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Josef Mayer oslavil 85. narozeniny 
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Aktuálně 

Volby do Zastupitelstva města Nýrska 

Josef Necuda 
tajemník města 

Oznámení o době a místě konání voleb na území 

města Nýrska pro volby do Zastupitelstva města 

Nýrska ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve 

Sbírce zákonů ČR pod č. 81/2022 Sb. byly dne 13. 

dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí    

a zastupitelstev městských obvodů a městských částí 

ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního 

města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.  

Kdy můžete volit? 

Volby do Zastupitelstva města Nýrska se uskuteční: 

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu dne 24. září 2022 od 08.00 do 14.00 hodin 

Kde budete volit? 

Místem konání voleb do Zastupitelstva města Nýrska 

jsou: 

volební okrsek č. 1: 

volební místnost: Městský úřad Nýrsko, Náměstí 

122, 340 22 Nýrsko  

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrov-

ského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chodská, 

Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Ná-

městí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská, Školní, 

U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlického, 

neurčená ulice – čp. 927, čp. 603, čp. 949 

volební okrsek č. 2: 

volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23,   

340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jahodová, 

Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, K Zahradám, 

Milenecká, Práce, Prap. Veitla, Sídliště I, Sídliště II,     

U Koupaliště, Vančurova, Thámova, neurčená ulice - 

čp. 983  

pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě 

volební okrsek č. 3: 

volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 

340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baarova, 

Boženy Němcové, Československých legií, Dvořákova, 

Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, K Cihelně, 

Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollárova, Komen-

ského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra Bez-

ruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, Šumavské 

nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, neurčená ulice -    

čp. 915, čp. 926, čp. 964, čp. 976, čp. 979, čp. 989 

volební okrsek č. 4: 

volební místnost: Bystřice nad Úhlavou 31 – hasičská 

zbrojnice, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou    

a ve Starém Lázu 

volební okrsek č. 5: 

volební místnost: Hodousice - víceúčelové zařízení 

Na Řáholci, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a v Blatech 

volební okrsek č. 6: 

volební místnost: Zelená Lhota 117 – hasičská zbroj-

nice, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě  

Kdo může volit a za jakých podmínek? 

Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 24. září 

2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt, nebo je ob-

čanem EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let  

a má trvalý, nebo registrovaný přechodný pobyt a požá-

dal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. 

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu a vložení hla-

sovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku 

s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 

volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastou-

pení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vy-

brat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo 

z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být 

v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do 

úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen okrs-

kové volební komise, a voličem vybraný lístek za něj 

vložit do úřední obálky a popř. i úřední obálku vložit do 

volební schránky. 

Přenosná volební schránka  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 

důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou voleb-

ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-

nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 

pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tako-

vém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva 

své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obál-

kou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členo-

vé volební komise tak, aby byla zachována tajnost hla-

sování. Mimo území České republiky nelze do přenosné 

volební schránky hlasovat. O přenosnou volební schrán-

ku mohou voliči požádat před konáním voleb Městský 

úřad v Nýrsku na telefonním čísle 376 555 611. 

Jak získáte hlasovací lístky? 

Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpoz-

ději 3 dny přede dnem voleb do označené poštovní 

schránky v místě jeho trvalého bydliště. Ve dnech voleb 

může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-

nosti. 

Další informace získáte z letáku, který bude vložen 

do obálky společně s hlasovacím lístkem, nebo na 

stránkách MV ČR -  https://www.mvcr.cz/volby/. Na 

stránkách volby.cz jsou od 33. týdne zveřejněny 

všechny subjekty kandidující v těchto volbách. 

 

https://www.mvcr.cz/volby/
https://www.volby.cz/
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Aktuálně 

Komunikace Hodousice - Dešenice 

(red) 

(red) 

Tylova ulice 

Most v Bystřici nad Úhlavou 

Okružní křižovatka 

Během letních měsíců začala plánovaná oprava mostu 

v Bystřici nad Úhlavou, který byl na konci své životnos-

ti. Rekonstrukce probíhá za úplného vyloučení provozu 

osobních automobilů, zemědělská technika využívá při-

lehlý brod. Stará nosná konstrukce mostu byla odstraně-

na a v současné chvíli se čeká na dodávku železných 

překladů potřebných pro další práce. Ani toto zdržení 

však nebude mít vliv na dodržení termínu dokončení 

této rekonstrukce, který je plánován na polovinu měsíce 

října. Niveleta (neboli osa) mostu bude upravena pro 

lepší odtokové poměry povrchu mostovky a také pro 

výhodnější napojení do křižovatky za mostem na přile-

hlou místní komunikaci, aby byl zajištěn bezpečný prů-

jezd zemědělské techniky. Šířka mostu bude upravena 

dle dodržení aktuálních normových požadavků. Nebude 

chybět ani osazení nového zábradlí. Celkové náklady na 

tuto rekonstrukci jsou ve výši 5 869 607,52 korun včet-

ně DPH a jsou hrazeny z rozpočtu města. 

Na konci měsíce června byla dokončena rekonstrukce 

Tylovy ulice, která probíhala v úseku od domu    čp. 477 

směrem k Lesnímu divadlu v celkové délce 545 metrů. 

