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Žijí mezi námi :

Radka Růžičková – mezinárodní hokejová rozhodčí

Jakým způsobem se může člověk dostat na takový post?
Práce rozhodčí vlastně nebyla mým cílem. Žila jsem v Litvínově a od mala sportovala. Hrála jsem házenou.
K hokeji mne přivedla vlastně spolužačka v učňovském středisku. Tamní družstvo ženského hokeje patřilo tehdy ke
špičce, mělo 3 tituly mistra republiky. Trénovaly jsme každý den a mne to moc bavilo. Pak jsem se přestěhovala za
přítelem do Německa, kde jsem chtěla v hokeji pokračovat, ale nešlo to. V ženském hokeji na rozdíl od mužského
tady nesměly hostovat žádné cizinky, aby měli dostatečný výběr z členské základny pro reprezentaci. Proto jsem se
vrátila zpět k házené, kde toto omezení nebylo. Některé kamarádky jezdily hrát do Švýcarska. Dnes je to mnohem
jednodušší. Kluby nabízí hráčkám, tak jako mužům, možnost hrát a přitom studovat třeba v Kanadě nebo USA, kde
je ženské hokejové družstvo na každé střední škole a je bráno na stejné úrovni jako hokej mužů. Tak tomu u nás
bohužel není. Po nějakém čase jsem se vrátila do Čech a začala žít tady v Nýrsku. Chvíli jsem hrála hokej za
družstvo Plzně. Ale nevyhovovalo mi to. A náhoda opět zasáhla. Má kamarádka začala dělat kurz rozhodčí a
nabídla mi, ať se k ní přidám. Abych neztratila kontakt s ledem a hokejem, zkusila jsem to a zůstala u pískání
dodnes.
Práci rozhodčí určitě nemůžete dělat jen tak. Co tomu předchází?
Tato práce není jednoduchá, každý by si ji měl zkusit, než se na nás začne zlobit. Pohled z ledové plochy uprostřed
hráčů je úplně jiný, než jak to vidí diváci v hledišti.Každý z nás se může mýlit, jsme jen lidé. Ale snažíme se vše co
nejlépe zvládnout. Abych mohla vůbec pískat, musela jsem si postupně zvyšovat kvalifikaci. Nejprve licenci
skupiny C, pak B a nakonec A, abych mohla pískat zápasy v Čechách. Pak se naše mužstva začala prosazovat i ve
světě a Český svaz ledního hokeje pochopil, že jsou potřebné i rozhodčí pro různé turnaje ve světě a umožnil nám
udělat si mezinárodní licenci. Dříve totiž utkání ženského hokeje pískali i muži, ale dnes mezinárodní zápasy žen
musí pískat zase jen ženy. A opět nejdříve skupinu C, pak B a od loňského roku mám i nejvyšší mezinárodní licenci
skupiny A. Na světě je nás asi jen 14 žen. To mi otevřelo celý svět. Mohu pískat veškerá mezinárodní utkání,
turnaje a dokonce i zápasy na Olympijských hrách, což je můj sen. Jen na okraj, na Olympijských hrách v Turíně
byly tři rozhodčí – dvě čárové a jedna hlavní.
Jakým způsobem jste na tyto zápasy delegována?
Akcí hokeje žen není tolik , i když rok od roku přibývají, a tak se střídáme.
Nyní jsem se začala zúčastňovat i Mistrovství světa 18-tiletých . Letos se
konalo v Kanadě, kde naše hráčky obsadily za USA a Kanadou překvapující
3.místo. O tom také mnoho lidí neví. Moje první mistrovství, kde jsem
pískala bylo v Mariboru ve Slovinku, pak jsem byla v Itálii, další rok
v Severní Koreji. Loni v červenci jsem byla pozvána na výběrový camp
rozhodčích v USA, kam vždy pozvou dvě nebo tři cizinky, při kterém jsem
pískala turnaj 16-tiletých dorostenek. Letos v březnu odlétám na devět dní
do Finska.
Které místo Vám připadalo nejzajímavější, nejzvláštnější?
Pro mne to byla určitě Severní Korea. A vlastně nejen pro mne. Setkání
s úplně jinou kulturou, politickým zřízením, kde se nemůžete volně
pohybovat, nemůžete si pohovořit s místními lidmi. Já ráda cestuji a
poznávám lidi z celého světa, jejich mentalitu, život který žijí. Tam to
bohužel nešlo. Byly jsme pod neustálou kontrolou, při příjezdu nám sebrali
pas, mobilní telefon i zpáteční letenku, pro nikoho to nebyl příjemný pocit.
Na druhou stranu zápasy sledovalo 4 až 5 tisíc diváků. Já jsem pískala
finálové utkání a setkala jsem se s legendárním rozhodčím Bobem
Nadinem, který na nás dohlížel po odborné stránce. Takže takové
rozpolcené pocity.
A rozhodujete zápasy i doma?
Na mezinárodní scéně jsem jen hlavní rozhodčí, ale doma pracuji také jako
rozhodčí čárová. V naší ženské extralize je 12 mužstev , nyní probíhá playoff. V únoru hrály reprezentantky přípravné utkání s naším nejlepším
ženským družstvem Slavie Praha. Pískám také extraligová utkání dorostu a juniorů.
Pokračování na následující straně

