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Zdravotní   středisko 
 

Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu „Staré Okuly“ v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme 
některé snímky.  

 
Na vzniklém prostranství začala firma Lesní stavby, a.s., Nýrsko s výstavbou nového zdravotního střediska. 
Stavba by měla být dokončena v květnu 2010 s celkovým nákladem 37 727, 6 mil. Kč. Na tuto akci získalo 
město dotaci ve výši 92,5 %. Na následujících snímcích vidíte situaci v umístění budov a pohled na zdravotní 
středisko z ulice Petra Bezruče.  

 
 

Realizaci výstavby bytového domu nabídne město soukromému investorovi, který hotové byty prodá zájemcům 
o bydlení. K tomuto kroku město přistoupilo z důvodu nereálnosti získání finanční dotace v roce 2008 a 2009, 
která by z části pokryla náklady na výstavbu. 
 



 
D a l š í  i n f o r m a c e  z  r a d n i c e  
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. 

 
 

Hadravská    čtvrť 
 

Zahájeny byly i práce na komunikacích v Hadravské čtvrti. Do července 2009 vzniknou nové komunikace 
v následujících ulicích: Erbenova, Raisova, Riegrova, Dobrovského, Vrchlického, Kaplířova a Luční. Za cenu 18,499 
mil. Kč zde vzniknou nové komunikace v kategorii „obytná zóna“, což znamená prolínání chodců a motoristů bez 
výškového rozlišení chodníků. Bude zde dostatek parkovacích míst, motoristé mohou touto zónou projíždět 
maximální rychlostí 20 km/hod. Součástí rekonstrukce je vybudování nového veřejného osvětlení a bezdrátového 
městského rozhlasu, dále pak uložení telefonních kabelů pod komunikace. Díky tomu zmizí z této lokality nevzhledné 
sloupy. Celá akce je financována z rozpočtu města, z větší části na základě poskytnutého úvěru. 

 

 



 
Z činnosti   městské   policie 

 

Posilněn alkoholem jel v protisměru  
 Čtyřiašedesátiletý místní cyklista byl strážníky kontrolován poté, co na sebe upozornil jízdou v protisměru  
v ulici Prap.Veitla. Tento přestupek většinou strážníci řeší domluvou. Cyklista ale jevil známky opilosti, což 
potvrdila dechová zkouška. Po naměření hodnoty 1,77 promile alkoholu v dechu nemohlo následovat nic jiného, 
než předání případu policii ČR. 
 

Pivo jim zhořklo v ústech 
 V podvečer 11. září strážníci překvapili trojici místních mužů popíjejících pivo na lavičce v ulici 
Prap.Veitla v místě, kde konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti zakazuje městská vyhláška. Protože se  
z jejich strany jednalo o opakovaný prohřešek, následovalo udělení dvou blokových pokut. Třetí z mužů  
s přestupkem nesouhlasil. Jeho provinění bude proto řešit přestupková komise. 
 

Poskytli první pomoc 
 Dvě hodiny po půlnoci 14. září přišel na čerpací stanici OMW v Nýrsku čtyřicetiletý muž s rozbitou hlavou 
a pohmožděným hrudníkem. Po krátké chvíli začal ztrácet vědomí a kolabovat. Přítomnou hlídkou městské policie 
byla zraněnému poskytnuta nezbytná první pomoc a byl následně předán přivolané rychlé zdravotnické službě. Muž 
byl v podnapilém stavu a poranění si zřejmě přivodil pádem do silničního příkopu. 
 

Uvězněn v kontejneru   
  Zavřeného v kontejneru na plastový odpad našli strážníci šestnáctiletého místního chlapce. Do kontejneru 
ho údajně zavřeli neznámí mladíci. Samozavírací zámek se asi třicet minut bránil, než se jej podařilo strážníkům 
otevřít. Chlapec byl lehce podchlazený, ale naštěstí neměl žádné poranění. 
 

