
dal si trochu vína.
Když se potom probudil,
vjížděl do Kolína.
Karel Velkoborský
Na fotografii pro milovníky historie
vidíme dnešní Tyršovu ulici směrem
k mostu přes řeku Úhlavu.

KAPLE SVATÉ TROJICE
V BYSTŘICI NAD ÚHLAVOU
Dne 23.5.2009 se v odpoledních hodinách na přání bývalých německých
obyvatel Nýrska uskutečnila prohlídka kaple Svaté Trojice v Bystřici nad
Úhlavou. Kolem 40 německých občanů pocházejících z Nýrska bylo potěšeno
úpravou okolí a stavem kapličky, ve které bylo čerstvě vymalováno. Díky
krásnému počasí byli všichni zúčastnění nadšeni krásným výhledem do
širokého okolí.
Poděkování patří panu starostovi a Technickým službám města Nýrska, kteří se
o toto postarali.
M.Christofová

NEBOJTE SE,
NEZAPOMNĚLI JSME NA VÁS
V dubnu a květnu jsme mezi
námi přivítali další nové
občánky z Nýrska a okolí.
Rádi bychom je Vám všem
na této stránce představili.
Doufám, že se jim tady bude
líbit a prožijí krásný život.
Philipp Achatz

Šárka Kohoutová

Lukáš Toman

Soňa Babková

Gabriel Göndör

Patrik Kmeťo

Valérie Kopecká

Štěpánka Kotlanová

Kateřina Kováříková

Sarah Vivien Němečková

Aneta Kováříková

Natálie Schwarzová

Eliška Šotová

Adam Slavičínský

Klára Těšínská

Josef Kafoněk

Martina Sýkorová

Jakub a Václav Vlkovi

A CO SE JINAK DĚLO V DOMĚ DĚTÍ ?
Ve středu 27.5.2009 odpoledne se konala velmi pěkná
akce: "Divadlo v Lesním divadle ". V programu vystoupily
děti ze školních družin obou nýrských základních škol,
členové zájmových kroužků DDM Nýrsko a děti
z divadelního kroužku z Dešenic.Velké množství diváků
kladně hodnotilo nejen výkony dětí, ale i krásné prostředí
zrekonstruovaného Lesního divadla. Děkujeme dětem,
divákům i hostitelům za příjemný den s divadlem.
V měsíci červnu proběhla v Domě dětí celá řada aktivit
směřujících k zakončení práce v jednotlivých kroužcích.
Děvčata z kroužků aerobik a pon pon ukázala své umění
v soutěži Master Class a děti z konverzačních kroužků zápolily v soutěži z anglického jazyka.
Školní rok se pomalu chýlí ke svému konci, ale aktivity Domu dětí tím nekončí. Jako každý rok, bude téměř celé
léto probíhat řada příměstských táborů se všeobecným, sportovním, cyklistickým a turistickým zaměřením. Pro
děti, které se uplynulý rok zúčastnily nejvíce zájmových kroužků, je za odměnu připraven česko-německý
projekt „Příroda a zábava na Šumavě“, který je pořádán již pátým rokem. Partnery této akce jsou Město Nýrsko
a Bavorský národní park. Akce se zúčastní třináct českých a třináct německých dětí.
Léto plné sluníčka a krásných zážitků přejí pracovnice DDM.

BĚH ZELENSKÝM ÚDOLÍM SE I PŘES MALOU ÚČAST VYDAŘIL
V sobotu 13.6.2009 se v Zelené Lhotě po deseti letech odmlky uskutečnil běh „Zelenským údolím“. Zásluhu na
obnovení 14-ti leté tradice měl Vít Urbánek, plzeňský rodák, který zde nyní se svojí rodinou žije. Získal finanční
částku od plzeňských podnikatelů – kamarádů na pokrytí větší části nákladů spojených se závodem. Dalšími
sponzory byly Město Nýrsko, Rodinný hotel Zach, Martin Koleňák, Radim Čada, „Květiny – Vyskočilová“
a restaurace „Melchior“. Poděkování patří též členům KČT Nýrsko – J. Čadovi, F. Bechyněmu a J. Mayerovi,
kteří se podíleli na organizování a hladkém průběhu závodu.
Obnovený závod byl skutečně zdařilý, panovala zde přátelská atmosféra za podpory slunečného počasí uprostřed
krásné šumavské přírody. Jediným nedostatkem, k lítosti pořadatelů, byl malý počet závodníků.
Umístění závodníků od předškolních až po veterány nad 70 let. První místa obsadili:
• Jáchym Slavičínský ( 2006 ) – Praha
• Štěpánka Zachová ( 2003 ) – Zelená Lhota
• Josef Zach ( 2002 ) – Zelená Lhota
• Tereza Sekyrová ( 2000 ) – AK Sokolov
• Vojtěch Novotný ( 1999 ) – Špičák
• Jana Šafaříková ( 1999 ) – AK Dešenice
• Ondřej Novotný ( 1997 ) – Špičák
• Anna Kuželíková ( 1997 ) – Sokol Kout na Šumavě
• Klára Novotná ( 1995 ) Špičák
ŽENY:
Šroubková Marta – Maratón Plzeň
MUŽI do 40 let: Görner Tomáš – TJ Klatovy
MUŽI do 50 let: Voráček Karel – Sokol Dolany
MUŽI do 60 let: Rus Zdeněk – KČT Nýrsko
MUŽI do 70 let: Čada Jiří – KČT Nýrsko
MUŽI nad 70 let: Růžička Josef – Tatran Železná Ruda

