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OKULA Nýrsko a.s. dokončila výstavbu nové haly
Na konci měsíce února, jak si jistě řada z Vás všimla, dokončila OKULA Nýrsko a.s. stavbu nové výrobní
haly o velikosti 4 000 m². V těchto dnech se zahajuje zkušební provoz na 6 nových lisech a 6 lakovacích
linkách vybavených roboty. O současném dění v OKULE Nýrsko a.s. jsem si povídala se členy představenstva Ing. Janem
Motlíkem , Mgr. Lubomírem Křivánkem a Ing. Petrem Janovským.
Co Vás k tak velké investici jako je výstavba nové haly vedlo?
Především se zásadním způsobem zvýšil kapacitní požadavek zákazníků v elektrotechnickém průmyslu. Současně se
vzrůstajícími požadavky na množství se významným způsobem mění nároky na kvalitu vyráběných dílů. Je třeba si uvědomit, že
naše výrobky se montují již do nových plazmových a LCD televizorů. V nově postavené hale je umístěno 6 lakovacích linek
vybavených roboty a 6 velkých vstřikovacích lisů. Díky tomu jsme dnes schopni vyrábět ročně okolo 3.500.000 kusů lakovaných
dílů. Tato investice stála OKULU asi 400 mil. Kč. Pro rok 2007 očekáváme nárůst tržeb z loňských 685 mil. Kč na částku
převyšující jednu miliardu Kč.
Výstavba nové haly přinese určitě obyvatelům v Nýrsku a
okolí nové pracovní příležitosti. Provádíte nábor nových
pracovníku a na jaké pozice?
Ano, zajisté. Jsou to převážně pozice obsluh robotů, směnových
mistrů a výrobních dělníků. V současné době zaměstnáváme 420
kmenových pracovníků a ještě u nás pracují tzv. agenturní
zaměstnanci. To jsou převážně občané ze Slovenska a Polska
najímaní přes agentury práce. Náš požadavek na tyto agentury je
zejména pro nepřetržité provozy. Rádi bychom v budoucnu po
otevření plné kapacity nových provozů
vyšli vstříc
spolupracovníkům z Nýrska a okolí a převedli část provozů včetně
montáží do dvou a třísměnného provozu.
Co pracovníkům nabízíte?
Nabízíme stabilní zázemí jednoho z největších zaměstnavatelů
v regionu, nadprůměrné platové podmínky a možnost profesního
růstu na nejmodernějších zařízeních současnosti. Pracovníky
motivujeme i celkovými výsledky firmy, což např. za loňský rok přineslo rekordní hospodářský výsledek a s ním spojenou
výplatu třináctého platu formou mimořádné prémie. Našim spolupracovníkům vůbec vděčíme za výsledky uplynulých let, které
OKULU posunuly na významnou mezinárodní úroveň. Za to jim patří náš velký dík a uznání.
V MF Dnes jsme před časem zaregistrovali informaci, že dlouholetý generální ředitel OKULY Nýrsko ing. Hršel opustil
funkci. Kdo je novým generálním ředitelem společnosti?
Pan ing. Hršel pracoval v OKULE ve funkci generálního ředitele od roku 1999 a sám požádal o své uvolnění. Místo generálního
ředitele dnes OKULU řídí tříčlenné představenstvo, které zároveň jmenovalo do funkcí v managementu několik odborných
ředitelů. Pozice generálního ředitele byla ve firmě zrušena k 1.2. 2007.
Kde Vaše výrobky můžeme vidět?
Nejvíce výrobků dodáváme nadnárodním společnostem, v jejichž
výrobcích se mohou dostat až k Vám domů. Namátkou se jedná o
televizory Panasonic nebo Toshiba. V letošním roce jsme byli
požádáni o podporu nového montážního závodu firmy Hitachi
v žatecké industriální zóně Triangel. Naše výrobky můžete najít
také v ledničkách firmy Candy nebo automobilech OPEL. Dále
pokračujeme v tradiční farmaceutické výrobě.
Jakým směrem se bude OKULA nyní ubírat?
Rádi bychom dodávali do oblastí elektrotechniky, farmacie a
automobilového průmyslu. Naším cílem je nadále utlumovat
dodávky pro malé firmy „garážového“ typu zejména ze SRN a
upřednostnit tradiční velké tuzemské i zahraniční nadnárodní
společnosti a nabídnout jim náš plný servis. Myslíme si, že naše
současné vybavení plně odpovídá standardům velkých
plastikářských firem u nás i v zahraničí.