Vzorní mladiství 
  Ve večerních hodinách 26. září provedla městská policie kontrolu místních provozoven zaměřenou na 
podávání alkoholických nápojů mládeži. Určitým příjemným překvapením pro strážníky bylo, že při této akci 
nezaznamenali žádné porušení zákona. Protože se však jedná o výsledek zcela ojedinělý, bude městská policie 
 v těchto kontrolách pokračovat. 
 

Jehličnan místo polštáře 
 V květináči na náměstí si ustlal 2. října po dvacáté hodině místní osmnáctiletý mladík. Svým 
arogantním chováním si vysloužil oznámení přestupku správnímu orgánu. Pochroumaný okrasný 
jehličnan se naštěstí podaří zachránit .                                                                               Milan Kolář, velitel MěP 

 
 

 
Jak  ZŠ  Nýrsko,  Školní  ulice  vyhlásila „boj“  šířící  se  žloutence 

 

I naši školu zasáhly informace o šíření virové hepatitidy A, a přestože se v regionu Nýrska tato infekce nevyskytla, 
rozhodlo vedení školy o primárních preventivních opatřeních, která se nejdříve dotkla provozních zaměstnanců  
a zaměstnanců školní jídelny. Jedná se o používání desinfekčních čistících prostředků zaměřených na tuto oblast 
infekce, dále o doporučené očkování, které hradí zaměstnavatel, a opatření realizovaná při úklidových pracích, např. 
desinfekce klik dveří. Těmto opatřením velmi pomohlo i to, že je škola již několik let vybavena hygienickými 
potřebami „pro jedno použití“ (tekutá mýdla s dávkovačem, papírové ručníky) a možností využít teplou vodu na 
WC . Zaměstnankyně školní jídelny byly poučeny o zvýšeném hygienickém režimu při přípravě a výdeji jídel. 
Samozřejmostí bylo i poučení žáků o důsledném dodržování základních hygienických pravidel, která provedli 
jednotliví třídní učitelé, a zvýšená kontrola hygieny před jídlem a po použití WC. 
Nejzajímavější aktivitou se v této oblasti jistě stalo dramatické vystoupení žákyň IX. A (A. Koreňová, K. Koreňová, 
O. Nová, N. Trešová), které se zúčastnily projektu Střední zdravotnické školy v Klatovech zaměřeného na prevenci 
nákazy hepatitidou A. Součástí projektu byla návštěva SZŠ, kde byly dívky proškoleny o dané problematice  
a připravily a nacvičily pod vedením studentek 3. ročníku a vyučující odborných zdravotnických předmětů scénku 
„Vyhrajeme nad babicí Žloutenicí“, kterou následně sehrály všem žákům 1. stupně. Scénku zábavně, vtipně, ale 
velmi poučně doplňovaly nejdůležitější informace o možnostech šíření a především o prevenci a dodržování 
hygienických zásad. 
Všechna tato opatření mají preventivní charakter, protože do dnešního dne škola neeviduje žádný případ tohoto 
onemocnění. 

                                                                                                            Mgr. Alena Linhartová 



Dům   dětí   a   mládeže   v Nýrsku 
 

A známe to všichni. My, co jsme měli nebo máme doma 
malé děti. Až opadají kaštany. Až přijede pouť. Protože už 
k obojímu v Nýrsku došlo, teď budeme psát dopis Ježíškovi. 
Předvánoční čas se totiž mílovými kroky přiblížil a pro dům 
dětí to znamená, že svým příznivcům připraví tradiční i nové 
akce. Chci čtenáře pozvat na : 
Kurz pečení vánočních perníčků – pečení a zdobení 
proběhne v DDM už od začátku listopadu. 
Kurz pečení vánočního pečiva – společně budeme péci už po 
deváté ! Na oba kurzy se mohou děti hlásit v DDM. 
Odpoledne v „Čekárně „ – savování, drátkování, výroba 
hliněných korálků a jiné techniky, které mohou děti použít 
při výrobě dárků pro své nejbližší.  
Mikulášská merenda – 6. 12. 2008 v Kulturním domě – diskotéka a odpoledne plné her v Kulturním domě. 
Přijměte pozvání pedagogických pracovníků DDM a prožijte s námi předvánoční čas. 