V první fázi došlo k odfrézování živičného krytu, násle-

dovala příprava podloží, tzn. porovnání, odvození staré-

ho a navezení nového podkladového materiálu. Na tento 

povrch byl nanesen živičný spojovací postřik a na něj 

nová ložní vrstva a vrstva asfaltového betonu. Krajnice 

jsou očištěny a zpevněny štěrkodrtí a nechybí ani vodo-

rovné značení. Projekt byl realizován za přispění pro-

středků státního rozpočtu České republiky z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1 868 982 

korun, celkové náklady činí 3 266 969,65 korun včetně 

DPH. 

Projekt  „Obnova Tylovy ulice „ (EDS 

117D8220A8128 )byl pořízen/realizován  

za přispění prostředků státního rozpočtu 

ČR z programu Ministerstva pro místní 

rozvoj. 

(red) 

V uplynulých měsících byla realizována 3. etapa opravy 

místní komunikace Hodousice – Dešenice v délce      

215 metrů. Jednalo se o opravu asfaltových vrstev 

s vyrovnáním příčného profilu, byla položena vyrovná-

vací vrstva z asfaltového betonu, na kterou byl apliko-

ván strojový postřik. Dále byla položena ložní vrstva se 

spojovacím postřikem a na závěr nová obrusná vrstva. 

Veškeré opravy byly provedeny tak, aby nedošlo 

k navýšení původní komunikace. Před námi je tak už 

pouze poslední etapa rekonstrukce této komunikace, 

která bude končit na hranici katastru města Nýrska. 

Město Nýrsko získalo dotaci od Plzeňského kraje ve 

výši 265 000 korun, celkové náklady na realizaci opravy 

byly 784 000 korun. 

Jak jsme avizovali v předešlém čísle Nýrských novin, 

v měsíci srpnu byla zahájena realizace okružní křižovat-

ky na výpadovce směrem na Chudenín, která měla být 

dokončena do konce měsíce října. Stabilní počasí po-

sledních dní však umožnilo zkrácení termínu výstavby 

okružní křižovatky přibližně o jeden měsíc, to znamená, 

že nyní se předpokládá zprovoznění a ukončení omeze-

ní provozu do konce měsíce září.  
(red) 
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Odbor sociální a zdravotní informuje o činnosti 

Odbory městského úřadu 

Odbor sociální a zdravotní zajišťuje pomoc žadatelům  

o dávky vyplácené úřadem práce, tj. pomáháme 

s vyplněním žádostí o dávky, vysvětlíme, jakým způso-

bem dále probíhá správní řízení o dávky a co je nutné 

k žádostem doložit.   

Od července 2022 došlo k opětovnému navýšení částek 

životního a existenčního minima, dle kterých se stano-

vuje nárok na dávku a její výši. V této souvislosti se 

stává, že mnohem více nízkopříjmových rodin, ale i se-

niorů může dosáhnout na dávky ze systému dávek státní 

sociální podpory - příspěvek na bydlení. Někteř í do-

sáhnou také na dávky ze systému dávek pomoci 

v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí a doplatek na 

bydlení. V případě zájmu o zjištění nároku na výše uve-

dené dávky je možné využít sociálního poradenství na 

odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu 

v Nýrsku. Zjistíme nejen, zda by vám mohl vzniknout 

nárok na dávky, ale případně i pomůžeme žádosti o dáv-

ky připravit. Všechny tyto uvedené příspěvky by vám 

mohly pomoci překonat nyní tak složitou situaci 

s neustále se zvyšujícími cenami za energie apod.  

Senioři, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-

votního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při 

zvládání základních životních potřeb, mají možnost si 

podat žádost o tzv. příspěvek na péči. Výše příspěvku se 

odvíjí od stupně závislosti žadatele na druhé osobě. Při 

posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schop-

nost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, ori-

entace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, 

tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče 

o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za 

kalendářní měsíc: 

 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závis-

lost), 

 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

I u tohoto příspěvku je možné kontaktovat sociální        

a zdravotní odbor Městského úřadu v Nýrsku, kdy vám 

pracovnice odboru pomohou s vyplněním žádosti o ten-

to příspěvek a zároveň vám také vysvětlí, jakým způso-

bem probíhá řízení o dávku. Tento příspěvek poté může-

te využívat např. na úhradu pečovatelské služby, případ-

ně další sociální služby, které senior využívá. Přiznání 

příspěvku na péči je také nutné ve chvíli, kdy senior 

žádá o umístění v některé pobytové sociální službě, jako 

jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním určením 

apod. Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, 

nikoliv osobě, která péči zajišťuje.   

V případě zájmu o pomoc s výše uvedenými žádostmi 

nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontak-

tech.  

Kontakty na pracovnice odboru sociálního a zdravotní-

ho: 

MÚ Nýrsko - sociální a zdravotní odbor , Strážovská 

529, 340 22 Nýrsko 

telefon: 376 555 630, 376 555 631, 376 555 632,          

723 001 396   

e-mail: socialni@mestonyrsko.cz 

Martina Volmútová 
vedoucí sociálního odboru 

V případě zájmu    

o pomoc  

s žádostí 

Milostivé léto II  

se můžete také   

obrátit na  

pracovnice  

odboru sociálního 

a  zdravotního. 

mailto:socialni@mestonyrsko.cz
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Jubileum 

Josef Mayer oslavil 85. narozeniny 

Josef Mayer se narodil 21. 8. 1937 ve Starém Klíčově. 