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.

Architekt města
V roce 1993 schválilo zastupitelstvo města územní plán sídelního útvaru Nýrsko. Od této doby došlo na
základě potřeb k několik změnám územního plánu a jeho podoba již nesplňuje podmínky odpovídající
současným potřebám. V současné době se připravují podmínky pro vznik nového územního plánu. Vzhledem ke
stále se měnícím podmínkám pro výstavbu, a to i v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona,
vznikla potřeba odborně koordinovat výstavbu v Nýrsku, v neposlední řadě i po stránce architektonické. Z tohoto
důvodu od 26.3. 2007 je možno využít bezplatných služeb architekta města. Touto prací byla pověřena Ing.
arch. Jana Svítková, která bude pro Město Nýrsko i pro širokou veřejnost poskytovat odborné konzultace vždy
každé 2. a 4. pondělí v měsíci, a to v době od 13 – 17 hodin v bodově MěU Nýrsko. Termíny konzultací ve
stanovených dnech a hodinách je možno dohodnout předem prostřednictvím sekretariátu starosty, tel.:
376377811. Doporučujeme všem fyzickým i právnický osobám využít bezplatných služeb architekta města před
zpracováním projektové dokumentace. Konzultací bude zajištěno, že následně zpracovaná projektová
dokumentace bude v souladu s územním plánem a zároveň na základě posouzení architekta vydá město
stanovisko k uvažované stavbě.

Májové oslavy 2007
30. dubna

v 18:00 hodin

- tradiční stavění máje

4. května

- oslava výročí osvobození Nýrska americkou armádou, vzpomínka
obětí 2. světové války
od 10:30 – 11:00 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ Nýrsko
od 10:30 – 11:00 hodin - Klub 3. armády Plzeň představí americká historická vozidla na náměstí
v Nýrsku
v 11:30 hodin
- položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově
v 11:30 hodin
- položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod
Upozorňuje občany, že k 1.1. 2008 zaniká platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod,
s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou, a zaniká také platnost vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou
vodou nezanikají. V případě, že si fyzická osoba nepodnikající v předcházejících letech nepožádala o odběr vody
ze studny u své nemovitosti, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat příslušný pověřený obecní úřad.
Výjimku tvoří odběr vody ze studně vybudované před 1.1. 1955, kdy se tento odběr považuje za povolený.
Bližší informace a odpovídající formuláře žádostí získáte na MěÚ Nýrsko, u pana Souška (376377818) nebo u
paní Aškové (376377829) – kancelář č.3. Další informace a formuláře v elektronické podobě jsou k dispozici na
www.zanikpovoleni.cz, případně na bezplatné infolince 800 1001 197.

Informace Českého telekomunikačního úřadu ohledně vysílání programu NOVA.
Od 6.12. 2006 proběhla jednání k řešení odstranění rušení televizního příjmu z TVP Nýrsko na kanále R7, které
je způsobené provozem digitálního televizního vysíláni (DVB-T) na kanále E7 z vysílače Hoher-Bogen .
K zajištění nerušeného příjmu byl 20.12.2006 společností Radiokomunikace , a.s. uveden do provozu nový
vysílač na 26 kanále, který má stejné pokrytí jako vysílač na kanále R7. Po celou dobu ( 3 měsíce) jsou tedy
v souběžném provozu dva vysílače se stejným plošným pokrytím a stejným programem (NOVA).
Oznamujeme Vám, že provoz vysílače na zarušeném kanále R7 bude ukončen dne 31.3.2007.
Václav Řehoř, vedoucí oddělení státní kontroly odboru pro západočeskou oblast , Český telekomunikační úřad