Rozhovor s jednou z účastnic Janičkou Šafaříkovou (1999):
Jakých závodů ses letos zúčastnila?
Byla jsem na závodech v Železné Rudě a Mochtíně. I když bylo závodů více, jen na těchto byly dětské kategorie.
Zavodím ráda i se svojí sestrou Aničkou, která je dnes na mistrovství republiky, příležitostí máme málo.
Jak ses umístila?
V Železné Rudě jsem byla první a v Mochtíně na okresním přeboru čtvrtá.
Jaké máš kromě běhu koníčky?
Ráda jezdím na kole, hraji na flétnu a keyboard, ráda maluji. Také hraji s dětmi ze školy divadlo.
Na kterých závodech se ti nejvíce líbilo?
Nejlepší to bylo v Zelené Lhotě. Líbila se mi trať v lese a po závodech jsme jezdili na poníkovi.
Děkujeme a těšíme se na příští rok, že přijdeš i se svojí sestrou.

J.Č.

Jak ten čas utíká, to si uvědomím vždy, když se mi dostanou do rukou nové fotografie žáků devátých tříd, pardon,
slečen a mladých mužů, kteří opouští tu známou jistotu místní školy, spolužáků, někteří vlastně i zázemí rodiny,
a vykročí plni očekávání do dalšího života. Přeji jim, snad i za Vás, ať se jim daří a potká je pouze to dobré.

Třída 9.A ZŠ Nýrsko Školní ulice
Stojící zleva
Dana Herrmanová, Pavel Toman,
Rostislav Ryp, Matěj Vondra,
Tomáš Drobílek, Petr Čanecký,
Dominik Kalman, Mgr. Milada
Rožánková
Sedící zleva
Soňa Klugová, Kateřina Tomanová,
Petra Papoušková, Lucie
Boublíková, Aneta Koreňová, Klára
Koreňová, Lucie Soušková, Nikola
Trešová, Markéta Gumanová, Olga
Nová.

Třída 9.B ZŠ Nýrsko Školní ulice
Stojící zleva
Michal Šanta, Libor Černý, Jaroslav
Švehla, Petr Babka, Ladislav Ivanič,
Peter Paško, Veronika Böhmová
Sedící zleva
Štěpánka Málková, Martina
Vaidišová, Marie Přerostová,
Markéta Přerostová, Jakub Grassl,
Lucie Čudová, Anna Tremlová,
Veronika Záňová
Ležící zleva
Jana Suková, Veronika
Mészárosová
9. třída Nýrsko Komenského ulice
1. řada (zleva) - Belfín Petr, Bílá
Veronika, Šilhavá Veronika,
Riedelová Romana, Machová
Zuzana, Klasnová Nikola,
Kiewegová Michaela, Hanusová
Kristýna, Mikušová Markéta
2. řada - Kyška Ladislav, Vlasák
Tomáš, Mottl Radek, Bóna Jakub,
Hájková Johana, Křivánek Jan
3. řada - Trefanec David, Kohout
Tadeáš, Trojan Patrik, Ritchel
Jaroslav, tř. uč. Mgr. Mašátová Jiřina
4. řada - Bouček Petr, Blažek
Michael, Lepší Radek, Polomis
Václav, Nový Ladislav
Na snímku chybí: Klička Petr, Kolář Daniel

