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Odhalení zrekonstruovaného pomníku padlým
v 1. světové válce
V minulé čísle jsme přislíbili informace o slavnostním odhalení
zrekonstruovaného pomníku padlým v 1. světové válce, které
proběhlo dne 2. září 2007. Přítomen byl biskup František
Radkovský, který pomníku požehnal. Starosta města Ing. Miloslav
Rubáš ve svém projevu poděkoval všem, kteří se na jeho
rekonstrukci podíleli, a předal jim pamětní listy a třem z nich pak
věcné dary. Atmosféru zpříjemnila svým vystoupením kapela
„Mikeška“ z Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Bystřici nad Úhlavou.
Následující fotografie zachycují atmosféru této akce.

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,středa 8:00–17:00 hod,
úterý 8:00 – 15:00 hod.,
čtvrtek 12:00 – 15:00 hod.,
pátek 8:00 – 14:30 hod.

Konzumace alkoholu
na veřejnosti
Jistě jste si všimli, že
v letních měsících vznikl v
Nýrsku problém - popíjení
alkoholu na veřejnosti, a to
téměř během celého dne až
do
pozdních
večerních
hodin. Jedná se převážně o
ul. Prap. Veitla. Stížnosti se
objevují nejen od občanů
města, ale i od návštěvníků,
kteří jsou obtěžováni hlukem
a
slovním
napadáním.
Město se snažilo najít oporu
v zákoně a přijmout obecně
závaznou vyhlášku, která by
umožnila zakázat popíjení
alkoholu
na
veřejnosti
ve stanovených
hodinách.
Bohužel, s přijetím zákona č.
379/ 2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami
způsobenými
tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, může
město omezit nebo zakázat
prodej, podávání a konzumaci alkoholu pouze v souvislosti s pořádáním kulturních, společenských nebo
sportovních akcí přístupných veřejnosti. Není tedy možné zakázat konzumaci alkoholu paušálně. Tento problém
řešila obecně závaznou vyhláškou i jiná města, ale jejich vyhlášky byly zrušeny Ústavním soudem jako
odporující zákonnému zmocnění z výše uvedeného zákona.
Samozřejmě, že vedení města i nadále intenzivně hledá cesty, jak tento problém v nejbližší době vyřešit.

Výherní hrací přístroje
Město může ve své samostatné působnosti regulovat na základě zákona č. 2002/ 1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách místa a čas, kde lze provozování hracích automatů zakázat. Zastupitelstvo města Nýrska na
svém 5. veřejném zasedání projedná vydání obecně závazné vyhlášky, která by zakázala provozování výherních
hracích přístrojů v okolí škol a v klidové zóně na levém břehu řeky Úhlavy. Tento zákaz se týká pouze těch
automatů, jejichž provozování povoluje město. Netýká se však výherních terminálů povolovaných
Ministerstvem financí ČR.