Zápis do Základní umělecké školy Nýrsko
Vážení rodiče,
v týdnu od 14. do 18.května 2007 proběhne zápis dětí do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok
2007/2008. Ve školním roce 2007/2008 bude na naší škole organizována výuka v těchto oborech.
Hudební-výuka zobcové flétny, příčné flétny, klarinetu, klavíru, akordeonu, keyboardu (Yamaha,Casio),
žesťových nástrojů, kytary, houslí , zpěvu a sborového zpěvu. Do přípravného oddělení jsou přijímání žáci od
5-ti let.
Taneční –výuka v přípravném a základním studiu pro děti od 6ti do 11ti let (základy společenského,
klasického a moderního tance).
Výtvarný-výuka v přípravném a základním studiu od 6ti do 11ti let (výroba keramiky, kresba, grafika ,malba
a dekorativní činnost).
Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko, ulice Čs.legií 373 v době od 13:30 do 17:30. Bližší informace o výuce
na naší škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 376 571 159, 604 446 480 nebo přímo v budově
školy.
Luboš Vacek , ředitel školy

ZŠ Nýrsko, Školní ul. a Paragraf 11/55
Zajímá vás, co se u nás dělo 16. března 2007? Žáci naší
školy se pod vedením Mgr. A. Lucákové zapojili do 7.
ročníku celostátní soutěže Paragraf 11/55 a v tento den
probíhalo školní kolo. Při rozhodování, zda se do
soutěže máme zapojit, nás ovlivnilo motto této soutěže:
„Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas dodržovat
zákony!“ Jedná se totiž o soutěž ve znalosti práva a
dodržování zákonů a konkrétním cílem je podpora
znalosti zákona 379/2005 Sb., který zakazuje prodej
tabákových výrobků mladým lidem do 18 let.
V Plzeňském kraji se soutěže účastní 36 škol. Nejlepší
tým z každé školy postupuje do oblastního kola a
celorepublikové finále se koná v Senátu v Praze.
V naší škole soutěžilo 5 týmů a v průběhu soutěže
podávaly jednotlivé týmy velmi solidní výkony. Soutěž
se skládala z pěti kol a soutěžní družstva žáků 2. stupně
se postupně ocitla v rolích zákonodárců, řečníků,
stavitelů, ale i prodejců tabákových výrobků. „Boj“ byl
velmi vyrovnaný a vítěz mohl být jen jeden. O to se
starala pětičlenná porota složená z ředitele školy, velitele
Městské policie Nýrsko, pracovnic DDM Klatovy a
Nýrsko a zástupce Masarykovy ZŠ v Klatovech, která
spravedlivě a nezaujatě posuzovala jednotlivé výkony.
Zpestřením soutěže byla dvě taneční vystoupení dívek
z IX.B. Téměř profesionální výkon předvedl také
moderátor soutěže, bývalý žák naší školy L. Baláž.
Vítězem se stal tým žáků 9. ročníku ve složení – T.
Fiala, P. Skočná, V. Šlechtová, R. Hucková, O. Janský.
V nejbližší době je čeká oblastní kolo v Klatovech a
všichni věříme, že to není postup poslední.
Mgr.Alena Linhartová

Vítání občánků ze dne 8. března 2007
Čtvrtek 8.března byl pro několik malých občánků, jejich rodičů a dalších příbuzných slavnostním dnem.
Zástupci našeho města je přivítali mezi nás do života. Pro hezčí vzpomínky všem zazpívaly a zarecitovaly děti
z Mateřské školy v ulici Práce. Rodiče přijali pro své ratolesti malý dárek spolu s přáním hodně štěstí a zdraví
do dalších dní. A tady Vám je představujeme.

Tereza Hamamdžič

Zuzana a Matěj Markovi

Dominik Tichota

Natálie Hynčíková

Daniel Marz

Filip Toman

Matyáš Kotlan

Matěj Steidl

Vojtěch Treml

Jaro už se přihlásilo nejen krásným počasím, ale vlastně i v kalendáři jsme překročili datum 21.března. Než se
nadějeme, přiblíží se léto. Ale už v této době někteří z nás přemýšlejí, kam se vydat na cesty, kde stráví své dny
volna, dovolenou, prázdniny. Proto Vám přinášíme postřehy jednoho z našich spoluobčanů z města, kterým je
okouzlen, a kam se již mnohokrát znovu vrátil. Třeba to bude námět na místo, které jako cíl Vaší cesty dosud
nebylo, ale určitě za návštěvu stojí. Příspěvek na další straně napsal a svými fotografiemi doplnil Mgr. Vojtěch
Bunda.

