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Jahodová ulice 

Aktuálně z radnice 

Dopady vládních opatření 

Volby do krajského zastupitelstva Podpora pro malé podnikatele 

(red) (red) 

Již dříve byl zmíněn problém o zvýšeném provozu        

a dodržování rychlosti v Jahodové ulici. Průjezd Jaho-

dovou ulicí není zakázán, nicméně vzhledem k tomu, že 

na obou koncích je osazena dopravní značka „Obytná 

zóna“, smí zde motorová vozidla jet pouze rychlostí 

nejvýše 20 km/hod, zároveň musí dbát na zvýšenou 

opatrnost vůči chodcům, které nesmí ohrožovat. Během 

měsíce září tak byl v této ulici zvýšen dohled městské 

policie. Město Nýrsko již vybralo vhodné světelné upo-

zornění, které bude signalizovat překročení rychlosti. 

Ale právě kvůli současné situaci v České republice, kdy 

dochází k omezení příjmů do rozpočtu města, vyčkává 

Město Nýrsko s pořízením tohoto upozornění na začá-

tek příštího roku, kdy budou vypsány dotační tituly Pl-

zeňského kraje. Pokud nebude možné některý 

z dotačních titulů využít, dojde k zakoupení tohoto upo-

zornění z rozpočtu města. Celkové náklady se pohybují 

ve výši cca 100 000 korun. 

V důsledku opatření, která byla vyhlášena vládou Čes-

ké republiky, dojde k prohloubení finančních ztrát na 

Technických službách města Nýrska. Dochází 

k výpadkům příjmů v zařízeních, která nabízejí volno-

časové aktivity. Citelně se toto projevuje zejména         

v příjmech sportovní haly, ve které se neuskuteční plá-

novaná soustředění a pravidelné sportovní akce. Na 

rozdíl od drobných podnikatelů bude omezení provozu 

těchto zařízení financováno přímo z rozpočtu technic-

kých služeb.  

Město Nýrsko má velkou prosbu na všechny spolky      

a sdružení, které obdržely finanční prostředky na svou 

činnost na rok 2020. Šetřete, prosíme, své finance a 

maximálně snižte své výdaje. Vzhledem k situaci, která 

opět probíhá v České republice, ušetřené finanční pro-

středky spolků a sdružení opět pomohou rozpočtu naše-

ho města. 

S přicházejícím podzimem přišel i očekávaný zákaz 

činnosti některých drobných podnikatelů. Stejně tak 

jako na jaře vyhlásilo Město Nýrsko dotační program 

na jejich podporu. Hlavním cílem je zachovat v Nýrsku 

co nejširší nabídku služeb. Žádosti o dotace se podávají 

elektronicky a vždy za každý kalendářní měsíc, kdy je 

usnesením vlády podnikatelům zakázána nebo omezena 

jejich činnost. Přesné podmínky dotačního programu 

včetně žádosti o dotaci jsou zveřejněny na webových 

stránkách města: www.mestonyrsko.cz/munyrsko/

urednideska.asp 

Soňa Hladíková 
místostarostka 

Na začátku měsíce října se otevřely volební místnosti 

pro volby do krajského zastupitelstva. Po sečtení všech 

hlasů v našem městě vyhrálo hnutí ANO 2011, hned za 

nimi skončila ODS s podporou TOP 09 a nezávislými 

starosty, následovala Česká pirátská strana a na čtvr-

tém místě skončila strana STAN, Zelení, PRO PLZEŇ. 

Volební místnosti navštívilo téměř 38% z celkového 

počtu možných voličů. A jak tedy bude vypadat Zastu-

pitelstvo Plzeňské kraje? Voleno bylo celkem 45 za-

stupitelů, 12 křesel obsadí hnutí ANO 2011, 11 křesel 

získala ODS s podporou TOP 09 a nezávis. starostové, 

sedm křesel obsadí Česká pirátská strana stejně jako 

STAN, Zelení, PRO PLZEŇ, po třech křeslech získala 

Česká strana sociálně demokratická a strana Svoboda  

a přímá demokracie, dvěma místy zastupitelstvo dopl-

ní Komunistická strana Čech a Moravy.  
(red) 

V případě potřeby mohou občané ve 

věku 65+ požádat o donášku nákupu. 