Drakiáda
Před chvilkou jsem se vrátila z louky v Hadravské čtvrti , kde jsem spolu
s ostatními přihlížejícími dospělými a dětmi prožila překrásné odpoledne
23.září. Skupinka mladých lidí z klubu pod označením Divoký oktani tu
pro své ratolesti a také pro dítka jiných rodičů, dědečků a babiček,
připravila téměř pět hodin různých her a vystoupení. Vzhledem k tomu,
že jde o lidi s láskou k motocyklům, nemohla chybět ani trialová
vystoupení Josefa Votruby a ukázky čtyřkolek. Děti se za pomoci svých
blízkých se svými draky ale trápily. Sluníčko sice nádherně svítilo, vítr
však nechtěl foukat, a tak draků na obloze mnoho nebylo. I přesto byl
oceněn David Soukup se svým krásným žlutým drakem, který vylétl
nejvýše. Nejdéle zase vydržel ve vzduchu drak Jirky Šlence. Nejhezčí byl
podle poroty drak - batman Davida Bureše a nejmenší dráček patřil Matěji
Šmídovi. Každý z nich si odnesl malou pozornost. Zvláštního ocenění se
dostalo panu Jiřímu Šlencovi za jeho neutuchající více jak hodinovou
snahu dostat jejich draka do vzduchu, i když se mu to moc často nedařilo.
To ale samozřejmě nebylo vše. Děti se přetahovaly na laně, skákaly
v pytlích, s míčem běhaly po vyznačené trase a házely míčky na terč, kde
se pro obveselení všech objevovaly hlavy některých členů Divokých
oktanů. Všichni soutěžící dostali za svůj výkon sladkou odměnu. Na kraji
louky bylo také postaveno tee-pee. Zvědavci mohli
nahlédout a zjistit, jak dříve bydleli indiáni, a děti se mohly
i projet na koních. Závěrem pak předvedli show členové z
ranče Jestřáb ze Kdyně. Předvedli své umění s bičem a
lasem, dokonce zájemce do lasa chytali, ukázali své koně,
jak je poslouchají, jak umí závodit, a že se nebojí ani ohně
a dýmu. Vše, co předváděli, vždy pěkně okomentovali a
vysvětlili. Děti si pak samy mohly vyzkoušet práci s lasem.
Rodiče si mohli odpočinout, pobavit se a popovídat si
s přáteli. A když náhodou na někoho přišel hlad nebo žízeň,
nemusel běžet domů. Ii o toto se pořadatelé vzorně
postarali. Celým odpolednem nás provázel Václav Ticha.
Drakiáda mohla proběhnout jen díky práci všech členů
Divokých oktanů a jejich přátel a zároveň i s pomocí
sponzorů, za což jim patří náš dík. Společně s ostatními se
těším na „ 4.drakyjádu“ v roce 2008!

Děkujeme MUDr. Urbánkovi, MUDr. Zahradníkovi, p.Haasové a pečovatelské službě pod vedením
p. Míkové za poskytnutou péči naší mamince Márii Piliarové.
František a Alena Piliarovi

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250
Dne 3. září jsme v naší škole přivítali celkem 304 dětí, což je přibližně o 15 dětí méně než v loňském roce. Tento
úbytek je způsoben za prvé tím, že školní docházku ukončilo 52 žáků a nově příchozích žáků včetně prvňáčků
není tak veliký. A za druhé dochází pomalu k útlumu samostatného vzdělávání žáků se speciálními potřebami
(dříve Zvláštní škola), jelikož vláda ve svém prohlášení preferuje integraci těchto dětí do běžných tříd. Proto
okolní školy, aby naplnily počet,
začínají tyto děti vzdělávat samy.
Děti v 1. a 6. ročníku se od tohoto
školního roku vzdělávají podle
Školního vzdělávacího programu naší
školy, na kterém se podíleli všichni
pedagogové školy. Přípravu tohoto
programu koordinoval Mgr. Miloslav
Rožánek. I v tomto školním roce
počítáme opět se zájmovou činností
dětí zaměřenou na sport a pohybové
aktivity – přehazovaná, softbal, stolní
tenis a fotbal.
V
mateřských
školách,
které
v současné době navštěvuje 150 dětí,
došlo k organizační změně. Vedoucí
ŠJ v obou MŠ nyní vykonává p. Jana
Čanecká.
V 1. třídě přivítala paní učitelka Mgr.
Dagmar Zborníková celkem 27 dětí.

Splavnění Úhlavy
První zářijový den jste mohli zahlédnout nejen spousty vody
v korytě řeky Úhlavy, ale také odvážlivce, kteří ji sjížděli na svých
lodích a člunech od přehrady až k mostu u Úborska. Diváci
obdivovali odvahu všech, kteří se nebáli sjet i jez ve městě. A
nejednalo se pouze o dospělé. Byly mezi nimi i děti! Zaslouží si
jistě náš obdiv.

Většina z nás má dovolenou již za sebou. Možná Vám zbylo ještě několik dní a Vy přemýšlíte, kam se vydat. Co třeba do
Francie? Ta je láskou našeho čtenáře a dopisovatele Vojtěcha Bundy, který doporučuje Burgunsko začátkem listopadu
tedy v době, kdy na trh v celém světě přichází Beaujolais nouveau.

Beaujolais nouveau est arrivé
.