Pařížská zastavení

Mgr.Vojtěch Bunda

Paříž je motýl, Paříž je včela, Paříž je růže hozená do kostela. Pan Nezval promine, že jsem ho trochu vykuchal.
Jezdím do města nad Seinou často a rád. Jezdím sám. Sám jsem kdysi chodil na rande, sám jezdím do Paříže.
Připadá mi to stejné. Jednou jsem udělal výjimku. Vzal jsem s sebou Ludvíka. Je mu 40 let, vlastní ženu o sedm
let starší. Tlustou, žárlivou blondýnu s trochu vyvalenejma očima. Svět kolem sebe chápe jako něco, co musí
neustále řídit. Dalo mi hrozně práce vytrhnout Ludvu na deset dní z dohledu blonďaté fůrie.
Seděli jsme na hotelových postelích a poprvé si cvrnkli skleničkami s Chablis.
„Co chceš vidět, Ludvo?“
„Něco zvláštního.Nechám to na tobě, znáš Paříž jak svý boty.“
„Jsi v podstatě intelektuál. Myslel jsem, že budeš chtít vidět šlapky v Saint
Denis.“ Ludvík se zdržel všech komentářů.
Ludvajs vyjel z metra a čučel na barák před sebou. CIRQUE D´ HIVER
BOUGLIONE.
„Vojto, to je cirkus. Zděnej cirkus. Zděnej a kulatej.“ Chodil kolem cirkusu
jak lev kolem mršiny.
„ Paříž je nebezpečný město. To musel vymyslet nepřítel dětí.“
„Proč myslíš, Ludvo?“
„Nedostaneš se dovnitř zadarmo. Jako kluk jsem chodil do cirkusu zásadně
na černo. Byla to otázka klukovský cti.“
„Podlez si pod plachtou, co? Já to dělal taky.“
„Bejt tebou, tak se tím moc nechlubím. Budoucí učitel a bral cirkusáky na
hůl. Fuj! Je to ale asi dobrej cirkus, má furt vyprodáno.“
„Ne dobrej, ale nejlepší. Ukázal jsem ti centrum lidový zábavy. Musí něco
vydržet, proto je z kamene. Jsi ale intelektuál, jdem do divadla.“
Comedie Francaise, nejstarší divadelní společnost v Paříži, vznikla na
základě králova rozhodnutí v roce 1680. Základem se stala Moliérova společnost, kterou po jeho smrti řídila vdova
Armanda.V nynější budově hraje od roku 1790. Repertoár Moliére, Racine, Corneille. Francouzská klasika.
Rodinná platina Francie.
„Parchanti, žádnou úctu k tradici nemají. V pravý poledne se tu válejí vožralý nebo zfetovaný. Je to děs!“
„Nejsou ani vožralý, ani zfetovaný, milý Ludvíku. Čekají až otevřou pokladnu, chtějí mít jistotu že dostanou
lístky. Dlouho to trvá, a tak si zdřímli. Nejsou místní.“ Podíval se na mne dlouhým pohledem a živě jsem cítil, že
mě má za vola. Vtom zarachotily klíče v zámku a starší paní otevřela dveře. Mladík se posadil, protřel oči,
prohrábl vlasy a šoural se k pokladně. Parťák si sedl na chodník. Bylo vidět, jak ho to vzalo. Dlouho byl zticha.
„Frantíci sou velkej národ, Vojto. Dovedeš si představit, že by u nás mládežníci takhle čekali na lístky do
Národního. Já ne. Viděl jsem, jak lidi stojí od noci před krámem, aby dostali ráno televizi za polovic. Na televizi
jo, na lístky do divadla ne.“
Seděl pořád na dlažbě a nechtěl se zvedat. Bylo vidět, jak si všechno rovná v kebuli.
„Vstávej, pojedeme metrem do baru. Do slavnýho baru.“
„Jenom jestli nekecáš.“ Odevzdaně zvedl zadek z dlažby a táhl se za mnou.
„Stojíš, příteli, na posvátném místě francouzského šansonu. Tady velká Edith snídala kapky proti chrapotu a
zapíjela je kafem. Tady duněla Hymna lásky a hřměla Non je ne regrette rien. Padni na kolena bídný červe a
bouchni dutou hlavou o dlažbu. Sem nechodí tůristi, ale znalci. Máme jenom trochu smůlu, že se barák vopravuje.
V baru mají ale votevříno.“
Ludvíka
můj
projev
nechal
chladným. Pozorně si prohlížel
plastiku před barem.
„Tohle vymyslel geniální člověk,
Vojto.“
„Co?“
„Postavit plastiku přímo na chodník.
Žádnej sokl. Edith je mezi lidma. Na
chodníku se narodila, na chodníku
žila, na chodníku má pomník.
Geniální. Jsem rád, že jsi mne sem
zaved. Platím flašku.“
Vešli jsme dovnitř a sedli si ke
stolku.
„Voulez-vous, monsieur?“
„Chablis, s´il vous plait, monsieur.“
Stejně krásný jako kočárový dvířka.
Proto tak rád jezdím do Paříže.

