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Samuel Rudolf Schwarz

Vzpomínky pamětníka
27. leden byl Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu a
předcházení zločinům proti lidskosti. Holocaust, neboli Šoa, je
termín používaný dnes k označení masového vyvražďování Židů
nacistickým režimem v letech 1933 – 1945. I Nýrsko má své oběti
této tragédie. Starší generace, která zažila II. světovou válku, si ještě
možná vzpomene na některé své spolužáky či sousedy, kteří ze dne
na den zmizeli neznámo kam. Jaký byl osud nýrských Židů? Díky
spolupráci s památníkem Yad Vashem v Izraeli se v roce 2007
podařilo vypátrat čtyři nýrské rodáky, kteří válku přežili. Jeden
z nich našel odvahu vzpomínat a své paměti mi poslal.
Jmenuje se Samuel Rudolf Schwarz ( viz foto). Narodil se 30.
března 1921 v Nýrsku, v Kostelní ul. č. 20 (nyní Klostermannova
ul., dům byl zbourán). Zde jeho rodiče měli obchod s koloniálním
zbožím. V Nýrsku chodil 8 let do základní školy s německou výukou
a 9. třídu dokončil v nově postavené české základní škole ( rok
1930) a naučil se česky. Pak následovala Obchodní škola
v Klatovech a studium v Praze. Na předválečné Nýrsko vzpomíná:
“..bylo to malé, ale hezké městečko, hojně navštěvované letními hosty. Byla zde poměrně velká židovská obec,
přibližně 40 rodin, synagoga s rabínem. Rodiče, jako i jiní židovští občané, se velmi podíleli na dění ve městě:
dobrovolní hasiči, Veteráni, tělovýchovný spolek aj.“ Během války, od svých 17. let, prošel koncentračními tábory
Terezín, Osvětim a Dachau. Zázrakem přežil a byl zachráněn americkou armádou. Od roku 1946 žije v Izraeli ve
vesnici Kfar Jechezkel – leží 60 km východně od Haify v krásném a úrodném údolí. Za války přišel téměř o celou
svou rodinu. Tatínek však zemřel ještě před válkou v Nýrsku a je pohřben na židovském hřbitově. V Izraeli založil
novou rodinu. Má tři dospělé děti a osm vnoučat. Do Nýrska se přijel podívat v roce 1988 a jak vzpomínal:“byl to
pro mne smutný zážitek – židovský hřbitov byl zdevastován a rodný dům v Kostelní ul. již nestál…“
Vzpomínky pana Schwarze budou uloženy v archivu nýrského muzea a doplní tak prázdné místo
v historické paměti našeho města. Ke konci roku 2007, jako výraz vděčnosti za jeho vzpomínky, byl panu
Schwarzovi zaslán Pamětní list věnovaný za občany města Nýrska panem starostou Rubášem a za muzeum
Královského hvozdu Karlem Velkoborským.
Irena Vaňkátová

Stalo se před 35 lety
Ti starší si jistě občas vzpomenou, ti mladší si
snad ani nedovedou představit, že na našem
náměstí kdysi stál kostel. Byl založen 9.10.1712
s názvem U čtrnácti pomocníků. Přečkal více jak
200 let, ale 26.1.1973 byl bohužel zbourán.
Důvodem demolice byl prostor k výstavbě nové
části města. Dle názoru tehdejších odborníků se
nejednalo o historickou památku, ale já si myslím,
že ke středu našeho města patřil stejně jako dům
čp.81, kde dnes sídlí Městská knihovna. Ta je po
rekonstrukci chloubou Nýrska. Škoda.
Jitka Vlková

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.

Město majitelem areálu bývalých kasáren PS
Po více jak 7 letech jednání se podařilo koupit do vlastnictví Města Nýrska areál bývalých kasáren PS v Lesní
čtvrti. Tento areál byl naposledy využíván do roku 1995 pro ubytování uprchlíků z tehdejší Jugoslávie v době
jejich válečného konfliktu. Od této doby byl areál Ministerstvem vnitra ČR využíván jen sporadicky. První
jednání proběhla v roce 2000 a podkladem pro ně byla zpracovaná studie využitelnosti tohoto areálu. Podle
tohoto návrhu budou postupně likvidovány stávající montované objekty a na uvolněných pozemcích vzniknou
stavební pozemky. Počítá se jak s individuální výstavbou rodinných domků, tak i s možností zajištění investora,
který by v této lokalitě vybudoval bytové jednotky určené k prodeji zájemcům o bydlení v Nýrsku. Protože se
v současné době projektově připravují pozemky pro bytovou výstavbu v prostoru mezi hydroglobem a centrální
výtopnou, předpokládá se projektová příprava lokality „kasárna“ přibližně v roce 2012.
V současné době je areál nepřetržitě střežen a byla provedena technická opatření zamezující znehodnocení
využitelného majetku. I nadále bude v tomto areálu provozováno zdravotnické zařízení REHA PRAKTIK
MUDr. Homolky. Dále město nabízí k pronájmu některé vhodné prostory pro drobnou výrobu, ke garážování
nákladních vozidel a skladování.