Je to na půl cesty mezi Domažlicemi a Kdyní. Do Nýr-

ska se přestěhoval v roce 1939, a proto jej mnozí vníma-

jí jako nýrského rodáka. Pro ty, kteří 

ho znají, je to prostě „Pepa“. 

V minulém měsíci oslavil 85. naro-

zeniny. Svůj dosavadní život má 

spojený se sportem, a to především 

s turistikou. Jako značkař měl na 

starost oblast od Orlovic po Černé 

jezero. V Nýrsku a okolí vymyslel, 

dal vzniknout a turistickými značka-

mi označil několik okruhů. Při jejich 

údržbě nachodil tisíce kilometrů. 

Celých čtyřicet čtyři let, od roku 

1973 až do roku 2017, byl předsedou 

Klubu českých turistů v Nýrsku. Se 

sportem začal v mládí v Sokole.      

V deseti letech se zúčastnil poslední-

ho sokolského sletu, který se konal   

v Praze v roce 1948. Začátkem šede-

sátých let se začal věnovat atletice – 

zejména vrhu koulí a gymnastice. Vášeň pro vrh koulí 

mu zůstala do pozdního věku, takže ve své věkové kate-

gorii byl několikrát vyhlášen nejlepším atletem v této 

disciplíně. Několik let se připravoval na svůj první ma-

ratonský běh, který absolvoval ve dvaačtyřiceti letech. 

Běhání považuje za jednu 

z nejlepších sportovních aktivit. Tak-

že jak jinak, organizoval stovky závo-

dů v běhu, v orientačním běhu, v bě-

hu na Hraničář, závodů na kole i na 

lyžích. Výčet jeho aktivit by vydal na 

knihu. Mnozí znáte Orlovické jezírko 

a jeho krásně upravené okolí. Je to 

více než šedesát let, co tam „Pepa“ 

spolu s kamarády postavil srub a za-

čal se o okolí jezírka starat. 

V poslední době se se svými přáteli 

věnuje hře petanque a na Nový rok 

chodí na Hraničář. 

Výčet aktivit by byl poměrně dlouhý, 

a tak ne nadarmo byl Josef Mayer 

v roce 2012 zvolen osobností města 

Nýrska. 

„Milý Pepo, přejeme ti zdraví a děku-

jeme za vše, co jsi nás naučil ve sportu, a hlavně, že se 

díky tvému značení v okolí Nýrska neztratíme“. 

tým MKS 

Klub seniorů 

Domažlická stovka– duben 1973 

Máme tady září a my se opět budeme setkávat každou 

středu v sále městské knihovny. Pojďme si teď připome-

nout, co jsme všechno prožily před začátkem prázdnin, 

protože i Klub seniorů dodržuje letní prázdniny. Posled-

ní středu v měsíci dubnu nás navštívila naše známá        

a oblíbená Dana Ladmano-

vá z Policie ČR. Poučnou 

přednáškou doplněnou 

několika příběhy ze života 

jsme se všechny nechaly 

unést, a tak nám to nesku-

tečně rychle uteklo. Na 

závěr jsme dostaly několik 

rychlých pouček pro cyk-

listky seniorky a reflexní 

doplňky na kola a měsíc 

duben byl uzavřen. Květen se rozjel ve velkém tempu. 

Doslova a do písmene jsme se protančily do měsíce pl-

ného dalších akcí. 11.5. jsme oslavily Den matek hud-

bou a tancem, a jak se u nás už stává pravidlem, domů 

se nám nechtělo. Další středu nás uklidnila a přivedla 

k lahodnému spánku Petra Kasalická z lékárny se svou 

skvělou přednáškou o zdravém a plnohodnotném snění 

bez tabletek. Poslední středu jsme si provětraly své 

mozkové závity a vyplnily si všeobecný test. Neobešlo 

se to bez smíchu a chytání se za hlavu. Je fajn se občas 

zasmát sám sobě a říct si: „….super, já jen zapomně-

la…“. V měsíci červnu 

jsme nejprve zašly na gri-

lované klobásky na fotba-

lové hřiště. Mnohé překva-

pilo, jak to na hřišti vypadá 

(úpravy, zeleň). Další stře-

du jsme si vyšláply do bys-

třického parku obdivovat 

krásy růží a dřinu, co má 

zámecký pán a jeho tým za 

sebou i před sebou. Sme-

káme!!! Bylo to fajn posezení s vyprávěním, kdo co za-

žil, co kdo pamatuje od svých předků, a dokonce jsou 

mezi námi ženy, které zde pracovaly, a tak dvě hodinky 

vyprávění utekly jako voda. V novém klubovém roce 

nás opět čeká plno zajímavých přednášek i setkání.  

Leona Kalná 

Spolky 
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Velký úspěch zahrádkářů 

Mistrovství republiky dorostu 

Spolky 

V polovině července se na výstavišti v Lysé nad Labem 

při výstavě Květy konalo zemské kolo 11. ročníku Flo-

ristické soutěže Českého zahrádkářského svazu. 

Své kreativní dovednosti poměřili vítězové územních 

kol ve třech kategoriích a jejich výsledné práce pak by-

ly k vidění po zbytek výstavy.  

Za naši organizaci a Územní sdružení ČZS Klatovy se 

zúčastnila paní Simona Podracká a se svou prací se sta-

la vítězkou své kategorie. Úkolem bylo uvázání gratu-

lační kytice pro nevěstu, druhým pak vypichovaná de-

korace na svatební tabuli. Požadováno bylo zpracování 

veškerého materiálu a splnění stanovených kritérií. Na 

obě práce měli soutěžící dvě hodiny.  