Okresní přebor ve sportovní gymnastice
Stejně jako každý rok se dívky ze zájmového kroužku DDM Nýrsko zúčastnily okresního přeboru ve sportovní
gymnastice, kde reprezentovaly své základní školy. Všem závodnicím se závod povedl. Jsem ráda, že mohu
čtenáře měsíčníku Nýrské noviny seznámit s těmito dětmi.
V kategorii nejmenších soutěžily : Monika Čiháková, Karolína Bláhová, Marie Kubečková, Natálka Jonášová,
Zuzka Tomanová, Bára Idlbeková, Simona Valdmanová, Nela Rynešová – právě Nela se umístila nejlépe,
v kategorii jednotlivců obsadila čtvrté místo.
V kategorii čtvrtých a pátých tříd soutěžila Tereza Širajová a skončila pátá. Dívky ze šestých a sedmých tříd –
Kateřina Svobodová, Věra Andělová, Adéla
Buňatová, Lenka Bednářová se staly
okresními přebornicemi. Zlaté medaile byly
tou nejlepší odměnou za jejich roky práce.
V nejstarší kategorii osmých a devátých tříd
získala stříbrnou medaili Adéla Bytelová .
Její výkon byl velmi pěkný. Rovněž bych
chtěla poděkovat cvičitelkám za přípravu
dětí nejen na tuto soutěž. Jsou to paní Vlasta
Jaklová, slečna Stáňa Jaklová, paní učitelka
Blažena Kučírková.
Připojuji fotografie našich dívek a zvu
veřejnost na Přehlídku DDM Nýrsko, která
se uskuteční 21. 4. 2007 v kulturním domě.
Zde se můžete seznámit blíže s činností
našeho volnočasového střediska a vybrat si
nějaký tip, jak trávit volné chvíle.
Pavlína Karlovská

Práce členů kroužku Reportér : dnes od Nikol Knotkové
VELIKONOCE – Něco z historie
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojený s památkou umučení a
vzkříšení Krista. Zřejmě navazovaly na svátek židovský – pésach ( památka osvobození židů
z egyptského zajetí ), později také oslavovaly příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek
zemědělských prací. Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem ( slunovrat ) a
měsícem ( úplněk ). Od počátku se křesťané snažili oddělit Velikonoce od židovského svátku pésach.
Vedly se také spory o datum mezi Alexandrií a Římem. Asi koncem 6.století byl přijat obecně způsob
výpočtu data Velikonoc – alexandrijský způsob. Vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní
rovnodennosti ( 21. března ) v neděli po prvním jarním úplňku. Takto stanovená neděle může být
v rozmezí od 22.března do 25.dubna – pro určování data jsou různé tabulky.
Kůra stromu
Kmenem stromu probíhají drobounké kanálky, kterými
protéká voda ze země nahoru a sladká míza dolů z listů ke
kořenům. Kůra chrání tyto cévy. Když strom roste a kmen
příliš tloustne, jeho „kabátek“ z kůry na povrchu puká a
odlupuje se. Ale vespod vždy roste kůra nová, která starou
nahradí.
Sirup z mízy – Javorový sirup se získává z javoru
cukrového – stromu, který roste v severní Americe.
Lodě z kůry – Břízy mají obvykle tenkou a pružnou kůru.
Některé kmeny severoamerických indiánů ji používaly
k výrobě kánoí a na stavbu vigvamů.