Pokračování z předchozí strany

Je nějaký rozdíl mezi hokejem žen a mužů?
V pravidlech není. Jen u žen se fauly pískají ještě přísněji. Nesmí vlastně dojít ke kontaktu mezi soupeřkami, aby
nedocházelo k úrazům. Ale k přísnějšímu vyhodnocení faulů už dochází kvůli brutalitě některých hráčů i u mužů.
To přes zimu asi mnoho času nemáte. Tak si alespoň v létě odpočinete.
V poslední době moc ne. Před dvěma roky v létě jsem začala pískat i utkání žen v in-line hokeji. Sice nejsou každý
víkend jako mám v zimní sezoně, ale 4 nebo 5 turnajů za to léto mne čeká. A každé léto musím zvládnou ještě
rozhodcovské zkoušky – atletika, běh, pravidla hokeje. A od září do března zase probíhá zimní sezona, kdy si mne
doma mnoho neužijí. Naštěstí mám partnera, který je mojí velkou oporou a vychází mi maximálně vstříc, za což mu
velmi děkuji. Bez něj bych rozhodčí dělat nemohla.
Takže vlastně nemáte žádný čas na nějaké koníčky.
Pro mne je koníčkem každý sport. Letos jsem strávila čas s rodinou v Krkonoších, kde jsme si prima zalyžovali,
minulý víkend jsem zase jezdili na Železné Rudě. Kromě toho se ve chvílích volna připravuji do školy, protože bych
měla letos končit nástavbovou část trenérské školy při Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Ráda bych po
ukončení rozhodcovské práce trénovala hokej dětí.
Díky za Váš čas a přeji hodně úspěšně zvládnutých utkání.
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.

Jak získat část finančních prostředků na rekonstrukci domku nebo bytu v osobním
vlastnictví?
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
využívání jsou stanovené směrnicí Města Nýrska, jejíž znění naleznete na adrese www.sumavanet.cz/nyrsko městský úřad - zprávy pro občany. Půjčka je výhodná pro svou nízkou úrokovou sazbu. Jednotlivé tituly půjček jsou
následující: obnova střechy starší 10 let, zřízení plynového nebo elektrického topení, dodatečná izolace domu proti
spodní vodě, obnova fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, vybudování nebo modernizace WC nebo
koupelny, zřízení přípojky k veřejné kanalizační síti, vestavba bytu do půdního prostoru, vybudování nebo
rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře, vybudování vodovodní přípojky včetně šachty, výměna oken a
balkónových dveří v domě, rekonstrukce výtahu v domě, rekonstrukce vody, kanalizace, plynu a topení v domě,
rekonstrukce bytového jádra, zřízení malé čistírny odp. vod ke stávajícímu domu, rekonstrukce el. instalace starší 10
let atd.
Další informace a tiskopis žádosti o poskytnutí půjčky získáte na Finančním odboru MěÚ
(tel.: 376 377 813). V případě zájmu je potřeba vyplněnou žádost o poskytnutí půjčky z FRB odevzdat do 4. 4. 2008.