Tříčlenná komise ve složení Zdeněk Kupilík, Viola 

Zeithamlová a Alena Žbirková posuzovala estetiku       

a technické zpracování. Simča postupuje do celostátní-

ho kola, které se bude konat na podzimním Hortikom-

plexu v Olomouci. 

Budeme držet palce a věříme ve vítězství. Tímto chce-

me také veřejně poděkovat za krásnou reprezentaci naší 

organizace. Andrea Coufalová 
ČSZ Nýrsko 

SDH Bystřice 

Po roce opět zaznamenáváme úspěch v řadách bystřic-

kých hasičů. V loňském roce dosáhly skvělých výsledků 

pod vedením trenéra Luboše Matheisla sestry Iva          

a Marcela Babkovy. V letošním roce se o skvělou repre-

zentaci postarala pod vedením stejného trenéra Štěpán-

ka Kalná. 

Bylo to tvé první mistroství? Jakého výsledku jsi do-

sáhla? „Ano bylo, ve své kategorii jsem se umístila na 

šestém místě.“ 

Kdy jsi vlastně začala s hasičským sportem?  „Hasičský 

sport dělám již deset let, ale za jednotlivce běhám čtyři 

roky.“ 

Jak mistroství probíhá a z jakých disciplín se soutěž 

skládá?  „Celé mistroství začalo slavnostním nástupem, 

kde jsme se seřadili po jednotlivých krajích, poslechli 

českou hymnu a na závěr odpochodovali postupně po 

celém stadionu. Závod se skládal ze tří disciplín. První 

byl běh na sto metrů s hasičskými překážkami. Druhou 

disciplínou byl dvojboj, který obnáší průskok oknem     

a přenesení hasičského přístroje. Poslední disciplínou 

byly všestranné písemné testy. Před každou disciplínou 

jsme museli předložit sportovní pomůcky (proudnice, 

hadice, rozdělovač, pásek…), které byly zkontrolovány 

podle předepsaných pravidel a parametrů. Po skončení 

všech disciplín následoval oběd a vyhlášení všech vý-

sledků.“  

Co musí člověk udělat, aby byl úspěšným závodníkem? 

„Prvním a základním úspěchem ve sportu je dělat ho 

sama pro sebe a srdcem, ne pro výsledky a medaile. 

Samozřejmě je důležité stanovovat si cíle, které se po-

stupem času navyšují a posouvají. Bez motivace se 

sport dělat nedá. Poslední důležitou částí, jak být úspěš-

ný, je samozřejmě trénink a disciplína, bez toho by to 

určitě nešlo.“ 

Jaké máš plány do budoucna? Jakého úspěchu bys 

chtěla dosáhnout? 

Mým největším snem je závodit za českou reprezentaci 

v požárním sportu, ale na to budu muset ještě hodně 

trénovat.“ Děkuji za rozhovor. 

(red) 
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Doboxná 

Dům dětí a mládeže 

Ametyst na mistrovství světa 

Mažoretky Ametyst DDM Nýrsko ukončily soutěžní 

sezonu roku 2022 na Mistrovství světa v mažoretkovém 

sportu a Světovém poháru mažoretek, který se konal 

v Praze v hale Královka. Tomuto mistrovství předchá-

zely každodenní tréninky od poloviny srpna. Byly ná-

ročné, ale píle se vyplatila.  

Ve čtvrtek 25. srpna se do Prahy vydala skupina junio-

rek ve věku 12-15 let. V ten den se konalo oficiální MS 

výkonnostní třídy A. Tato velká formace dívek se svou 

sestavou s názvem Rockerky získala 7. místo. Samo-

zřejmě, že každý sportovec, který jede na soutěž, chce 

získat medaili. I my jsme ji chtěly, ale věděly jsme, že 

konkurence bude obrovská, takže hlavním cílem této 

cesty bylo „neudělat ostudu“.  

Štěpánka Zachová jako sólistka s flagem se v sobotu 

27. srpna snažila vypořádat taktéž s velkou konkurencí. 

Získala 11. místo, ale hlavně obrovskou motivaci do 

dalšího roku.  

Ten samý den se konal Světový pohár mažoretek vý-

konnostní třídy B. Zde Ametyst startoval hned 3×. Trio 

juniorek (Grollová Nikol, Pojžárková Eva, Malá 

Adéla), miniformace juniorek a seniorek předvedly po-

vedené výkony. Před vyhlášením jsme si všechny tou-

žebně přály nebýt poslední vzhledem k perfektním vý-

konům soupeřek. Zde už byly jen ty opravdu nejlepší. 

Co víc si přát, miniformace juniorek získaly 1. místo, 

miniformace seniorek 3. místo a trio 5. místo. Soutěžní 

sezona 2022 byla ukončena nad očekávání výborně. 