Pavlína Karlovská 
 

 

Poděkování 
 

Děkujeme p. Z. Presslovi za realizaci výstavy „Hrad očima nejmenších“. Výtvarné a pracovní aktivity našich dětí 
prezentoval na hradě Švihov, v Lesním divadle a výstavních prostorách  MěK v Nýrsku. Přispěl tak k propagaci MŠ 
ul. Práce u široké veřejnosti.                                                                                     A.Bradová , MŠ ul. Práce Nýrsko 

                                                                                   

    
                                                                                     ZAPOMENUTÉ   KULTOVNÍ   MÍSTO    

 
 Šumava byla uzavřena do sebe, stejně jako já. Kráčela 
jsem po kamenitém náspu ostrohu, pravděpodobně 
umělé mohyly, majíc za zády kapli, lidově zvanou 
Medvědí, zasvěcenou Svatému Bernardovi. A ačkoliv 
se blížil Lugnasad, svátek slunečního boha, tenhle 
lesní kout, sevřený jako pěst, s podivně vyhlížejícími 
stromy, působil nepochopitelně chladně. Na dosah 
komplexu obrovitých menhirů mi najednou prolétlo 
hlavou, že jsem právě vstoupila do světa neznámých sil 
těchto kamenů a mrtvých.  
 

Zaujalo Vás těchto několik řádků? Můžete se tedy těšit 
spolu s námi na příští číslo Nýrských novin, ve kterém 
nebude  jen  tato ochutnávka,  ale  celý  článek  od  paní              
Soni Křečanové. 



 

Z   tvorby   našich   čtenářů                                                                                           
                                                                                                             

 
                             

 
NÝRSKO TY MOJE LÁSKO ´ 
ODĚNÁ V BAREVNÝ ŠAT 
I V TOM SMUTNÉM ČASE 
TI TO SLUŠÍ 
PO NÁBŘEŽÍ JÁ PROŠEL 
BYCH SE RÁD 
A DOLE POD JEZEM SI POSLECHNOUT 
ÚHLAVU JAK TESKNĚ HUČÍ 
NESE SI SEBOU LISTÍ 
KRÁSNÝCH STROMŮ 
A PLÁČE SPOLU S NIMI 
ŽE UŽ NIKDY NEVRÁTÍ SE DOMŮ 
CHTĚLI BY ZŮSTAT NAVĚKY 
TAM MEZI SVÝMI... 
 

Přijměte prosím tuto básničku jako vyznání Vašemu městu a všem lidičkám, kteří v něm žijí. Přirostlo mi Vaše 
město k srdci a vždy s obrovskou dávkou nostalgie vzpomínám na léto, kdy jsem byl tam u Vás. Pozdravuji ten 
krásný kout naší země a všechny dobré lidí v něm, klaním se Šumavě a věřte, že navěky budete mou inspirací... 

S pozdravem Papež Karel, Ostrava. 
 

 