Dotace sportovním organizacím
Město Nýrsko vyhlásilo další výběrové řízení na příjemce dotace z rozpočtu města v oblasti sportu pro rok 2008.
Výběrové řízení se vyhlašuje dle „Podmínek pro získání dotací z rozpočtu města Nýrska v oblasti sportu“.
Sportovní organizace mohou žádat o:
dotace na financování potřeb správy majetku sportovních organizací,
dotace na provoz sportovní organizace,
mimořádné dotace na významnou jednorázovou reprezentaci města.
Bližší informace, tj. podmínky pro přiznání dotace, náležitosti žádosti a povinnosti při následném vyúčtování dotace
naleznete v „Podmínkách pro získání dotací z rozpočtu města Nýrska v oblasti sportu“ uveřejněných na adrese
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/ - „Městský úřad – Zprávy pro občany“ nebo na Finančním odboru Městského
úřadu v Nýrsku. Žádosti je možno podat do 4.dubna 2008.

Výběrové řízení na příjemce dotace v oblasti kultury
Město Nýrsko vyhlásilo výběrové řízení na příjemce dotace z rozpočtu města v oblasti kultury pro rok 2008. Na
základě tohoto výběrového řízení lze získat dotaci v oblasti kultury jednak na pravidelnou činnost a jednak na
pořádání výstav určených pro širší veřejnost.
Bližší informace, tj. podmínky pro přiznání dotace a další podrobnosti získáte v zásadách uveřejněných na adrese
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/ - „Městský úřad – Zprávy pro občany“ nebo na Finančním odboru Městského
úřadu v Nýrsku. Žádosti je možno podat do 4.dubna 2008.

Pečovatelská služba Nýrsko
V roce 2007 požádalo Město Nýrsko o registraci sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.
Od 25.5.2007 jsme jejich registrovanými poskytovateli. Pečovatelskou službu poskytujeme těmto cílovým skupinám:
- osoby s chronickým postižením,
- osoby s jiným zdravotním postižením,
- osoby s mentálním postižením,
Věková struktura cílových skupin:
- osoby s tělesným postižením,
- mladí dospělí (19 - 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- osoby se sluchovým postižením,
- osoby se zdravotním postižením,
- mladší senioři (65 – 80 let)
- osoby se zrakovým postižením,
- starší senioři (nad 80 let)
- senioři.
V roce 2008 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je pro občana zásadní změna.
Příspěvek na péči se nebude vyplácet v případě, že oprávněná osoba je po celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém
zařízení. Z toho plyne povinnost osoby blízké nebo jiné, která poskytuje pomoc, oznámit přijetí pečované osoby do
nemocnice či ústavu. Tato povinnost se oznamuje písemně ve lhůtě do 8 dnů MěÚ v Klatovech, který příspěvek
poskytuje. Obdobně se postupuje při propuštění do domácího ošetření.
Ten, kdo již pobírá příspěvek na péči, obdržel na počátku letošního roku tiskopis „ Oznámení o poskytovateli
pomoci“, který po vyplnění odeslal zpět na Městský úřad v Klatovech. Jestliže čerpáte pečovatelskou službu, je nutné
potvrzení od vedoucí pečovatelské služby. Tento krok má přispět k tomu, aby bylo prokázáno, že občan využívá
finanční prostředky k úhradě služby, která mu usnadní překonat dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.
Pokud byste měli zájem o pečovatelskou službu, přijďte nás navštívit do sídla pečovatelské služby v Jiráskově ulici
č.742 nebo chtěli požádat o příspěvek na péči (pomoc při vyplnění žádosti) oslovte pracovnice sociálního odboru
MěÚ Nýrsko ve Strážovské ulici č.529, rádi vám poradíme.
Důležitá tel. čísla : Peč. služba - Míková Daniela
376571215
724032815
724432751
Sociální a zdrav. odbor.
376571366
376570596
723001396