Službu zajistí pečovatelská služba po 

domluvě na telefonním čísle                   

376 555 650.  

http://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/urednideska.asp
http://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/urednideska.asp
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Oprava budovy městského úřadu 

Aktuálně z radnice 

(red) 

Budova radnice pod starým popisným číslem 11 se zmi-

ňuje již v roce 1773 na místě, které bylo zakoupeno za 

95 zlatých od Marie Margarethy Höllerrschen. Při zalo-

žení nové pozemkové knihy v roce 1880 dostala tato 

budova nové číslo 122, které nosí dodnes. Prostá budo-

va nevalného vzhledu odpovídala zřejmě finančním 

možnostem obce v době výstavby. Dne 16. února 1905 

bylo za úřadu starosty Gustava Pernusse konečně roz-

hodnuto o stavbě nové budovy. Plán novostavby vypra-

coval vídeňský stavitel Ing. Viktor E. Tschepper. Stav-

bu město zadalo místnímu staviteli Ing. Johannu 

Fremuthovi za částku 60 000 korun rakouských. Na 

pořízení věžních hodin věnovala místní stolní společ-

nost, která se nazývala „drožkaři“, částku 900 ko-

run rakouských. Podle plánu budovy zde byly místnosti 

pro starostenský úřad, městskou spořitelnu, místnost pro 

archiv a muzeum, byty, noclehárna a dvě vězeňské cely. 

Dne 15. října 1907 byla za úřadu starosty Dr. Karla 

Fiedrich Rietsche nová budova radnice předána Měst-

skému úřadu Nýrsko a svému účelu slouží v původní 

podobě dodnes. Během posledních čtyř let prošly re-

konstrukcí téměř všechny kanceláře budovy městského 

úřadu, a tak přišel na řadu i zevnějšek budovy. Na za-

čátku září začaly práce na rekonstrukci střechy, jejichž 

součástí je také věžička s hodinami, která byla již 

v havarijním stavu. V sobotu 24. října byla věžička 

z budovy městského úřadu sundána a následně převeze-

na do dílen, kde bude během několika měsíců vytvořena 

její zcela nová kopie. Od konce měsíce června bude 

znovu zdobit budovu městského úřadu. Jak už tak bývá 

zvykem, ve většině věžiček je uložen „poklad“, který 

slouží jako vzpomínka na danou dobu. Ne jinak tomu 

bylo i v nýrské věžičce, poklad jsme opravdu našli. Byl 

z roku 1969, kdy dle kroniky města Nýrska byla opra-

vována krytina věžičky. Poklad ukrýval ve dvou tubu-

sech z hliníku noviny, mince, fotografie nebo například 

zapalovač z daných let. Kopie nalezeného pokladu bu-

dou k vidění ve vývěsce u informačního centra. 

V současné době ještě probíhá poptávka na dodavatele 

fasády, jejíž oprava a nátěr bude financována z rozpočtu 

města. Konečný vzhled budovy městského úřadu je pra-

videlně konzultován s Národopisným spolkem.  
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Spolky 

Finanční výbor 

Mimořádný finanční výbor 

Výstava v moštárně 

Je až neuvěřitelné, co všechno v tomto roce zažíváme. 