Nesmí chybět poděkování všem těm malým i velkým 

děvčatům a jejich rodičům, kolektivu DDM, Městu 

Nýrsko, Plzeňskému kraji a v neposlední řadě trenér-

kám Evě Koryťákové, Štěpánce Zachové a Lence Kres-

lové. Nyní se už můžeme těšit na září a na nová tan-

cechtivá děvčátka. 

tým Ametyst 

Spartak kickbox Nýrsko 

Na začátku léta se zrodil plán udělat menší oddílovou 

akci pod širým nebem, a to v krásných prostorech Pod 

Sjezdovkou. Nakonec tento den vyšel na sobotní odpo-

ledne 20. srpna. Bohužel počasí nebylo zcela nakloně-

no, a tak se boxerský ring (vyrobený ze slámy) musel 

dát pod střechu. Tato neplánovaná změna ale nakonec 

udělala krásné zátiší pro boje. Pointa celé akce spočíva-

la v tom, že si kickboxeři ze SPARTAK KICKBOX 

NÝRSKO zaboxují proti sobě. Tato myšlenka měla jed-

noduchý důvod. Chtěli jsme, aby si lidé, kteří nemají 

možnost se do reálného ringu podívat (z jakýchkoliv 

důvodů), okusili tento jedinečný zážitek. Pro zápasníky 

to měla být příprava na další sezonu. Nakonec proběhlo 

11 utkání, za které by se nemusel stydět běžný galave-

čer. To, že to nebude „malá domů“, hned v úvodu uká-

zaly mladé holky, neboť od prvního kola stříkala po 

ringu krev. V druhém zápase zase padlo nečekané KO. 

Celou akci zakončily těžkotonážní lokomotivy, které si 

to rozdaly podle pravidel klasického boxu. Na vtipného 

rozhodčího si zahrál hlavní trenér Daniel Vítovec          

a o rohy se zápasníky se starali Alena a František Ko-

houtovi. Celá akce trvala necelé tři hodiny a přišlo ji 

podpořit zhruba 200 diváků. Odpoledne doprovázel     

DJ KRTEK a moderátorka Kateřina Lang. 

Spartak kickbox Nýrsko 
          foto: Hana Suchanová 
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Zajímavosti 

Stolpersteiny pro rodinu Schwarzovu z Nýrska 

V říjnu budou v Nýrsku umístěny první stolpersteiny 

neboli kameny zmizelých. 

O jejich instalaci projevila zájem rodina paní Ester Rin-

gel z Izraele. Ester se v Nýrsku narodila v roce 1929 

jako Terezie Schwarzová do rodiny Friedricha a Elsy 

Schwarzových, kteří bydleli v tehdejší Kostelní (dnes 

Klostermannově) ulici v domě čp. 20 nedaleko továrny 

bratrů Eksteinů, dnes známé jako Okula. Na tomto místě 

budou kameny v neděli 9. října 2022 ve 13.00 hodin 

umístěny do dlažby při malé pietní akci za osobní účasti 

paní Ester, její rodiny a přátel. Všichni nýrští občané 

jsou srdečně zváni!  

Rodina Schwarzova žila v Nýrsku a Dešenicích proka-

zatelně již v 19. století a pravděpodobně ještě mnohem 

déle. Vybudovali zde své obchody a rodina se podílela 

na rozkvětu města i jeho okolí. Schwarzovi měli koloni-

ální obchod, mimo toho obchodovali také se železem    

a provozovali výkup sušených hub, čímž pomáhali vy-

lepšit rozpočet řady zdejších chudých rodin. Houby se 

potom dodávaly do hotelů v blízkém i vzdálenějším 

okolí. Rodinná firma přečkala hospodářskou krizi na 

počátku třicátých let, ačkoli ta jejich podnikání značně 

poznamenala, řada zákazníků nezaplatila své závazky. 

Záhy ji však postihlo horší neštěstí – náhlá smrt hlavy 

rodiny Friedricha Schwarze, který v roce 1935 zemřel 

ve věku pouhých 51 let na embolii. Vdova Elsa zůstala 

sama se třemi dětmi – nejstaršímu Rudolfovi bylo 14 

let, mladší syn Arnošt byl třináctiletý a nejmladší Tere-

zii, které říkali doma Rezka, bylo pouhých 6 let. Naštěs-

tí se o vdovu i děti postaral Friedrichův bratr Wilhelm, 

řečený strýc Willi. Bydlel v sousedním domě a byl usta-

noven poručníkem dětí – prvorepublikové zákony vyža-

dovaly, aby děti měly mužského poručníka, samotná 

matka nestačila. Strýc Willi se o rodinu postaral, nej-

staršímu Rudolfovi zajistil studia na obchodní škole 

v Klatovech a později v Praze. 

Nastal osudný podzim roku 1938. V Nýrsku zastihl vdo-

vu Elsu s mladšími dvěma dětmi a švagrem, všichni 

museli před Němci uprchnout do vnitrozemí. Útočiště 

našli v nepříliš vzdálených Horažďovicích v rodině fará-

ře českobratrské církve. Rudolf se v té době učil v Praze 

obráběčem železa. Byl aktivní v sionistickém hnutí        

a chtěl si osvojit dovednosti užitečné při plánovaném 

přesídlení do Palestiny.  

Strýc Willi byl v roce 1940 zatčen gestapem po slovní 

potyčce s nacisty a poslán do koncentračního tábora 

Sachsenhausen. Z něho byl v září téhož roku přesunut 

do tábora v Dachau, kde byl 20. dubna 1941 zavražděn. 

Elsa s dětmi živořila v Horažďovicích až do příkazu 

k nastoupení do transportu. Ten přišel v listopadu 1942, 

museli se dostavit k transportu do Klatov, odkud byli 

26. listopadu deportováni do Terezína. Elsa byla depor-

tována se všemi dětmi, i Rudolf se k nim připojil, ačkoli 

předchozí měsíce trávil na různých statcích na venkově, 

kde pracoval. V Terezíně zůstala rodina celý rok. 