Ceník o výši úhrad za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany zajišťované
prostřednictvím pečovatelské služby v Nýrsku platné od 1.1.2007.
A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně spec.pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.pomoc při úkonech os.hygieny
2.pomoc při základní péči o vlasy a nehty / Pedikúra /
3.pomoc při použití WC
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování /celodenní strava v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel /
2.dovoz nebo donáška jídla
3.pomoc při přípravě jídla a pití
4.příprava a podání jídla a pití
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.běžný úklid a údržba domácnosti
2.údržba domácích spotřebičů
3.pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
4.donáška vody
5.topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízeních
6.běžné nákupy a pochůzky - denně
- 1-2 krát týdně
- jednorázová služba
7.velký nákup/např.týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení domácnosti/
8.praní a žehlení ložního prádla /drobné opravy /
9.praní a žehlení osobního prádla /drobné opravy/
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.doprovod dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovod zpět

60 Kč /hodina
60 Kč /hodina
60 Kč /hodina
60 Kč /hodina
60 Kč /hodina
80 Kč /hodina
60 Kč /hodina
140 Kč /hodina
12 Kč /úkon
60 Kč /hodina
60 Kč /hodina
60 Kč /hodina
60 Kč /hodina
85 Kč /hodina
50 Kč /hodina
60 Kč /hodina
22 Kč /hodina
30 Kč /hodina
40 Kč /hodina
60 Kč /úkon
50 Kč /kg
50 Kč /kg
60 Kč /hodina

Poznámka: Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby je stanovena dle §6 vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č.108 / 2006 Sb., o sociálních službách.

Míková Daniela

Zápis do 1. třídy na ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 250
Dne 6.2.2008 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. třídy. Paní učitelky přivítaly celkem 27 dětí (včetně odkladů
z minulého roku), které formou hry ukázaly, co všechno již umí a znají. Oproti minulým letům jsme zaznamenali
větší nárůst žádostí o odklad. Přibližně u 12 dětí uvažují rodiče o odkladu povinné školní docházky. Každý předškolák
obdržel pamětní list, různé školní potřeby a upomínkové předměty, které pro ně vyrobili žáci školy.
Podle počtu přihlášených dětí předpokládáme, že v příštím školním roce otevřeme 1 první třídu.
K zápisu přišel i Samuel Baldínský, na snímku s p.učitelkou
Hvězdovou, která bude třídní učitelkou v budoucí 1. třídě

Další informace
V týdnu od 4.2.2008 do 8.2.2008 proběhl lyžařský
výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků. Přestože nám
nepřálo počasí, tak jsme lyžovali kromě středy každý
den a všichni žáci zvládli základy lyžování. Na výcviku
opět nechyběla výuka snowboardingu a návštěva
plaveckého bazénu, kde se děti odreagovaly.
Žáci devátých ročníků nám nyní předávají přihlášky na
střední školy, které budeme v nejbližší době zasílat na
střední školy. Asi 80 % žáků se hlásí na střední školy a
učební obory zakončené maturitou.
Mgr. Ivan Pavlík