Czech POINT na radnici
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál umožní občanům získat na našem
městském úřadě od února 2008 tyto ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné zprávy a to z:
Katastru nemovitosti – výpis listu vlastnictví:
 podle čísla listu vlastnictví,
 podle čísla popisného,
 podle čísla parcel,
 částečné výpisy.
Obchodního rejstříku:
 úplný výpis,
 výpis platných údajů k aktuálnímu dni.
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů
Ověřené výstupy z veřejných informačních systémů můžete získat na MěÚ Nýrsko v kanceláři č.1 a č.6. Zájemci
zaplatí za ověřené výstupy poplatek 100,- Kč za 1. stránku a 50,- Kč za každou další stránku, za výpis z rejstříku
trestů 50,- Kč.

Finanční úřad v Klatovech
Finanční úřad v Klatovech vyšel vstříc našim občanům a zajistil službu zaměstnanců FÚ v našem městě, kdy
bude možno vyzvednout daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007, podat daňové přiznání a
získat pomoc při vyplňování daň. přiznání.
Služba bude zajištěna v budově hasičské zbrojnice v ulici P. Bezruče v Nýrsku,
v termínech :
13.03.2008
25.03.2008
vždy od 12:00 do 17:00 hodin

Omluva
Při přepisování článků v lednovém čísle o činnosti Klubu seniorů a Základní organizace svazu zdravotně
postižených se nám bohužel vloudila chyba ve jméně ing. Karlovské, která přednášela členům obou těchto
organizací. Tímto bychom se jí rádi omluvili a zároveň ještě připojujeme jména sponzorů ZO SZP, která jsme
opomněli napsat. Jsou jimi Lesy České republiky, závod Železná Ruda, Tany Nýrsko a Lesní stavby Nýrsko.
Také jim se omlouváme a zároveň děkujeme za jejich zájem o své spoluobčany.
Jitka Vlková

HURRRÁÁÁ NA LYŽÁK!!!
Začátek ledna je v ZŠ Nýrsko, Školní ulice každoročně spojený s lyžařským kurzem. Letošní pobyt se velmi vydařil
nejen kvůli výborným lyžařským podmínkám, ale také díky bezvadné sestavě lyžařů, kteří se na kurzu sešli. Zážitky
z kurzu pro čtenáře Nýrských novin sepsala Kristýna Němcová, žákyně VI.A:
Všechno to začalo vlastně tím, že jsme se přihlásili na takzvaný „lyžák“. Na nádraží se nás sešlo 25 odvážných a
všehoschopných lyžařů. Pak už zbývalo jen nasednout do vlaku a HURRRÁÁÁ NA LYŽÁK do sportovního
areálu na Špičáku. Hned první den jsme se rozdělili do družstev, pro naši velkou šikovnost s označením I a, I b a II.
Ale toto rozdělení nebylo definitivní, protože ho naši pedagogové museli opravit na I a, I b a I c. Počasí nám přálo,
lyžování se všem líbilo a na chatách Blaženka a Hanička pro nás měli vždycky připraveno něco dobrého, například
každé ráno výborné čerstvé rohlíčky nebo po lyžování výbornou horkou čokoládu.
Třetí den jsme trochu odpočívali - někteří na výletě v Železné Rudě, jiní při plavání v Čertově mlýně.
Zajímavé byly i každodenní večery. Někteří nadšenci využívali ještě možnost večerního lyžování, jiní „propadli
karbanu“ a hráli karty (mimochodem i všichni učitelové).
Jeden výcvikový den nám zpestřil pan V. Vopalecký, který nás učil vysněný carving a na krátkých lyžích ukazoval
prvky akrobatického lyžování.
Dny ubíhaly a v sobotu nastalo velké balení. Zase toho bylo jako obvykle nějak záhadně víc a všichni se divili, jak
se to maminkám povedlo před týdnem dostat do těch batohů. Najednou nám došlo, že vlastně LYŽÁK končí, a
nikomu se domů nechtělo.
Co napsat nakonec? No přece že se za rok zase sejdeme na nádraží a HURRRÁÁÁ NA LYŽÁK!!!
Tečku za tímto příspěvkem udělá sdělení pedagogů, kteří se kurzu účastnili: „Na Špičák jsme přivezli partu
sympatických dětí, které si chtěly zalyžovat; zpátky do Nýrska jsme se vrátili s partou výborných lyžařů, kteří
perfektně sjížděli všechny špičácké sjezdovky.“