V prosinci 1943 dostaly Elsa a její dcera Terezie příkaz 

k nástupu do transportu do Osvětimi. Syn Arnošt se do 

transportu dobrovolně přihlásil také.  

Tento prosincový transport byl po příjezdu do Osvětimi 

umístěn v tzv. terezínském rodinném táboře v Osvětimi-

Březince, který nesl označení BII/b. Noví příchozí dopl-

nili předchozí transporty, které sem z Terezína dorazily 

v září roku 1943. Tábor vytvořili nacisté z neujasněných 

důvodů, pravděpodobně jako jakousi přípravu na mož-

nou inspekci mezinárodních organizací. Pro vězně to 

znamenalo ušetření od téměř okamžité smrti 

v plynových komorách, čekaly je mírně lehčí podmínky, 

než tomu bylo v jiných částech komplexu táborů 

v Osvětimi – rodiny nebyly rozděleny, vězňové nosili 

civilní oblečení, vznikl dokonce jakýsi dětský blok, kde 

se děti mohly alespoň za pomoci dalších vězňů vzdělá-

vat. Po příjezdu se nekonala obvyklá selekce.  

Od počátku však vězňové věděli, že jejich setrvání zde 

je časově limitováno šesti měsíci. Tato lhůta se naplnila 

v březnu 1944 pro předchozí zářijové transporty. Téměř 

všichni vězňové z těchto transportů, kteří se osudného 

dne dožili, byli v noci z 8. na 9. března zavražděni 

v plynové komoře. (Tato hromadná vražda, kdy byly 

během jediné noci zavražděny téměř čtyři tisíce Čecho-

slováků, nese smutné prvenství největší masové vraždy 

v naší historii). Vězňové z prosincových transportů tak 

dobře věděli, co je brzy čeká.  

Arnošt i Terezie byli jako práceschopní odesláni pryč 

ještě před likvidací rodinného tábora, která nastala 

v červenci roku 1944. Jejich matka Elsa, v té době 52le-

tá, takové štěstí neměla. Byla zavražděna spolu 

s ostatními vězni tábora v plynové komoře.  

Nejstarší syn Rudolf zůstal v Terezíně do září roku 

1944, kdy byl i on deportován do Osvětimi.  

pokračování na str. 9 
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pokračování ze str. 8 

Zajímavosti 

Se sourozenci ani matkou už se zde však nesetkal. Mat-

ka byla po smrti, sourozenci dál na cestě po koncentrač-

ních táborech. Rudolf byl z Osvětimi rovněž brzy po-

slán na práci a jeho cesta skončila v táboře 

v Kauferingu. Kaufering byl jeden z pobočných táborů 

koncentračního tábora Dachau, nacházel se nedaleko 

města Landsberg am Lech v Bavorsku. Vlastně to byl 

komplex jedenácti menších táborů. Rudolf ve vzpomín-

kách popisuje, jaké podmínky v nich panovaly, úmrt-

nost byla strašlivá.  

Rudolf vypráví:  

„Spali jsme na slámě v zemljankách, což byly příkopy 

přikryté střechami – nad zemí bylo vidět pouze části 

střech. Pracovalo se od rána do večera. Jídlo byla čer-

ná tekutina – brzy ráno a večer kousek chleba 

s kousíčkem margarínu, salám pro příští den a teplá 

tekutina měla být polévka. U toho několik brambor. Byli 

jsme namačkáni jako sardinky. Po krátké době se nemo-

ci přenášely. Na jaře 1945 byl tábor 4 přeměněn na ne-

mocniční tábor (bylo tam celkem 10 mužských táborů   

a 1 ženský). Úmrtnost byla příšerná. Ale jednoho dne 

bylo z dálky slyšet dunění kanonádní střelby. Bylo roz-

hodnuto o zrušení tábora, a kdo byl trochu schopen 

chůze, se vydal na cestu. Směr koncentrační tábor Da-

chau. Nemocní se dovlekli ke kolejišti, ale vlak nepřijíž-

děl, takže jsme se vrátili zpět do tábora. Příštího dne 

jsme byli naloženi do „dobytčáků“ a měli být dopraveni 

do Dachau, kde byli všichni zajatci koncentrováni. Na 

vedlejší koleji byl vojenský vlak. Tento vlak přiměl oba 

vlaky se zajatci k zastavení a tím zahynulo mnoho lidí, 

protože na vojenský vlak přišel americký nálet. Vedlejší 

vlaky s vězni se tak staly terčem útoku. Náhle se otevře-

ly šoupací dveře, čehož mnoho lidí, včetně mne, využilo 

k útěku do blízkého lesa. Tam jsem zřejmě omdlel, když 

jsem se vzbudil, byl jsem v americkém lazaretu. Vážil 

jsem 42 kg. Byl jsem vyhladovělý a nemocný. Lékaři už 

nevěřili, že přežiji.“ 

Přesto Rudolf přežil a dočkal se konce války.  