POTVRDÍ SE V ZŠ NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE ZNÁMÁ PRAVDA –
JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK?
Kalendářní rok 2008 začal pro naši školu velmi radostně, dobře a úspěšně, což dokazují již čtyři výrazné události:
1/ velmi pěkný lyžařský kurz, o kterém jste se mohli dozvědět v minulém čísle Nýrských novin;
2/ úspěch v okresní soutěži - Adéla Bytelová, žákyně IX.A se umístila na 1. místě v Olympiádě z německého
jazyka - svým umístěním potvrdila nejen své kvality, ale i několikaletou práci svých učitelů a zároveň přispěla k
šíření dobrého jména naší školy;
3/ Den na sněhu, kdy se celá škola přesunula za sněhem, sluncem, šumavským vzduchem, zimními sporty a
radovánkami na Železnorudsko. Společně jsme získávali nové zážitky a sportovní dovednosti. Lyžaři a snowboardisté
sportovali ve špičáckém skiareálu a na známé Alpalouce, žáci se smyslem pro recesi a zábavu oprášili boby, saně i
netradiční sněžné kluzáky, pro řadu dětí byla zážitkem jízda lanovkou na Hofmanky a cesta na Pancíř a úspěšné byly i
výpravy žáků, které zamířily na Železnou Rudu;
4/ zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009, který se letos konal ve znamení „písmenek“. Každého
budoucího prvňáčka provázelo školou „veselé písmenko“ v podobě usměvavých a sympatických dívek z 8. ročníku,
které jim zároveň zpříjemňovaly chvíle čekání na vlastní zápis. Všichni pedagogové, ale i hosté, kteří se tohoto zápisu
účastnili, závěrem konstatovali, že bude od září 2008 naše škola posílena o třídu šikovných žáků. Téměř všichni totiž
překvapili milým chováním, znalostmi, dovednostmi i komunikativními schopnostmi.
Informace pro rodiče zapsaných žáků: Pro školní rok 2008/2009 otevíráme jednu první třídu s klasickým počtem 24
žáků, rozhodnutím ředitele školy bude třídní učitelkou Mgr. Miroslava Vacovská. Na červen 2008 plánujeme
informativní schůzku, na kterou budete písemně pozváni a kde se dozvíte základní informace důležité pro úspěšné
zahájení školní docházky.
Mgr. Alena Linhartová

České finále v Německém Kötztingu.
Neděle 17. 02. 2008
Starší žáci Nýrska se zúčastnili velkého halového turnaje v sousedním bavorském Kötztingu. Přihlášeno bylo 16
mužstev, které byly rozděleny do 4 skupin po čtyřech. Nýrsko bylo nasazeno do skupiny „A“ společně
s domácím 1. FC Bad Köttzting 1, FC Furth in Wald a SG Ränkam. Ve skupině „B“ na sebe narazila mužstva
DJK Vilzing, SG Chambtal, JFG Osser-Hohen Bogen a SV Geiersthal. Skupina „C“ FC Bad Kötzting 2, FC
Miltach, JFG Regenbogen a DJK Rattenberg. Ve skupině „D“ pak nastoupil druhý celek z České republiky tým
1. FC Viktorie Plzeň společně s FC Viechtach, SpVgg Teisnach a TSV Regen.
Oba zástupci z Čech své skupiny vyhráli a postoupili do čtvrtfinále. Zatímco Viktoria Plzeň neztratila ve skupině
ani bod, Nýrsko vstoupilo vítězně do turnaje proti SG Rämkam 2:0 (branky Lev a Kohout). Pak v dramatickém
utkání zvítězilo nad domácím Kötztingem 1. 4:3 (branky Kohout 2, Lev a Bureš) a v posledním utkání
remizovalo 1:1 s FC Furth in Wald (trefil se Tomáš Bureš). Plzeňská Viktorka prošla svou skupinu hladce po
výhrách 3:0 proti Teisnachu, 2:0 s Regenem a 6:0 proti Viechtachu. Ve skupinách se hrálo každý s každým 1x
11 minut.
Z každé skupiny postupovala první dvě mužstva do čtvrtfinále. To se hrálo na dvakrát 8 minut, při nerozhodném
výsledku se prodlužovalo 4 minuty a pak přišlo na řadu 5 sedmimetrových kopů. Nýrsko nastoupilo hned
v prvním čtvrtfinále proti SV Geiersthal. Zápas byl dramatický až do konce. Německý Geiersthal šel do vedení
1:0. Nýrsko však brankami Kohouta a Kurce otočilo na 2:1 ve svůj prospěch a kvalifikovalo se tak jako první
tým do semifinále. Ani FC Viktoria Plzeň ve
čtvrtfinále nezaváhala a poradila si hladce 13:0
s domácí Kötztingem 2.
Češi se nezastavili ani v semifinále, i když daleko
těžší to opět měli hráči Nýrska, kteří proklouzli do
finále po těsném vítězství nad Regenem 5:4 (branky
Lev 2, Kolář, Kohout a György). Viktoria Plzeň
porazila JFG Osser Hohen Bogen 5:2. V boji o
bronzovou medaili zvítězil Osser Hohen Bogen až
na penalty 5:4 nad Regenem. Ve finále pak proti
sobě nastoupili hráči Nýrska a Viktorie Plzeň.
Bohužel se nýrským finálový zápas vůbec nepovedl
a podlehli hladce lepšímu a vyspělejšímu soupeři
0:8. I přesto zanechali hráči SKP Okula Nýrsko na
turnaji dobrý dojem a důstojně tak reprezentovali
klatovský okres.