Tento článek píšu v čase blížícího se zákazu vycháze-

ní a v momentě, kdy většina obchodníků a živnostníků 

znovu musela uzavřít své provozovny a musí čekat, až 

se situace zlepší. A těm se Město Nýrsko znovu roz-

hodlo pomoci. Jsem rád, že po dohodě s vedením měs-

ta byl opět zveřejněn Dotační program na podporu 

drobného a malého podnikání. Z rozpočtu města je 

připraveno až 700 tis. Kč, které mohou pomoci nýr-

ským živnostníkům s úhradou prokazatelných provoz-

ních nákladů souvisejících s předmětem činnosti 

v provozovně. V jarním období za přibližně 3 měsíce 

bylo takto vyplaceno přes 800 tis. Kč a podle zpětné 

vazby jsem přesvědčen, že to má smysl a cíl tohoto 

dotačního programu se naplnit podařilo. Žádosti za 

každý měsíc jsou posuzovány Finančním výborem 

města Nýrska    a já i jeho obě členky jsme připraveni 

denně rozhodovat o poskytnutí dotace. Často jsou to 

částky nízké, nicméně pro člověka, který nemá žádný 

příjem, dost zásadní. 

A proč to vlastně děláme? Nechceme, aby se lidé, kte-

rých se tato omezení dotýkají, museli potýkat 

s otázkou, zda svoji činnost ukončit, nebo čekat a vytr-

vat. Ano, život má omezený snad každý z nás, ale už 

ne tak po finanční stránce. Tato pomoc našim živnost-

níkům ušetří alespoň starosti s náklady, které 

s provozovnou mají, a já věřím, že jim tak dodáme      

i tolik potřebnou motivaci k tomu, aby to nevzdávali    

a pro vás, občany našeho města, po ukončení všech 

omezení opět otevřeli. Závěrem bych rád připomněl, 

že veškeré informace včetně žádosti je možné najít na 

stránkách města nebo se můžete obrátit i přímo na mě, 

například prostřednictvím sekretariátu města.  

Přeji všem, ať ve zdraví a snad i úspěšně dokončí ten-

to podivný rok. Mějte se fajn. 

David Křížek 

vedoucí finančního výboru 

Ve dnech 10. a 11. října se jako každý rok konala výsta-

va ovoce, zeleniny a květin. Členové naší ZO včetně 

nečlenů zahrádkářů předvedli své letošní úspěchy 

v pěstování. Byl dán prostor i těmto zahrádkářům, kteří 

ukázali, co umí. Návštěvníci výstavy mohli vidět i ukáz-

ku moštování. Někteří z nich toto zhlédli úplně poprvé. 

Výstavu navštívilo 134 návštěvníků. Vystavováno bylo 

cca 150 exponátů. Máme za to, že náš záměr výstava 

splnila. Dovolte nám, abychom vám všem, kteří jste se 

podíleli vystavenými exponáty, poděkovali. Bez vás by 

výstava nebyla tím, čím byla. Jsme moc rádi, že se vý-

stava zdařila a i přes současnou situaci v naší republice 

byla úspěšná. Týden před nýrskou výstavou jsme se zú-

častnili okresní výstavy územního sdružení v Klatovech. 

Dvě naše zahrádkářky v soutěži „Jablko roku okresu“ 

obsadily 1. a 2. místo. První místo obsadila Eva Hekr-

dlová a druhé Monika Hanusová. Obě obdržely věcné 

ceny s diplomem a my jim tímto ještě jednou moc gratu-

lujeme. Naďa Pellerová 

ČSZ Nýrsko 

Jablko, loupej se mi   

František Hrubín 

Jablko, loupej se mi, jadýrka dáme zemi, 

                                               stopku trávě, vůni větříčku, zubům slupky, maso jazýčku.                       Modré nebe 
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Spolky 

Příroda 

Vrána černá 

Výstava chovatelů 

Jak už tomu bývá o nýrské pouti, i letos svaz chovatelů 

pro vás připravil tradiční, již 53. pouťovou výstavu. Le-

tos však proběhla trochu jinak. Konala se za přísných 

hygienických opatření. I přes nepřízeň počasí a již zmi-

ňovaných hygienických podmínek výstavu navštívilo 

480 platících návštěvníků. K vidění bylo 187 králíků,   

33 voliér drůbeže, vodní drůbež, okrasné kachničky, 

okrasní bažanti, 278 holubů a exotické ptactvo. Návštěv-

níci také mohli pořídit do svých chovů králíky, holuby, 

drůbež a ptactvo.  