Mladší sourozenci Arnošt a Rezka se oddělili záhy 

v Osvětimi – Rezka byla poslána na práce do táborů 

v Polsku, Arnošt byl také vybrán do pracovního koman-

da, podařilo se mu z tábora uprchnout, byl však na útě-

ku dopaden a zastřelen. Rezka se dostala s vězenkyněmi 

až na sever Polska do obávaného tábora ve Stutthoffu 

nedaleko Gdaňsku. Na své cestě tábory se připojila 

k jedné ženě s dcerou, byla to Helena Poláková z Luže. 

Helena měla s sebou dceru Evu, která byla stejně stará 

jako Rezka. Helena přijala Rezku a ještě druhou, podob-

ně starou dívku Lilly Kleinovou z Klatov pod svá 

ochranná křídla. Společně si pomáhaly a podporovaly se 

při obávaném pochodu smrti mrazivým lednovým Pol-

skem. Helena se také, když jejich stráže uprchly, roz-

hodla, že nebudou čekat v táboře, ale vydají se na cestu 

domů. Ta vedla přes Polsko na Slovensko, kam přišly 

do Popradu, a odtud se pak vydaly do východočeského 

městečka Luže, odkud Polákovi pocházeli. Do Luže 

přivedla i Rezku. 

Rezka brzy odešla do Prahy, kde se s ní shledal i pozdě-

ji se navrátivší bratr Rudolf. Z jejich široké rodiny pře-

žila ještě jedna sestřenice a strýc. Desítky příbuzných 

byly povražděny.  

 Rezka i Rudolf se rozhodli odejít do Palestiny. V rámci 

relokačního programu židovské mládeže svůj plán již 

v roce 1946 také uskutečnili. V Palestině fungovaly ze-

mědělské komunity zvané kibucy. Jejich obyvatelé spo-

lečně žili a pracovali na společných pozemcích, komu-

nita měla společný majetek, stravování, bydlení i vý-

chovu dětí. Za svoji práci nepobírali plat, kibuc se staral 

o všechny jejich potřeby. Vlastně až utopická realizace 

socialistických myšlenek, která nebyla zdaleka všem 

novousedlíkům po chuti, museli se však přizpůsobit. 

Rezka s Rudolfem nejprve přišli do kibucu Kfar Rupin 

v údolí řeky Jordánu. Později se přesunuli do kibucu 

Chanita, který se nacházel až u samých hranic 

s Libanonem. Rezka se v Izraeli v roce 1960 provdala 

za Geršona Ringela a v manželství se jim narodily dvě 

děti. S dětmi pak pracovala po celý život – stala se ředi-

telkou v mateřské školce. Dnes již má sedm vnoučat. 

 

Purimový festival - nahoře zprava stojící Terezie 
Schwarzová vedle Anny Polákové (uprostřed) a Evy 

Polákové (nalevo). S Evou a jejich maminkou Helenou 
prošla lágry na severu Polska a vrátila se zpátky do 

Čech. 

pokračování na str. 10 
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Zámek Bystřice 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v pondělí 19. září. Své příspěvky zasílejte na adresu  
nyrskenoviny@mestonyrsko.cz.  

V případě jakéhokoliv dotazu využijte telefonní číslo 724 432 756. 

(red) 

pokračování ze str. 10 

Zajímavosti 

Rodina Ester Ringel si velmi cení iniciativy Stolperstei-

ne, která připomíná oběti šoa neboli holocaustu 

v místech, kde byl jejich poslední domov, než jejich 

životy zničila zrůdná nacistická ideologie. 

V myšlenkách paní Ester a její rodiny je Nýrsko po-

sledním domovem, bezpečným útočištěm, místem 

šťastných dětských vzpomínek. Cítí se k němu vázáni   

i dnes, vzdáleni tisíce kilometrů ze země na jiném kon-

tinentu.  Přestože rodinnou kontinuitu tohoto rodu 

v Nýrsku přerušila válka a následující dekády komunis-

tické totality, rodinné kořeny mají velkou sílu. Jejich 

jména, vymazaná desetiletími z povědomí obyvatel 

města, tak budou mosazné destičky na dlažebních kost-

kách všem kolemjdoucím navždy připomínat. Snad se   

i někteří skloní a zamyslí nad osudem rodiny, která tu 

kdysi žila. 

(V článku byla použita citace ze vzpomínek pana Ru-
dolfa Schwarze, otištěných ve sborníku Židé v Čechách 
2, 2009.) 

                    Mgr. Alžběta Langová  

Zajímavosti z okolí 

Pokračování rozhovoru se zámeckým pánem….. 

Když nejsou jasně dané historické podklady, z čeho 

vlastně památkáři vycházejí? 

„Ano, to je dobrá otázka. Oni už tuto větu používají 

neradi, protože ví, že na to mám jiný názor. Vždy argu-

mentují tím, že to dáme do původního stavu, ale co je 

původní stav? Je to tvrz, hrad, nebo zámek? Jaký rok se 

považuje za původní stav? Takže já se nemohu držet 

původního stavu, protože ten prostě není. Hned na za-

čátku jsem se vydal do archivu do Nepomuku, kde jsem 

narazil na plány jak zámku, tak zahrady, která se tím 

pádem stala prioritou, aby bylo vidět, že se něco děje. 

Mnoho lidí si klepalo na hlavu, proč řeším zahradu, 

když mi barák padá na hlavu, ale já jsem prostě potře-

boval vidět za sebou nějakou práci. Do zahrady jsme 

vysázeli 500 růží, 4 000 tulipánů a 600 lilií, takže ale-

spoň zahrada teď žije a každý třetí víkend v měsíci je 

zpřístupněna návštěvníkům.“ 

Slyšela jsem, že existují tři základní druhy zámeckých 

pánů. Šlechta, která zámek restituovala, bohatí lidé, 

kteří nemovitost kupují jako své sídlo nebo pro pre-

zentaci a pak šílenci. Jaký zámecký pán jste vy? 