Naši nejmladší bojovali s přípravkami bundesligových týmů
Naši nejmladší fotbalisté se rozjeli dne16.2.2008 do německé Gery, kde se konal turnaj, kterého se zúčastnily i
přípravky bundesligových týmů 1.FC Norimberk a Herthy BSC Berlín, ve kterých působí naši reprezentanti
(Blažek, Galásek, Koller). Do 5-ti členné skupiny nám los přidělil 1.FC Norimberk.
Ve skupině jsme sehráli 4 zápasy s těmito výsledky (střelci branek v závorce):
1 FC Norimberk
FV GERA Süd 1:1 (Böhm)
BFC Dynamo Berlín
SV BW Neustadt/O. 4:0 (Bureš 2x, Svoboda 2x)

2:2 (Vávra 2x)
2:1 (Bureš, Svoboda)

Ačkoliv jsme ve skupině neprohráli, skončili jsme
na druhém místě. O 3. místě nerozhodoval zápas,
ale pouze pro nás nezvyklé samostatné nájezdy, ve
kterých jsme neuspěli a skončili na 4. místě. Pohár
pro vítěze získala Hertha Berlín, která porazila ve
finále 1. FC Norimberk až na penalty.
Individuálního úspěchu dosáhl Adam Vacek
(ročník 2001), který získal cenu pro nejlepšího
brankáře turnaje. Turnaje se zúčastnili tito hráči:
Bastl Martin, Böhm Sebastien, Brož Michael,
Bureš David, Pavlík Jakub, Svoboda Václav,
Vacek Adam, Vávra Dominik, Vlček Michal.
Děkujeme rodičům, příbuzným a firmě Lesní
stavby a.s. za organizační a diváckou podporu.
Ivan Pavlík

Co se dělo v DDM ?
Ve školách a školských zařízeních začalo v únoru druhé pololetí. A tak jsme se snažili vnést do naší práce i nové
nápady. Nabízíme proto účastníkům každodenní „ Čekárny „ činnosti výtvarného rázu – vyrábíme ornamenty
z nažehlovacích korálků, sádrové dekorativní kachle, vystřihujeme nebo lepíme z papíru. Čas od času si děti mohou
zavařit – nejčastěji pečeme langoše. Zveme i další zájemce, aby se přišli k nám do „ Čekárny „ podívat. Stačí troška
chuti a vyplněná přihláška.
Během jarních prázdnin jsme dětem nabídli jarní příměstský tábor. Je to už naše tradice a je moc dobře, že se dětem u
nás líbilo. Ve čtvrtek 14. 2. 2008 jsme přizvali i další děti a uspořádali jsme turnaj ve vybíjené. 21 účastníků se sešlo
v tělocvičně KD a změřilo své síly. 11. 2. 2008 pedagogická pracovnice DDM doprovodila členy zájmového kroužku
florbalu na turnaj do Klatov. Chlapci se sice do finále neprobojovali, ale nejdůležitější je přece zúčastnit se.