ZLATO PUTUJE DO NÝRSKA
Během posledních dvou měsíců se kickboxerka Alena Holá z Nýrska

zúčastnila několika soutěží. V březnu vyhrála národní pohár v Zubří
v disciplíně low-kick do 56 kg, kde porazila loňskou mistryni ČR v boxu
Terezu Loužilovou a o 2 týdny později vyhrála další národní pohár
v Jablonci nad Nisou v disciplíně K-1, kde zdolala libereckou borkyni
Michaelu Kerlehovou na body a utvrdila si tak reprezantační dres ČR pro
rok 2009.
Od 22. do 24.5 se konal v Szegedu (Maďarsko) světový pohár WAKO, kde
byla místní kickboxerka nominována do disciplíny K-1 do 56kg. Turnaj
probíhal v ne příliš moderních podmínkách. První den bylo v hale
neuvěřitelných 40 stupňů. V úvodním pátečním zápasu narazila na Alenu
loňská mistryně světa WKA ukrajinka Ovchynnikova, která celá tři kola
útočila převážně koleny. Po tvrdém a velice technickém boji nakonec
rozhodli rozhodčí o postupu Aleny, která byla ve výměnách přesnější
a v závěru lépe fyzicky připravená.Ve druhém zápase, ve kterém se již
jednalo o postup do finále, čekala na Alenu polská bojovnice Joanna
Walkiewicz. Bohužel, do tohoto utkání šla Alena již s několika zraněními na holeni a nikdo nečekal, že by se
mohlo střetnutí odboxovat do konce. Nakonec byl zápas hodně vybouřen. Ve druhém kole jsme mohli vidět, jak
Alena tlačí soupeřku neustále do provazů a posílá ji po tvrdých boxerských kombinacích do počítání. Po
vysilujícím tříkolovém boji se oprávněně z vítězství radovala opět Alena. V nedělním finále byla opět soupeřkou
borkyně z polské republiky, tentokrát Martha Chojnoska. V zápase jsme viděli hodně boxerských výměn, klinčů
a kolen. Publikum celý zápas velice podporovalo, hlavně česká výprava. Ve třetím kole Alena potvrdila svou
převahu a po přesném high kicku (kop na hlavu) se soupeřce podlomila kolena a byla rozhodčím počítána. Do
konce utkání chyběla poslední minuta, ve které kralovala Alena. Zaslouženě jí byla zvednuta vítězná ruka a mohla
se tak radovat ze zlaté medaile.
A co na to Alena? „Další akce v disciplíně K-1 je momentálně v jednání, dostala jsem nabídku po vyhraném turnaji
od prezidenta ukrajinské profi ISKA Viktora Lazurka, který mě pozval na turnaj, kde bude v pyramidě 8 zápasnic,
převážně z východního bloku, tak uvidíme, jestli se dohodneme na podmínkách. Z úspěchu na světovém poháru
jsem nadšená a přes všechny naraženiny, modřiny a monokly to prvenství stálo za to.“

POZVÁNKA NA VÍKENDOVÉ CYKLOVÝLETY V BLÍZKÉM I VZDÁLENÉM
OKOLÍ NÝRSKA
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety v blízkém i vzdáleném okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro všechny
přátele cyklistiky, a to zejména na horských nebo trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní
akci, ale o výlet, kde si ukážeme krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky, přírodní zajímavosti.
Pondělí (svátek) 6.7. v 13,00 hod. od Infocentra Nýrsko – Fleky – Eschlkam ( pyramida a střed Evropy) –
Drachensee(jezero) u Furt im Waldu – Spálenec – Všeruby – Nýrsko.Trasa do 60km, malé převýšení vhodné pro
všechny cyklisty. Nezapomeňte s sebou občanský průkaz nebo pas.
Sobota 18.7. v 09,00 hod. od Infocentra Nýrsko – Měštiště – Plošina – Onen Svět – Chřepice - Strážov –
Nýrsko. Trasa okolo 50km, větší převýšení, vhodné pro aktivní cykloturisty.
Neděle 2.8. v 13,00 hod. od Infocentra Nýrsko – Chudenice – Mezholezy – Koráb – Dlažov – Nýrsko. Trasa
do 60km, členitý profil, vhodné pro všechny cyklisty.
Sobota 22.8. v 09,00 hod. od Infocentra Nýrsko – Česká Kubice – Čerchov – Výhledy – Chodov – Česká
Kubice – Nýrsko.Trasa okolo 80km, velké převýšení, vhodné pro pravidelné cyklisty.
Sejdeme se každou středu v 16,00 hod. u Infocentra na krátkou vyjíždku okolím Nýrska 20 – 40km. Na
trase se dohodneme na místě. Nejedná se o sportovní akci!!!!
Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo, dobrou
náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení, jinak je dobré mít s sebou pití a tyčinku nebo sušenky.
Zastávám názor, že co se nedá vyjet, se nechá vytlačit a vždy se bude tempo řídit podle méně zdatných.
Bližší informace:
František Bechyně
Tel. +420605412193

Mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz

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

V informačním centru
Do 7.9.2009 - Dětská prázdninová fotosoutěž - téma: „Turistické cíle České republiky“ podrobnosti na
www.sumavanet.cz/icnyrsko

V prostorách Lesního divadla v Nýrsku
Ochotnické divadelní léto v Nýrsku
25. 7. 2009 – Divadelní představení Prachatice - “Don Juan“ (čas představení bude upřesněn)

KD Nýrsko oznamuje:
Kulturní dům Nýrsko přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2009. Bližší informace v Informačním
centru města Nýrska.