Výstavu vzhledem k okolnostem považuji za celkem 

úspěšnou a děkujeme všem lidem, kteří nás přišli podpo-

řit. Rovněž děkujeme Městu Nýrsku, Plzeňskému kraji   

a všem, kdo nám jsou při činnosti nápomocni. Bez této 

pomoci bychom nemohli náš areál zvelebovat a moder-

nizovat. Věřím a doufám, že se budeme moci shledat 

příští rok na další chovatelské výstavě.  

Pavel Volmut 

předseda 

Kdo uslyší mé krá, krá, těžko uvěří, že v ptačí říši pat-

řím mezi pěvce. Moji příbuzní jsou např. krkavec nebo 

havran. Jmenuji se Vrána černá. Jak už moje příjmení 

napovídá – jsem černá. Mám černé peří, nohy i silný 

zobák. Můj „vráňák“ je zbarven stejně, jen mláďata 

mají křídla hnědavá. Vážím 450 – 600 gramů a rozpětí 

křídel můžu mít až jeden metr. 

Když mi jsou tři roky, najdu si šikovného partnera na 

celý život. V březnu nebo dubnu spolu postavíme vy-

soko na stromě nebo na skále velké hnízdo z větví, 

které měkce vysteleme trávou a chlupy. Do něj snesu 

tři až šest vajec, tři týdny na nich sedím a „vráňák“ mě 

pilně krmí. Když se vyklubou mláďata, krmíme je spo-

lečně celý měsíc. V potravě si nevybíráme. Slupneme 

vše – semena, různé plody, hmyz, žížaly, malé zajíčky, 

ryby i mláďata jiných ptáků. Nepohrdneme ani mrši-

nou či různými odpadky. 

Žijeme v otevřené krajině s lesy, v blízkosti vod, někdy 

i ve městech. Od nížin až do nadmořské výšky kolem  

1 300 metrů. Během hnízdění si hlídáme své teritori-

um, ale později jsme družné a tvoříme hejna až o sto 

jedincích.  V severní a východní Evropě žije naše pří-

buzná Vrána šedá – „šedivka“.  

A ještě něco o vraní šikovnosti. Při hledání potravy 

dokážeme používat nástroje – třeba různé klacíky, pří-

padně si hodíme ořech na silnici a necháme si ho 

„rozlousknout“ autem. 

Pírko 
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Městské kulturní středisko 

Do konce listopadu 2020 je možné vrátit vstupenky za zruše-

né pořady Veselá Trojka a Uršuloviny v Informačním centru 

Nýrsko. Vzhledem k tomu, že je informační centrum uzavře-

né, je možné vrácení vstupenek pouze po telefonické do-

mluvě na telefonním čísle 376 555 646. 

Děkujeme za pochopení. 



 7 

Nesmí se stát, aby nás to přestalo bavit! 

Muzeum Královského hvozdu 

A přitom to není vůbec jednoduché. Připravili jsme vý-

stavu Rozhovor o Šumavě. Ne že by to bylo nějaké prů-

lomové téma. O Šumavě se už toho ví tolik, že jsme 

mohli přispět jen několika drobečky do toho celého 

balíku informací. A navíc nám do toho přišla první vlna 

epidemie. Bylo proto zavřeno. Hned jak jsme otevřeli, 

dozvěděli jsme se, že dotace, se kterými jsme počítali, 

nebudou v takovém množství. Na plat průvodkyň ne-

zbývalo nic. Když jsme jim to ohlásili, nedivím se, že 

odešly. Vlastně jedna hned, jedna trochu později. Všem 

sluší vřele poděkovat, protože peníze, které si u nás 

vydělávaly, byly doslova k smíchu, ale víc to nešlo. 