Burgundsko je část Francie. Jak všichni víme, právě odtud přivezl otec vlasti révu do Čech. Když se později napil vína ze
svého importu zlostně prsknul a zaklel. Bušek z Velhartic mu diplomaticky vysvětlil, že je v Čechách a musí si zvyknout.
Určitě mu víno bude časem chutnat.
Beaujolais je část Burgundska. V současné době se tu hospodaří na 22 700 ha vinic, což je víc než v celé České republice.
Víno se sklízí výhradně ručně. Pěstuje se hlavně odrůda Gamey. Je to kraj, kde se v padesátých letech narodilo Beaujolais
nouveau, mladé víno. Byl to tehdy geniální marketingový tah. Dnes se na nové víno zpracovává polovina produkce, což
představuje 90 milionů lahví ročně. Půlka se vypije ve Francii, druhá polovina se vyveze do 190 států světa. Mladé víno
se vyrábí speciální technologií, jejímž základem je kvašení vína v celých bobulích za zvýšeného tlaku oxidu uhličitého.
Vypít ho musíte do šesti měsíců, protože pak ztratí svůj výjimečný esprit a stane se z něj obyčejné stolní víno. Na celém
světě se tento nektar uvádí na trh vždy třetí listopadový čtvrtek. Je to dáno zákonem, který si nikdo nedovolí porušit.
Znamenalo by to vyřazení z trhu a nic horšího nemůže vinaře potkat. Ve Francii se objeví nápisy Beaujolais nouveau est
arivvé, nové Beaujolais je tady. Třetí listopadovou středu hosté sedí v barech, a když odbije půlnoc, začne se nalévat a
hodnotit, je-li víno lepší nebo horší než loňské. Vinaři říkají, že aby bylo víno dobré, musí réva trpět. Hodně slunce, málo
vody. V kraji probíhají velké oslavy, které se soustřeďují třetí listopadovou středu do městečka Beaujeu. Následující
sobotu probíhají velké slavnosti vína v Beaune. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl být při tom.
Beaujeu, třetí listopadová středa, 19.00h
Hlavní cvrkot je na náměstí u kostela. Stánky s degustací vín. Hospody jsou
všechny plné. Nakonec se do jedné vmáčkneme. Hraje tu kapela v červených
košilích. Mým parťákem je Lukáš, manažer firmy obchodující s vínem. Umí na
rozdíl ode mne perfektně francouzsky. Pijeme červené beaujolais, ale ne nové. Jeho
čas přijde až po půlnoci.
„Odkud jste, pánové?“ ptá se po chvíli patron.
„Z České republiky.“
„Víno je lepší než válka, co pánové?“ Okamžitě jsme pochopili, že pojmy Česko a
Čečensko mu jaksi splývají. Na obšírné vysvětlení reagoval slovy:
„ Škoda, že nejste Rusové. Rusové, prej umí pít.“
„Viděl jste někdy Rusy pít, pane?“
„Neviděl.“
„Ukážeme vám to, ale zařve při tom pár skleniček.“
„Co potřebujete, pánové?“
„Před každého postavte tři sklenice beaujolais.“
Stávali jsme se pomalu středem zájmu celé hospody. Hosti čekali, co se bude dít.
Patron před každého z nás postavil tři plné sklenice vína. Postavili jsme se a ke
rtům zvedli první sklenici.
„Arrrrrtiléééééééria v perjod!“ zařval Lukáš. Vypili a šlehli sklenicema o zem. Než
jsme stačili popravit druhou sklínku, rozletěly se dveře a dovnitř vrazil štáb
japonské televize, který od rána operoval po městě, což věděli všichni kromě nás. Celou akci jsme dokončili za vrčení
kamer. Hospoda zatleskala, Japonci šli o dům dál a my taky. Přišel čas jít se podívat na otevírání sudů, protože půlnoc
klepala na dveře spolu s třetím listopadovým čtvrtkem. Bylo se na co dívat a co pít. Při návratu na hotel se Lukáš
zamyslel.
„Co myslíš, je možný, aby ten šot prodali Japonci do Čech?“
„Těžko.“
„To je dobře. Před rokem jsem si koupil v jedný vísce barák. Musel bych si koupit jinej a hlavně někde hodně daleko.“
Vaux, třetí listopadový čtvrtek, 14.00h
Městečko natažené do vršku jak had. Hlavní ulice se plazí do kopce až ke kostelu.Vaux jsou Zvonokosy. Kdo četl tento
vynikající román je doma. Jsme hosty manželů Tachonových. Pan Tachon je vinař a patří mu legendární hospoda U
Jarmily, okolo které se ve Zvonokosech všechno točilo. Pijeme nové víno. Je vynikající. Má krásnou ovocnou vůni a
chuť. K vínu se přikusuje čerstvý kozí sýr a husí škvarky. Takhle nějak si představuju ráj.
Beaune, třetí listopadová sobota, 10.00h
Pokračování na další straně