Naši nejmladší přivezli z německého Straubingu vítězství
Naši nejmladší fotbalisté – mladší přípravka se 19.1.2008 zúčastnila turnaje v německém Straubingu a jako
jediný český tým všem německým týmům vypálil rybník, když celý turnaj vyhrál. Turnaje se zúčastnilo celkem
15 družstev, která byla rozdělena do 3 skupin.
Ve skupině jsme sehráli 4 zápasy s těmito výsledky (střelci branek v závorce):
TSV 1861 Straubing 1:1 (Bureš)
FC Sturm Hauzenberg 3:0 (Böhm, Bureš, Vacek)
FC Niederwinkling 3:0 (Böhm, Bureš, Pavlík)
SV Sossau 1:0 (Bureš)
Poté následovalo semifinále, kde
jsme porazili celek SC Rain 3:0
(Böhm,
Bureš,
Svoboda)
a postoupili do finále. Finálové
utkání jsme opět zvládli a za
výhru 1:0 (Bureš) nad FSV
Landau jsme získali zlaté
medaile a pohár pro vítěze.
Zlaté medaile a pohár pro vítěze
vybojovali tito hráči: Bastl
Martin, Böhm Sebastien, Brož
Michael, Bureš David, Hoidn
František, Mašek Zbyněk, Novák
Jakub, Pavlík Jakub, Skála Petr,
Svoboda Václav, Vacek Adam.
Děkujeme rodičům a příbuzným
za organizační a diváckou
podporu.
Ivan Pavlík

Co se také dělo v DDM ?
Veřejná modelářská výstava v Mariánských Lázních
Nadšené oči malých i velkých návštěvníků veřejné modelářské výstavy v Mariánských Lázních byly největší
odměnou pro její organizátory. A bylo se na co dívat. Přes 130 plastikových modelů všech měřítek od zhruba tří
desítek mladých autorů, legendární Jeep a Kübellwagen, RC modely aut a expozice archeologických nálezů na
téma vojenské techniky mohli návštěvníci obdivovat celou sobotu 19. 1. 2008. Pozvání na výstavu přijal i
zájmový kroužek plastikových modelářů DDM Nýrsko, který už 18 let vede pan Miroslav Miškovič.
Hoši a děvčata /!/ se scházejí každý pátek odpoledne a na výstavu připravili několik výrobků. Výprava z Nýrska
byla velmi úspěšná a to konkrétně :
Kategorie žáci :
Michael Trefanec : II. místo v kategorii
dioráma
Josef Kubečka : III. místo v kategorii
dioráma
Marie Kubečková : IV. místo v kategorii
dioráma
Kadeti :
Miroslav Miškovič - III. místo v kategorii
dioráma
Miroslav Miškovič – II. Místo v kategorii
letadlo
Luděk Idlbek – IV. místo v kategorii
letadlo
Hlavní pohár MěDDM Dráček získal
Miroslav Miškovič z Nýrska !
Blahopřejeme dětem k úspěchu a přejeme hodně trpělivosti při výrobě dalších modelů.

Vystoupení na Buvolss plesu
26. 1. 2008 se děvčata ze zájmových kroužků
Ponponu a aerobiku představila veřejnosti při
vystoupení na Buvolss plesu. Všechny dívky se
velmi snažily a my věříme, že se jejich
vystoupení líbilo.