A na co se v nejbližší době chystáme ?
Připravujeme dětský karneval, okrskovou recitační soutěž, zúčastníme se okresního přeboru základních škol ve
sportovní gymnastice, organizátoři rybářského kroužku připravují soutěž pro děti „ Zlatá udice „.
Zájmové kroužky se začínají intenzivně připravovat na Přehlídku DDM Nýrsko. Zveme také zájemce, kteří s námi
chtějí navštívit muzikál Angelika, aby se hlásili v DDM Nýrsko . Na společný zájezd pojedeme 17. 5. 2008.
Během dubna už začneme vydávat přihlášky na letní prázdniny, a proto žádáme rodiče, aby včas své děti přihlásili.
Pavlína Karlovská – DDM Nýrsko

Městská knihovna Nýrsko

telefon: +420 376 571468
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V prostorách Městské knihovny Nýrsko
Březen měsíc internetu:
Po celý měsíc březen - Hledám si práci: Každý týden budou moci využít 1 hodinu internetu zdarma všichni
nezaměstnaní pro hledání pracovních příležitostí.
10. - 14. 3. Týden čtení– Česko čte Čapka: Pojďte do knihovny, celý týden čteme z knížek bratří Čapků. Vždy
od 16,30 do 17,30 hod (mimo středu)
12.3. Středa – Dědo, pojď si zasurfovat: zdarma 1 hodina výuky základů práce s Internetem pro seniory nad 60
let. Přesný termín si dohodněte v MěK nebo v Informačním centru.
Tvořivá dílna – 14.3. od 18,00 hod: Vyrobte si smaltovaný šperk
20.3. od 18,00 hod: Pleteme z pedigu
21.3. od 19,00 hod Na návštěvě u Nadi Konvalinkové
Ostatní akce
15. 3. - od 20.00 hod: Zahrádkářský ples, v sále KD
22. 3. - od 20.00 hod: EXTRA BAND

Podnikáte v oblasti finančního
poradenství?

Restaurace Bára * Svatá Kateřina

Rozšiřte si portfolio nabízených služeb o
produkty silné středoevropské finanční
skupiny. Výhoda pro Vás? Vynikající
provize i při neexkluzivní spolupráci.
Pojištění, hypotéky, úvěry a investice.

Nabízí:

Kontaktujte nás na telefonu 603 543 339.
Neváhejte, právě nyní rozšiřujeme naši
obchodní skupinu.

Nově otevřena!

Zvěřinová, minutková, hotová jídla
Pizzu, těstoviny, saláty
Volná kapacita závodního stravování i
k vlastnímu odvozu
Objednávky na tel.: 736 125 472

,
jakožto
celosvětově
podnikající společnost si v souvislosti se svým
hlavním mottem „Protecting People“ v oblasti
výroby ochranných pomůcek a sportovních
výrobků stanovila vysoké cíle. S inovací výrobků,
zaváděním moderních technologií , se chceme
stát předním mezinárodním výrobcem. Klíč
k úspěchu
leží
v rukách
našich
spoluzaměstnanců. Pro podporu našeho týmu
v Nýrsku:

Přijmeme pracovníky do výroby:

Lepení brýlových obrub
jednosměnný provoz
Nabízíme
Vám
jisté
zaměstnání
u
mezinárodní společnosti, dobré finanční
ohodnocení a sociální jistoty.
Doprava zajištěna firemním autobusem.
Požadujeme vyučení v jakémkoliv oboru a
dobrý zdravotní stav. Nástup možný ihned.
Kontakt:
UVEX ČR s. r. o., Krumlová Irena
Chodská 875, 340 22 Nýrsko
tel. 777 401 073

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
Horažďovický bazén: SOBOTA
STŘEDA
1 hod. ZDARMA

14 – 15 hod.
9 – 22 hod.
13 – 22 hod.

NABÍDKA PRO KLIENTY
 Příspěvek pro děti na kurzy plavání
 Příspěvek na masáže, cvičení, saunu
 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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