Kategorizace a značení francouzských vín
Vin de Table – stolní vína bez označení odrůdy a původu, určena pro každodenní spotřebu, téměř všechna se spotřebují ve Francii.
Vin de Pays – kvalitativně lepší vína než Vin de Table, již s vyznačením původu a individuálním charakterem, lze označit jako
„krajové víno“. Většina vín se opět spotřebuje ve Francii, ale dnes se i úspěšně vyvážejí, převážně do evropských zemí. Některá jsou
již velmi kvalitní.
VDQS (Vin De ’limité de Qualité Supérieure) – přísně kontrolovaná vína, ale s vyššími limity produkce než AOC. Kvalitou se těmto
vínům velmi blíží a řada vín je postupně do této kategorie zařazována.
AOC (Appellation d ’Origine Contrôlée) – toto označení nesou všechna nejkvalitnější francouzská vína. 400 úřadů po celé Francii
přísně kontroluje původ, odrůdy, množství produkce, pěstitelské metody, techniky zpracování a kvalitu produktů. Vína AOC tvoří asi
jednu třetinu produkce francouzského vinařství.
Premier Cru, Grand Cru – úřední ohodnocení nejlepších vinic v určitých oblastech Francie.

Krásné historické město. Každoročně se tady konají slavnosti vína spojené s dražbou. Víno se draží v určitých
sestavách, po sudech. Draží se extraliga. Kategorie Grand Cru. Oprávněnost zařazení vína do kategorie Grand Cru
posuzují předem Rytíři testovacího poháru. Je jich 1200 a jsou mezi nimi čtyři Češi. Na dražbu se normální smrtelník
nedostane, může se však dívat skleněnou stěnou. Degustace vín, která je placená, je bez problémů. Poplatek 60 eur.
Můžete pak degustovat v podstatě celý den. Nebuďte škrundové, za ty prachy to stojí. Můžete ochutnat vína kategorie
Premiér Cru a Grand Cru. Ochutnal jsem víno skoro stejně staré jako já. Okamžitě mi padlo do oka, pardon do krku.
Na ulicích hrají kapely, tancuje se a jí šneci. Je to francouzské savoir vivre, umění žít.
Nové Beaujolais však můžete ochutnat i doma v Čechách. Vínko je možné zakoupit po magickém třetím listopadovém
čtvrtku v některých supermarketech v Klatovech. Do Nýrska se zatím nepropracovalo. Zdejší obchodníci ale časem
jistě zjistí, že jsou sami proti sobě. Víno má dvojí označení, Beaujolais nouveau a Beaujolais nouveau Villages. To
druhé je kvalitnější. Cena je asi 60-80 Kč za láhev. Vína z oblasti Burgundska kategorie Premiér Cru začínají v českých
vinotékách někde kolem 800 Kč za láhev, Grand Cru kolem 3000 Kč. Pánové, každá ženská vám na něj jistě ráda přidá.
Nebo můžete své polovičce koupit láhvinku z vinice Romanée Conti za pouhých 1000 eurů. Pánové a dámy, na světě
jste jen jednou.

Beaujeu

Beaune

Vaux

foto autor

Informační centrum města Nýrska

telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Po – Pá 10 – 12,00 13,00 – 15,00
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.
Nabídka :
nově v prodeji
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze uplatnit do konce r. 2007 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce

Trocha historie nikoho nezabije …
Bystřice nad Úhlavou (něm. Bistritz an der Angel)
pokračování
Původní gotická tvrz, založená při východním okraji vesnice, pocházela pravděpodobně ze 14. stol (odvozuje se od první
písemné zmínky z roku 1339). Byla na skalisku, jež je chráněno od západu řekou Úhlavou. Ze zbývajících světových stran
chránil tvrz příkop s vnějším valem. Část původní tvrze je patrná v severozápadní a západní části zámecké budovy. V 15.
století za majitelů Janovských z Janovic byla tato původní tvrz rozšířena, neboť roku 1490, kdy ji získali od Heřmana
z Janovic Kocové z Dobrše, je již označována jako hrad. V 16. století ji Kocové přestavěli v pohodlnější renesanční
zámek, při níž získala stavba půdorys nepravidelného čtyřúhelníku.
Dnešní podoba bystřického zámku pochází z poloviny 19. stol., přesněji z let 1848 – 1854, kdy zde nechal provést
rozsáhlé stavební úpravy Karel Antonín Bedřich Hohenzollern - Sigmaringen ve slohu novorománském a novogotickém
se zachovanými původními gotickými a renesančními budovami. Na stavbě se podílelo i mnoho řemeslníků z Nýrska, pro
něž to znamenalo nové podněty pro jejich práci. Kněžna Kateřina Hohenzollern – Sigmaringen připravila roku 1854
slavnostní zakončení stavby a mj. téhož roku založila v Bystřici ženský klášter, kongregace chudých školských sester de
Notre Dame, kde byla roku 1856 otevřena dvoutřídní dívčí škola.
Pro velkostatek nastaly podstatné změny již po roce 1918. Toho roku byl hohenzollernský majetek v Čechách zabaven a
byl řízen státní správou. 4. dubna 1921 se konal v Klatovech tábor lidu, na protest proti snahám vydat knížeti zpět jmění, a
z něj vzešla rezoluce, jíž „lid jihozápadních Čech“ naléhavě vyzýval pozemkový úřad, aby „rozechvění českého Pošumaví
uklidnil jasným a určitým prohlášením, že vydání panství Bystřice a Železná Ruda bývalému majiteli je vyloučeno.“ Před
pozemkovou reformou byla výměra velkostatku Bystřice (spolu s připojenými velkostatky Železná Ruda a Debrník) 9255
ha, z čehož bylo 1666 ha zemědělské půdy. Při provádění reformy byly zcela rozděleny statky Běhařov, Loučim, Miletice
a Modlín, ze dvorů Opálka 72 ha (včetně lihovaru) a Pajrek 70 ha byly vytvořeny zbytkové statky a ty prodány. Opálku
koupil P. Strouhal a Pajrek F. Joachimsthaler. Majiteli Vilému Hohenzollernovi (zemřel roku 1927) nakonec zůstal
zbytkový statek Bystřice, který byl ponechán v parcelním pachtu. Odprodán byl i pivovar v Dešenicích (roku 1931), jehož
novým vlastníkem se stal akciový pivovar ve Stodě. Bylo zestátněno i 3503 ha lesa, převážně z původního velkostatku
Železná Ruda. Po provedené reformě náleželo ke statku 4515 ha, z čehož bylo 120 ha polí, luk 205 ha a všechno ostatní
byla lesní půda. Majitel velkostatku měl nadále patronáty ve farnostech v Nýrsku, Dešenicích a na Javorné a na svůj
náklad zde nechal provést některé opravy kostelů a farních budov. Nadále sídlila na bystřickém zámku ústřední správa
hohenzollernských velkostatků v Čechách, tj. včetně panství Štoky na Havlíčkobrodsku a Horní Cerekev na
Pelhřimovsku, rovněž zredukované pozemkovou reformou.
V Čechách bychom napočítali celkem 9 obcí jména Bystřice, které se odvozuje od přídavného jména bystrá tj. přívlastek
k podstatnému jménu řeka nebo voda. Na souvislost místního jména Bystřice s řekou Úhlavou upozorňuje i August
Sedláček v příslušné stati ve svých Hradech, zámcích a tvrzích českých, díl IX. Jistou zajímavostí je také starý německý
lidový název pro Bystřici – Feidrts, tedy poněmčelý původní český název.
Vrátíme-li se k první zmínce o Bystřici z roku 1339 je pravděpodobné, že již v té době zde existovala kromě tvrze i osada.
První konkrétnější představu o vsi Bystřice přináší až v roce 1654 berní rula. Je zde uveden jediný sedlák Hendrich
Albrecht Franc, jenž byl zároveň hejtmanem panství. Dále 4 chalupníci a 10 zahradníků. Tyto kategorie byly určeny
výměrou pozemků. Z tohoto výčtu je patrné, že Bystřičtí neměli polnosti příliš rozsáhlé, neboť například v Hodousicích
v té době bylo 23 sedláků a jen 3 chalupníci.
Obdobně není uvedeno, až na jednoho ovčáckého
mistra a dva ovčácké pacholky, ani případné
řemeslo, které by obyvatelé vsi provozovali.
Tereziánský katastr z roku 1757 uvádí v Bystřici
celkem 22 hospodářů na rustikální půdě a 7
řemeslníků: 2 krejčí, 3 ševci, 1 sklenář a 1 tkadlec.
Na dominikální půdě byl ještě sládek, 2 ovčáci,
zahradník a mlynář.
V Schallerově Topografii jsou roku 1789 uváděny
v Bystřici 43 domy, počet obyvatel se tehdy
neuváděl. První sčítání obyvatel monarchie z roku
1869 prezentuje 445 obyvatel (69 domů) Bystřice,
pomyslného vrcholu v počtu obyvatel dosáhla obec
při dalším sčítání roku 1880 a sice 503 (v 72
domech). Počet obyvatel postupně klesal až
k poslednímu sčítání v roce 2001, kdy v Bystřici
trvale žilo 348 obyvatel v 71 domech.
Na obrázku je zámek Sigmaringen
Lenka Sýkorová