Štědrovečerní rozhovor, aneb proč furt lžete, madam Piaf?
Nohy hodně moc bolí, schody hodně moc přitahujou. Ztěžka jsem dosedl. Dům má číslo 72, Rue Belleville, Paříž.
„Važte si, pane, schodů pod vaším zadkem, jsou strašně slavný!“
Kolem mne nikdo.
„Votočte se, jsem za váma.“
Poslechl jsem. Ze zdi se na mne dívá drobná černovlasá dáma.
„Proč by schody byly slavný?“
„Protože jsem se na nich narodila já, Edith Piaf. Můj hlas otřásl
světem. Vedle mne to máte vytesaný rovnou do kamene.“
„Že váš hlas otřásl světem, to je svatá pravda, ostatní je lež. Proč
furt lžete, madam Piaf?“ Dáma na zdi se rozječela jako hokyně.
„Ty šmejde, neříkej mi, že lžu, nebo se neznám. Narodila jsem
se tady, všichni to ví, všichni tomu věří.“
Že tomu všichni věří, to je jejich věc, ale pravda to není. To víte
sama nejlíp.“
Dáma na zdi mlčela a její tmavé oči se zarputile dívaly do světa.
„Po vaší smrti, madam, vyplul na světlo křestní list a v něm bylo krásně napsáno, že Édith Giovanna Gassion se
narodila 19.12. 1915 v Hopital Tenon, v Rue de la China. To byl a dodnes je velice luxusní špitál. Rodily tu ženy z
vyšších středních tříd. Ostatní rodičky si odbyly svoji těžkou chvilku doma, protože rodit tehdy v nemocnici, byla
velice drahá záležitost. Fámu o svém narození na chodníku jste šířila vědomě a nakonec jste ji snad i sama věřila.“
„Ne, ne, ne. Narodila jsem se tady na schodech. Momonka, moje sestřička, to napsala ve své knížce! Je to pravda.“
„Kdyby vaše matka rodila tady na schodech, musela by bejt mírně dementní. Dům patřil její rodině. Nedovedu si
představit, že by normální ženská rodila na chodníku před vlastním barákem. S vaší sestřičkou to je taky všelijaký.
Byla jste přeci jedináček. V roce 1930, kdy jste se začala učit servírkou, vám jistá Simone Berteutová tvrdila, že jste
sestry. Máte prý společnýho otce, což se ale nikdy neprokázalo. Bylo to v době, kdy jste se odstěhovala od rodičů a
začala žít v Rue Belleville číslo 11. Simona bydlela s vámi. Knížku však o vás určitě nenapsala. Nedochodila ani
základní školu a napsání knihy by bylo nad její síly.“
„Nééééé! Momonka byla moje sestřička, zpívali jsme spolu po ulicích a občas přespaly v parku.“
„Momonka zpívat vůbec neuměla. Existují sice fotografie, které vás obě zachycují na ulici, ale neexistuje svědectví,
že jste na ulici i zpívali. Proč byste přespávaly v parku, když jste měly byt? Muselo by to bejt dědičný. Matka rodila
na chodníku před vlastním domem, vy jste spala v parku před vlastním bytem. Povedená rodinka. “
Madam Piaf si něco chvíli brumlala.
„Tady dole je Rue Rebéval. Tam mě matka šoupla k babičce, která pila a o
mne se moc nestarala.“
„Zas to není pravda. Babička z matčiny strany se o vás starala do roku 1918.
Podle textu, který údajně napsala vaše sestra, jste byla v té době špinavá,
zanedbaná, podvyživená. Ve vašem muzeu, v Rue Crespin du Gast, vystavují
fotku z roku 1918. Je na ní vidět buclaté, dobře živené, dobře oblečené dítě,
s módní mašlí ve vlasech. Žádná troska. Po levé straně je vidět část velké
panny, s jakou si hrály holčičky jen v bohatých rodinách.“
„To není pravda, byla jsem podvyživená, proto jsem ani pořádně nevyrostla.“
„Malá jste po otci, ne po špatné stravě!“
„Po otci nemůžu bejt malá, byl akrobat. Velkej silnej chlap.“
„Akrobat byl bratr vašeho otce, Jean Gassion. Je vyloučeno, aby byl vaším
otcem. Váš otec, Louis Alphonse Gassion, byl malej neduživej mužíček, kterej
se sotva držel na nohou. Vaše matka si ho vzala asi jen proto, aby jako Italka
získala francouzské občanství a tím i právo pobytu v Paříži. O jeho povolání
nikdo nic neví, asi ho živila vlastní žena.“
„Není to pravda. Otec byl velký akrobat a dal mi jméno Édith po slavné
vyzvědačce Edith Cavellové, kterou Němci popravili.“
„Cavellová se jmenovala Edith, vy jste Édith. To za prvé. Edith Cavellová byla popravena Němci v Bruselu
12.10.1915. Vy jste se narodila 19.12.1915. Nebyl rozhlas ani televize. K belgickým novinám se váš otec nemohl
dostat. O nějaké špionce nemohl mít tedy ani tušení. Zato sestra vašeho otce se jmenovala Édith. Legenda o původu
vašeho jména se objevila v době vašich cest do Ameriky a měla zřejmě zvýšit prodej vašich desek v anglosaském
světě. To za druhé.“
Madam Piaf už nic neřekla, zahrozila mi pěstí a otočila se zády.
24.12.2007, 16.00h, Rue Belleville,Paris
Mgr. Vojtěch Bunda