Bylo to víceméně o pomoci muzeu. Ta, která odešla 

později, byla paní Brantová, pro nás doslova zasloužilá 

muzejnice, protože to s námi táhla od samých začátků, 

kdy jsme svou činnost zahájili v budově na náměstí,     

a nejedním dobrým nápadem nám s prací pomohla. To 

ostatně nezištně dělaly a dělají všechny. Pak jsme doda-

tečně ještě nějaké peníze dostali, takže na platy opět 

bylo, ale to už zase nebyly průvodkyně. Tak v této sou-

vislosti prosíme, kdyby se našel někdo, kdo by byl 

ochoten nám pomoci, budeme rádi. Teď máme znovu 

zavřeno, ale doufáme, že epidemie brzy pomine a za-

čneme opět přinášet zajímavou podívanou a zajímavé 

zprávy. Tou podívanou bude naše další výstava, proto-

že dostaneme půjčit sbírku loutek. Bude se jmenovat 

Loutky paní Strakové, jak jinak. Na tom vždycky, hlav-

ně děti, mohou oči nechat. Tak nám i sobě držte palce, 

ať se k tomu zdárně propracujeme.  

V této vynucené pauze se snažíme připravovat další 

plány, abychom se mohli hned po uvolnění zase naplno 

rozjet. Mezi ně patří především to, že chceme svým 

spoluobčanům nabídnout všelijaké přednášky 

s obrazovým doprovodem. Dohodli jsme se na sérii 

přednášek s židovskou tematikou, a sice dvě přednášky 

o židovských hřbitovech - Historie židovských hřbitovů 

a Jak se vyznat ve stáří židovského hřbitova, dále před-

nášku paní Jarky Trefancové o tom, jak odhalila střeže-

né tajemství své maminky, a poslední o historii nýr-

ských Židů, obohacenou o nejnovější informace, kte-

rých není zrovna málo. Máme v plánu i přednášky dal-

ší, o I. sv. válce, o II. sv. válce, a také o tom, jak jsme 

našli strážovský poklad nebo jak jsme našli americký 

tank. A co nás ještě nenapadlo, o tom nemohu psát, 

protože nás to ještě nenapadlo.   

Na závěr budu trochu provokovat a držet vás 

v nejistotě. Víte, že kronika Nýrska není úplná? Že tam 

schází poměrně důležité informace z období konce     

II. sv. války? Není divu, protože pamětníků ve městě 

z důvodu odsunu německých obyvatel mnoho nezůsta-

lo, a ti, kteří zde zbyli, si právě nemuseli některé důle-

žité věci zapamatovat. A navíc naše kronika byla psána 

až po nějaké době zpětně. V zápisech kronik okolních 

obcí se o tom můžete dočíst. Pochopitelně nejlépe by 

bylo to ještě nějak potvrdit, ale na tom již také pracuje-

me, tak třeba se to podaří. 

Karel Velkoborský 

Muzeum Královského hvozdu 

Inzerce 

Sběrný dvůr Nýrsko 

 

Hledáme zájemce, muže či zdatnou ženu, jako obsluhu sběrného dvora v Nýrsku na Dohodu o provedení 

práce na určené dny:  

Středa 9 – 13   14 – 17  (7 hodin ) 

Pátek                14 – 17  (3 hodiny) 

Sobota  8 - 11                (3 hodiny) 

Práce obnáší práci s lidmi, korigování jejich pohyb ve sběrném dvoře při roztřiďování odpadů do určených 

kontejnerů, evidenci osob a odpadu do sešitu evidence.  

U platících firem či osob z cizích obcí vypisovat příjmové pokladní doklady a vybírat finanční obnos za 

odpad dle ceníku.  

Bližší informace poskytneme na tel.č. 739 682 500 nebo na emailu hana.votavova@mariuspedersen.cz 

ZKS a.s. Plzeň 

mailto:hana.votavova@mariuspedersen.cz
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Vyřezávané dýně 

Kulturní a informační centrum 

pokračování na str.9 

Aneta Pavlovová 

Blanka Volmutová a Mareček 

Klára Krislová a Rozárka 

Drahuška Maříková 

Dana Gočová 

Sláva Plh 

Všechny zaslané vyřezávané dýně jsou opravdu krásné a origi-

nální. Proto jsem se rozhodla, že malou odměnu získají všichni, 

kteří se do soutěže zapojili.  
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Greiner 

Kulturní a informační centrum 

pokračování ze str.8 

Perspektivní zaměstnavatel 

v Nýrsku 
Rádi bychom vás krátce informovali, jak se v této koronavi-

rové době daří firmě Greiner PURTEC spol. s r.o. v Nýrsku, 

která se zabývá výrobou technických izolací (izolací pro zá-

sobníky na teplou užitkovou vodu).  