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616

e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových
i vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map,
průvodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní,
kulturní akce pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních
centrech (v Železné Rudě, Horažďovicích, Klatovech ....)
Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména nabídky
z oblasti ubytování a stravování.
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlková., kontakt na telefonu 606 781 104, kontaktní email: vlkovi.nyrsko@seznam.cz.
Inzeráty přijímá Ladislav Janoušek – Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt 376 377 811. Povoleno pod č.j.NŽO 238/96/253/1.
Redakční uzávěrka vždy do 20-tého každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost
jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí vyjadřovat
shodné názory s názory redakce.

Informace pro klienty
Výměna průkazu klienta (EHIC). V současné době probíhá
výměna průkazů s platností do 31. 12. 2009. Přijďte si na naše pracoviště průkaz vyměnit pro celou Vaši rodinu.
Zvýhodněné pojištění pro klienty ZP M-A od Allianz pojišťovny, a.s. Cestovní pojištění do zahraničí
s neomezeným plněním (exklusivní cenová nabídka), pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (sleva
až 15%), penzijní připojištění se státním příspěvkem (bonus 4%). Další vybrané produkty možno uzavřít na
obchodních místech Allianz se slevou 10%.
CALL CENTRUM – modrá linka 844 125 124 . Informace pro klienty o zdravotním pojištění,
o preventivních programech ZP M-A, o smluvních a nesmluvních zdravotnických zařízení aj.
Webová samoobsluha. On-line přístup k informacím, které jsou (nejen v souvislosti s reformou
zdravotnictví) zvláště zajímavé pro klienty ZP M-A.
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
www.zpma.cz

Tel.: 376 324 094

info@zpma.cz

(Změna programu FP ZP M-A vyhrazena)

SBÍREJ TONER
Proč se zúčastnit projektu?
Pomůžete Domovu pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou
Podpoříte náš domov a to bez vydání jediné koruny z „Vaší kapsy“…

Aktivně se zapojíte do ochrany životního prostředí
Tonerové a inkoustové kazety nepatří mezi odpadky. Jejich sběrem umožníte renovaci a ušetříte přírodu od zbytečné zátěže.

Renovovat a recyklovat je potřeba, budete IN!
Prázdný tonerový a inkoustový obal má svoji hodnotu. Sbíráním vhodných prázdných tonerů zajistíte peníze potřebným.

Zbavíte se starostí s odstraněním tiskových kazet
Hromadí se, překážejí.. nevíte, kam s nimi? Odhozením do sběrného boxu se jich zbavíte, nepoškodíte přírodu a pomůžete…

CO PRO TO MUSÍTE UDĚLAT ?
Jednoduše stačí přinést prázdný toner nebo tiskovou kazetu v mikrotenovém sáčku nebo obálce
a vložit do přistaveného boxu, který najdete přímo v našem domově, nebo v Informačním centru
města Nýrska.

DĚKUJEME!

Tyršova 115
339 01 Klatovy 4
tel.:+420 777 722 903
www.pro-real.cz
info@pro-real.cz

s námi kupce najdete
Pro naše klienty hledáme:

▪ RODINNÉ DOMY
▪ NEBYTOVÉ PROSTORY

▪ BYTY
▪ CHATY

▪ POZEMKY
▪ CHALUPY

Proč s námi?
Zajistíme Vám kompletní a profesionální servis s prodejem, pronájmem či koupí
nemovitosti, čímž Vám ušetříme mnoho času i financí.

KONTAKTUJTE NÁS

+ 420 777 722 903

HLEDÁME TAZATELE
Agentura STEM/MARK hledá tazatele z Nýrska a okolí pro dotazování cizinců na hraničních
přechodech Svatá Kateřina, Folmava, Železná Ruda.
Požadujeme spolehlivost, komunikativnost a znalost německého jazyka.
Jedná se o příležitostnou práci v rozsahu 1x za 7 či 14 dní, vhodné pro studenty,
maminky na mateřské dovolené, aktivní důchodce.
Nabízíme dlouhodobou spolupráci, odměnu 100 Kč/hod čistého + bonusy podle rozsahu
a kvality odvedené práce.
Více informací získáte na emailu havrdova@stemmark.cz popř. na tel. 225 986 820