Přihláška na příměstský tábor DDM Nýrsko
letní prázdniny 2007
2. - 4. 7. všeobecné zaměření
9. – 13. 7. cyklistika
16. – 20. 7. všeobecné zaměření

ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

13. – 17. 8. cyklistika
20. – 24. 8. všeobecné zaměření
27. – 31.8. všeobecné zaměření

ANO - NE
ANO - NE
ANO – NE

HODÍCÍ SE ZAKROUŽKUJTE
Jméno a věk žáka
Bydliště
Zdravotní pojišťovna

Telefonní
spojení

Zdrav. stav, léky definovat obtíže žáka

Dům dětí a mládeže v Nýrsku zve
své příznivce do divadla Hybernia
na muzikál

„

„

Pojeďte s námi shlédnout tajuplný
příběh doplněný hudbou Karla
Svobody.
Sobota 5. 5. 2007, odjezd autobusu
z náměstí v Nýrsku je v 15. 30,
představení začíná v 19. 00.
Zájezdy se prodávají v DDM
Nýrsko v ceně 820,-. Informace na
telefonu 376571288.

Cena tábora : 50,-Kč na den
+ možno dítěti ve školní jídelně zajistit oběd !
Přihlášku nutno odevzdat do DDM Nýrsko do 18. 5. 2007
Na cyklistiku musí mít účastníci přilbu a odborně seřízené kolo!!!
Poznámky :
Podpis rodičů nebo zákonného zástupce :
Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko pořádá
Ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko



18. 4. 2007 od 18,00 hod. Cestopisná beseda manželů Špillarových – OCEÁNIE
25. 4. 2007 od 17,00 hod. Když do Nýrska zavítá Irena Fuchsová – povídání se spisovatelkou

Ostatní akce
7. 4. 2007 – od 20,00 hod.: v sále kulturního domu – EXTRA BAND
21. 4. 2007 – od 15,00 hod.: v sále kulturního domu – Přehlídka činnosti DDM Nýrsko

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 :
knihy: Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek
ŠUMAVA od Karla Kuklíka
Šumava -Vodstvo, Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo : Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Album starých pohlednic Šumavy od Romana Karpaše a Miloslava Martana
Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886 a štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, suvenýr z Nýrska
v podobě keramické píšťalky.

Sběrný dvůr Nýrsko,
Strážovská ul.
otevírací doba:
st, pá
14 – 17 hodin
so
8 – 11 hodin
Stavební suť, zemina a biologicky
rozložitelný odpad lze ukládat jen
na skládce v Hodousicích každou
sobotu v době od 11,30 do 15
hodin, ostatní odpady je možno
odevzdávat pouze ve sběrném
dvoře v Nýrsku, Strážovská ul.

Oznámení pro
majitele psů

očkování proti vzteklině
Jednatelství Klatovy, Vídeňská 181, tel. 376 324 094
Kontaktní místo Nýrsko, Náměstí 767, tel. 376 570 022
modrá linka: 844 125 124

NOVINKY PRO KLIENTY









Poukázky do lékáren (možno i na antikoncepci)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, SŠ, ZŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů
Walmark
Kurzy plavání v programech zdravá školka, zdravá škola
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit.
přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
Plavání zdarma

Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá
za každého nového pojištěnce poukázku do lékárny
v hodnotě 300,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový
pojištěnec.
www.zpma.cz

info@zpma.cz

MVDr. Josef Vacík oznamuje všem
zájemcům, že pravidelné povinné
očkování psů proti vzteklině bude
provádět v níže uvedených termínech ve
své veterinární ordinaci a v obcích na
obvyklých místech.
Současně lze zájemcům provést nebo
objednat zavedení identifikačního čipu
a vystavení mezinárodního pasu pro
psa.
Čtvrtek 19.dubna
Stará Lhota 16.15 – 16.45
Zelená Lhota 17.00 – 17.30
Středa 25.dubna
Bystřice: 16:00 – 16:30
Starý Láz: 16:30 – 16:45
Hodousice: 17:00 – 17:30
NÝRSKO – město
pátek 27.4. 14:00 – 16:00
sobota 28.4. 8:00 – 9:00
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