NEBUĎTE LÍNÍ – TŘIĎTE ODPAD!
Naše město bylo v loňském roce podpořeno poskytnutím dalších sběrných nádob na vytříděné
složky odpadů v rámci projektu, který realizuje společnost EKO-KOM a Plzeňský kraj. Celý projekt
má za cíl zvýšit množství vytříděných odpadů a obalů – papíru, skla a plastů na území kraje.
Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a šetří cenné zdroje surovin. Všechny
vytříděné odpady, které občané (a v případě smlouvy s obcí či svozovou společností pak i podnikatelé)
vhodí do modrého kontejneru na papír a karton, do žlutého kontejneru na plasty či zeleného kontejneru
na sklo jsou odváženy svozovou společností na tzv.“dotřiďovaní linky“, kde se roztřídí na jednotlivé
druhy (např.u papíru), slisují do balíků a poté putují do zpracovatelských závodů, které je přetvářejí na
suroviny a následně na nové výrobky. Ze starého papíru tak vznikají například noviny či knihy,
z plastu např. umělé vlákno, ze kterého se šijí záclony či bundy a ze skla vznikají nové láhve na
nápoje.
Odpady jsou opravdu využívány, velmi však záleží v jaké kvalitě a čistotě jsou
shromažďovány právě do barevných nádob. Když neukázněný občan vhodí např.do modrého
kontejneru na papír zbytek nápojového kartónu od mléka, které se v kontejneru vylije na ostatní papír
či karton, je tento potenciálně velmi dobře využitelný papír znehodnocený, nedá se dále využít a
nezbývá ho než odstranit například tím, že se odveze na skládku odpadů.
Velmi tedy záleží na nás samotných, jak odpady třídíme, tedy zda třídíme odpady správně.
Na území našeho kraje a celé republiky probíhá komunikační kampaň, která má veřejnost informovat
o tom, jak odpady správně třídit a přesvědčit ji, aby třídila. Třídění odpadů je prostě správná věc a
naše obec (město) ji podporuje a i nadále podporovat bude.
Každý občan je povinen odpady třídit, a to pokud je na území obce možnost odpady odděleně
shromažďovat na místa k tomu určená. Těmito místy jsou právě barevné nádoby na papír, sklo či
plasty. Znamená to, že čistý neumaštěný papír či karton vhazujeme pouze a jen do modrých nádob na
papír, veškeré plasty do žlutých nádob na plasty a sklo, hlavně nápojové sklo a např.sklenice od
kompotů a zavařenin, do zelených nádob na sklo. Do nádob na směsný komunální odpad vhazujeme
ten odpad, který nelze dále využít, jako je mastný papír a ostatní znečištěné obaly nebo porcelán.
Třídění odpadů je pro naši obec rovněž ekonomické. Tím, že je Nýrsko zapojeno do systému EKOKOM, který je postaven na zpětném odběru odpadů, dostává ze systému za množství vytříděného
papíru, skla či plastů v barevných nádobách finanční odměny. Samozřejmě, čím více je tohoto
vytříděného odpadu, tím jsou odměny vyšší. V rámci rozpočtu města jsou tyto prostředky využívány
zpět do zabezpečení systému odpadového hospodářství. Naopak za odpad v nádobách na směsný
komunální odpad musí obce platit finanční prostředky. I z tohoto pohledu je třídění odpadů pro naše
město výhodné a jestliže to je výhodné pro obce, tak rovněž i pro její obyvatele.
Informace o správném třídění odpadů můžete získat na internetových stránkách
www.jaktridit.cz. Zde se dozvíte, jak odpady správně třídit a další zajímavosti.
Určitě budete souhlasit s názorem kampaně na podporu třídění odpadů v našem kraji, že
třídění odpadů je jedna z mála věcí, kterou pro životní prostředí může udělat každý z nás bez
rozdílu na věk či pohlaví. A proto, nebuďte líní, třiďte odpad, třiďte ho správně – má to smysl!