 

V posledních měsících jsme intenzivně navyšovali počet svých zaměstnanců a nyní jsme se již dostali přes 200, 

a to navzdory vlivům a opatřením vzhledem ke koronavirové epidemii. V současné době máme velké množství 

zakázek a velmi pozitivní perspektivu pro další roky.  

Náš tým stále rozšiřujeme a svým zaměstnancům nabízíme kromě mzdy i atraktivní systém zaměstnaneckých 

výhod a snažíme se využít každé příležitosti, jak zaměstnance odměnit a potěšit.  Firemní kultura je u nás speci-

fická i díky tomu, že firma Greiner je stále rodinnou firmou. V dnešní době působí ve více než 30 zemích světa  

a věnuje se širokému portfoliu výrob. Její předností je také silná úcta k tradici a hodnotám, které jsou viditelné 

ve firemní kultuře. I v naší pobočce v Nýrsku pracují celé rodiny zaměstnanců a skutečnost, že k nám naši za-

městnanci přivádějí další rodinné příslušníky, známé a přátele, pro nás opravdu hodně znamená.  

V této době, kdy je celý svět zasažen epidemií koronaviru, jsme všichni nuceni reagovat na úplně nové situace, 

které jsme nikdy nezažili, a musíme být velmi flexibilní. Tuto schopnost jsme si vyzkoušeli už na jaře. Jelikož 

byl v té době v České republice akutní nedostatek roušek, rozhodli jsme se rychle jednat sami. Nakoupili jsme 

materiál vhodný pro výrobu roušek, dokoupili další potřebné komponenty, gumičky a nitě, a díky šikovnosti 

vlastních zaměstnanců jsme velmi rychle zahájili šití jednorázových roušek přímo ve výrobě. Roušky byly před-

nostně k dispozici každý den všem zaměstnancům. Pokud bylo vyrobeno větší množství, snažili jsme se pomoci 

v okolí a dodávkami roušek podpořit další organizace, např. dvě nemocnice v regionu, město Nýrsko, svého do-

davatele firemního stravování apod.  

Nyní na podzim jsme opět rychle zareagovali a našim zaměstnancům jsme nejdříve předali malý balíček, který 

obsahoval textilní roušky, dezinfekci a vitamíny pro podporu imunity. Nyní vybavujeme pravidelně zaměstnance 

respirátory. Cílem je především co nejvyšší bezpečnost našich zaměstnanců.  

Jsme hrdi na to, jak celou situaci společně zvládáme, a to především díky našemu skvělému týmu.  

Děkujeme všem našim zaměstnankyním a zaměstnancům. 

 

 

Tobiáš Bastl s babičkou Oksana Sobchak 
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Anketa 
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Inzerce 
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nyrskenoviny@gmail.com 

 

 

 

 

 Uzávěrka: 

 Prosincové číslo Nýrských novin  vyjde v 49. týdnu roku    

 2020. 
 Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu

 20. listopadu 2020. 
 Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepři

 jmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost 
 a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za 

 obsahovou stránku inzerátů zadavatel.  

Nýrské noviny  -  registrace ev. č. MK ČR E 19658 

Inzerce 

 
Bezpečnostní služba Bohumil Tomek 

 přijme 

invalidní důchodce do svých řad na vrátnici společnosti Okula 

Nýrsko. Jedná se o 12hodinové směny (pracovní poměr HPP). 

 

Dále přijmeme brigádníky na výše uvedenou pozici (pracovní 

poměr Dohoda o provedení práce - 300 hodin/rok). 

 

Informace: A. Reslerová - 724 235 695 