„To si odpovězte sama… Normální člověk by tohle 

nekoupil, když by to viděl. Mnoho lidí si klepe na čelo, 

proč jsem radši neinvestoval do vily v Chorvatsku        

u moře. Jenže to bych nebyl já, to by mě nebavilo. Kaž-

dý se mě ptal, jakou mám vizi, proč jsem si to koupil, 

ale já žádnou vizi neměl, já opravdu nevěděl. Až poz-

ději, vzhledem k tomu, že by mi nikdo nevydal žádné 

povolení, jsem určitý směr musel najít. Takže jsem to 

rozdělil do několika etap a v plánu tak je apartmánové 

bydlení. Mým hlavním směrem je prostě celková re-

konstrukce zámku. V letošním roce je cílem opravit 

část střechy, která byla v plánu již v roce minulém, jen-

že bylo nutné nejprve postavit opěrnou zeď, jelikož 

hrozilo sesunutí právě té části budovy, kde jsme chtěli 

střechu opravovat.“ 

Je pro vás oprava zámku radost, nebo starost? 

„Radost je to, že dělám zase něco nového, poznávám 

nové věci, ale současně se i učím. A největší starostí je 

fakt, že práce nejdou tak, jak byste si představovali, ale 

ne vlastní vinou, to je nejhorší.“ 

Děkuji za váš čas a rozhovor. 



11 

Bystřická traktoriáda 

Bystřice nad Úhlavou 

V sobotu 20. srpna 2022 proběhl již 14. ročník Bystřic-

ké traktoriády. I přes nepřízeň počasí přijelo do Bystřice 

na 40 závodníků se svými doma zhotovenými stroji        

i továrními traktory. Závod probíhal za deštivého počasí 

a závodníci si užívali dostatečného množství vody         

a bahna. První kolo bylo nastaveno jako technická trať 

se slalomem, přejíždění pražců jednou stranou závodní-

ho stroje. Druhé kolo bylo po úpravě soutěžní tratě  vel-

mi rychlé, ale dostatečně blátivé. Podle ohlasů samot-

ných závodníků, ale i diváků platí, že čím víc vody          

a bláta, tím líp pro všechny. O přestávce mezi prvním    

a druhým kolem jsme zhlédli ukázku činnosti mladých 

(a malých) hasičů z SDH Bystřice nad Úhlavou vede-

ných Lubošem Matheislem a Adynou Rabíkovou. Sou-

časně si diváci měli možnost prohlédnout novou i starší 

zemědělskou techniku od soukromých vystavovatelů, 

ale také od společností Agrowest, Newia a Pekass. 

Během závodu proběhla tradiční soutěž v couvání trak-

torů s vlekem. Za organizaci této soutěže děkují pořada-

telé traktoriády klukům z Dešenic. Rovněž proběhla 

soutěž v tahu traktorem. Po celý den se mohli diváci      

a závodníci občerstvit ve stáncích s pitím a jídlem. Ko-

lem sedmnácté hodiny proběhlo vyhlášení výsledků, 

ředitel poděkoval divákům, závodníkům i pořadatelům 

a ukončil 14. ročník traktoriády. 

Vladimír Kezman 
pořadatel 

SDH Zelená Lhota 

Třetí víkend v srpnu se uskutečnila v Zelené Lhotě 

pouť. I za ne zcela vydařeného počasí si děti, ale i do-

spělí užili kolotoče, houpaček, střelnice a dalších atrakcí 

do sytosti. V sobotu večer se konala pouťová zábava, 

během které v pozdějších hodinách proběhla ohnivá 

show DRAGONS FIRE SHOW. O jídlo a pití se jako 

každý rok postarali místní dobrovolníci. 

O týden později uspořádali hasiči soutěž o putovního 

Šumavského hasiče. Jako každý rok se soutěžilo 

v kategorii děti, ženy a muži. Soutěže se účastnila druž-

stva z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí, a tak bylo na 

co se dívat.  

Děkuji všem, kteří pomáhali, aby se tyto akce mohly 

uskutečnit.   

Martin Kaliánko 
SDH Zelená Lhota 

Pouť a hasičská soutěž 
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Vítání občánků 16. června 

Lukáš Michálek 

Michal Adámek 

Laura Jakubcová Ondřej Nesveda 

Aneta Bolecová 

Radek Fila 
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Volební programy 

V minulém čísle Nýrských novin jsme nabízeli prostor  kandidujícím stranám pro zveřejnění svých volebních        

programů. Tuto možnost  však využily pouze tři subjekty. 



14 

Volební programy 

Pozvánky na akce 
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Pozvánky na akce 

Inzerce 

Prodej   slepiček 
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu 

Tetra hnědá,  Dominant všechny barvy, 

Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-

typu Maranska.  

 

Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 220 - 269 Kč/ks.                                                                                           

 

Prodej:    7. 9.,  11. 10.  a  1. 11.  2022 

 

Nýrsko - u vlakového nádraží  

 v 17.50 hodin 

 

Výkup králičích kožek - cena dle       

poptávky.  

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin 

tel. číslo: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 
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