Jak získat část finančních prostředků na rekonstrukci domku, bytu v osobním
vlastnictví nebo domů ve správě společenství vlastníků?
Jednou z možností, jak si obstarat finanční prostředky, je i půjčka z fondu rozvoje bydlení. Město Nýrsko v rámci
zlepšování úrovně bydlení vytvořilo „Fond rozvoje bydlení Města Nýrska“ (dále jen FRB). Podrobné zásady jeho využití
jsou zpracované ve směrnici Města Nýrska. Další podrobnosti naleznete na adrese www.sumavanet.cz/nyrsko - „Zprávy
pro občany“ a to po projednání Zastupitelstvem Města Nýrska dne 20.2.2008. Půjčka je výhodná pro svou nízkou
úrokovou sazbu. Použít ji lze např. na obnovu střechy starší 10 let, zřízení plynového nebo elektrického topení, dodatečné
izolace domu proti spodní vodě, obnovu fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, výměnu oken a balkónových
dveří v domě, vybudování nebo modernizaci koupelny, vestavbu bytu do půdního prostoru, vybudování přípojek plynu
nebo vody, rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace nebo plynu, rekonstrukci bytového jádra, rekonstrukci výtahu atd.
Podrobnější informace a tiskopis žádosti o poskytnutí půjčky obdržíte po 20.2.2008 na finančním odboru MěÚ (tel.:
376 377 813). V případě zájmu je potřeba vyplněnou žádost o poskytnutí půjčky z FRB odevzdat do 4.dubna 2008.
Všechny žádosti posoudí komise jmenovaná starostou města a rozhodne, kterým uchazečům a v jaké výši bude půjčka
z FRB poskytnuta.

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz

www.knihovnanyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V prostorách Městské knihovny Nýrsko
21. 2. od 19.00 hod Klarinetové kvarteto JUNIOR
Ostatní akce
16. 2. - od 20.00 hod: rocková zábava MASH v sále KD
22. 2. - od 20.00 hod: Rybářský ples, v sále KD
1. 3. – od 14.00 hod: Maškarní bál pořádá DDM Nýrsko v sále KD
Připravujeme:
21.3.2008 od 19.00 hod: ve společenském sále MěK Nýrsko: Na návštěvě u Nadi Konvalinkové.
Posezení se známou českou herečkou

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616

e-mail: ic@mestonyrsko.cz

www.sumavanet.cz/icnyrsko

Po – Pá 10 – 12,00 13,00 – 15,00 hod

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.
Nově v prodeji
Velká cestovní kniha - Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímavostí z celých Čech,
Moravy a Slezska. Součástí 2. vydání je soubor volných vstupenek a poukázky na slevu v celkové
hodnotě 10 000 Kč. Platnost poukázek na slevu a aktuálnost nabízených tras je až do 31.12. 2010.
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze uplatnit do konce r. 2009 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
knihy: Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek, Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) , Nýrsko ve
století proměn (vydalo : Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku), Nýrsko toulky minulostí města – Martin
Kříž,Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886 , štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, suvenýr z Nýrska
v podobě keramické píšťalky.

Masáže Shiatsu
úleva při bolesti

podpora organismu při rekonvalescenci

ideální jako prevence

Více na www.duvera.eu a na tel. 720 156 106

NOVINKY OD LEDNA 2008

Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce poukázku do lékárny (na
veškerý sortiment) v hodnotě 300,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový pojištěnec.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Klatovský bazén:

SOBOTA

14 – 15 hod.

Horažďovický bazén: SOBOTA
9 – 22 hod.
STŘEDA
13 – 22 hod.
1 hod. ZDARMA

NABÍDKA PRO KLIENTY









Příspěvek na masáže, cvičení, saunu
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Poukázky do lékáren (na veškerý sortiment i antikoncepci)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních

www.zpma.cz

www.sumavanet.cz

info@zpma.cz
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