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz

www.knihovnanyrsko.cz www.sumavanet.cz/icnyrsko
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko pořádá
1. – 7. 10. Týden knihoven – motto „Knihovnická bašta“
- Malujeme svou oblíbenou postavu z knihy – Vítěz soutěže bude vyhlášen a odměněn 1.10. v 15.00 hod
- den otevřených dveří
- jednohubková knihovnická bašta
5.10. - prodloužená – v MěK otevřeno do 24 hod
7.10. - knižní bleší trh
8. – 21.10. Výstava – Putování po Jižní Americe – Výstava bude přístupná v sále Městské knihovny
Po- Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00 St- zavřeno
15.10. od 10,00 hod – Pohádka Kocourek Modroočko
19.10. od 19.00 hod – A.J. Náhlovský + J. Mladý v zábavném pořadu „Kamikadze aneb 25 let na scéně“
Ostatní akce
20.10. - od 20.00 hod Pouťová zábava v KD Nýrsko – hraje, MASH, REVIVAL KABÁT a DJ LUKO
20. – 21.10 - Posvícení v Nýrsku – řemeslný trh na náměstí
26.10. - od 19.00 hod 1. lekce tanečního kurzu 2007 v KD Nýrsko
27.10. - od 20.00 hod Rocková zábava KEČUP – v KD Nýrsko
26.10. - lunární vycházka s oddílem KČT Nýrsko. Sraz u Kulturního domu v Nýrsku, Informace : tel: 376 571 450
Kulturní dům v Nýrsku oznamuje zahájení 1. lekce tanečního kurzu 2007 dne 26.10. od 19.00 hod. Noví zájemci mají
možnost se do tohoto termínu stále hlásit. Závazné přihlášky obdržíte v Informačním centru města Nýrska.

NOVINKY PRO KLIENTY

Klient přivede klienta – pokud přivedete nového klienta,
získáte poukázku do lékárny v hodnotě
300 Kč a nový klient v hodnotě 600 Kč.

Novinky od září 2007:
POZOR!! Plavání zdarma již v září !! Klatovy, Horažďovice
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na rehabilitační cvičení
Mimořádné prevent. očkování proti klíšťové encefal.
– až 500 Kč nad roční příspěvek
Příspěvek na masáže podle trvání pojistného
vztahu 300-600 Kč
Očkování proti rakovině děložního čípku –
dívky 12-17 let – 2.000 Kč
Poukázky do lékáren na antikoncepci nebo vitamíny
Příspěvky na očkování
Stomatologická prevence - pro děti balíček produktů
Walmark
Program pro gravidní ženy
– DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
Regionální program a podrobnosti na www.sumavanet.cz
www.zpma.cz
info@zpma.cz
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