Dvojkovej kluk 
 

Jiří Novák-student čtvrtého ročníku informatiky. Moravák jak poleno. Má rád dobré víno, ženský a cestování. 
Cestování bez ženskejch, ale s vínem. 
Dvojková soustava - matematický systém, který používá dvou čísel 0 a 1. Populárně řečeno ano, ne, platí, 
neplatí. V hotelu jsme měli pokoje vedle sebe, tudíž i balkony. Hovořili jsme spolu většinou ne přes rampu, ale 
přes zábradlí. Postupně jsem se dozvěděl, že prochodil celé Burgundsko a v podstatě pěšky, nebo stopem, se 
dopravil do Paříže. 
„Víš, co mě Jiří zarazilo, když jsem tě poprvé viděl. Malej batoh. Jak si s ním moh prochodit takovej flák světa?“ 
„Určitě víte, pane Bunda, co je dvojková soustava. Dneska řídí celej náš život. Naše bytí nebo nebytí se odehrává 
v číslech 0 nebo 1, platí, neplatí. Vždycky máte dvě možnosti. Umíte, neumíte, máte, nemáte, platí, neplatí, drží, 
nedrží. Jakoukoliv třetí možnost si jen namlouváte. Neexistuje. Celej váš život má dvě možnosti. Jste živej, nejste 
živej.“ 
„Něco na tom je.“ 
„Ne něco, ale všechno. Jenom jsem dvojkovej systém doved do konce. Na cestu mám dvoje ponožky, slipy, trika, 
šortky, soupravu kalhoty bunda, boty a jeden baťoh. Toť vše.“ 
„Hele, Jiří, ty kecáš! To nemůže stačit“ 
„ Může, akorát musíte často prát.“ 
Jirka přišel večer na hotel, sundal boty a v ostatním si vlez pod sprchu, namydlil se a osprchoval. Oblečení 
vyždímal a hodil na balkoně přes zábradlí.Oblékl nové suché. Ovládal pro mne nepochopitelnou věc. Při 
sprchování kouřil. Když přišel na svůj pokoj akorát típnul vajgla.  
„Někdy dělám taky velký prádlo.“ 
„To probíhá jak?“ 
„Dycinky v přírodě. Potřebuju akorát potok a hezký počasí. Vyndám všechno z batohu, dám do vody, zatížím 
kamenem a nechám dvě hodinu matičku přírodu pracovat. Vyždímám, hodím na větve a za hodinu je sucho. 
Mezi tím se vopaluju. Když něco doslouží, koupím nový, ale akorát jeden kus.“ 
Ani můj, ani Jirkův pokoj neměl sprchu. Byla na chodbě o patro níž. Jiří systém vylepšil. Šampon si strčil ráno 
do batohu a  když se večer vracel, zarazil hned ve sprše. Umyl se, počkal až trochu okape a s mokrým prádlem 
pod paží přeběhl o patro výš.Vše fungovalo až do dne, kdy si spletl dveře. Dvě starší Angličanky, které se 
nezamkly, zažily šok, když jim do pokoje vpochodoval nahej mokrej chlap, s cigárem v hubě,  batohem na 
zádech a s mokrým oblečením pod paží. Dámy vzaly celou věc s ostrovním humorem. Pak se mne dycky ptaly, 
kdy zase přijde Jyry. 
Přiznám se, že jsem dlouho neměl odvahu systém vyzkoušet. Až letos. Vzal jsem si ale vždy čtyři kusy, pro 
jistotu. Fungovalo to. Když jsem přijel domů a vysypal bágl, žena se na jeho obsah dlouho dívala. 
„V čems tam chodil. Všechno je čistý.“ 
Geniální myšlenky se těžko sdělují. Je-li sdělení směrováno učitelce matematiky v důchodu, musíte slova vážit 
na lékarenských vážkách. Bundová poslouchala pozorně. Když jsem skončil, tiše vzdychla: 
„Ježíšmarjá, Bundo, ty seš ale prase.“ Všechno letělo do pračky. 

Mgr.Vojtěch Bunda 
 



 

Galavečer    bojovníků     Nýrsko 
 

Dne 11.10.08 se konal v nýrském Kulturním domě galavečer bojovníků, při kterém diváci mohli shlédnout pestrý 
program zápasů v boxu, fullcontactu a podle pravidel K1. 
Sál rozehřál již první mimořádně bojovný zápas juniorů -35 kg light, ve kterém se radoval z vítězství Luboš Vanka  
z CHB gym Klatovy, poraženým byl Radek Štádler z Naramy Plzeň. Následoval exhibiční boj -57 kg v Thaiboxu mezi 
Alenou Holou (Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím „Georgem“Štádlerem (Narama Plzeň). Oba mimořádně zkušení 
bojovníci, ověnčení mezinárodními úspěchy ukázali v zápase široký rejstřík technik a mnohé ze zúčastněných by jistě 
velmi zajímalo, jak by zápas dopadl, kdyby nebyl jen exhibicí… Další již „ostrý“ fight svedli v boxu -91 kg Michal 
Lukáč (Spartak Žebrák) s Lukášem Wackerem (TJ Staňkov). Michal Lukáč byl ve výměnách tvrdší a přesnější  
a zaslouženě se radoval z vítězství na body. Další duel -81 kg se vedl dle pravidel K1 a utkali se v něm Milan 
„Belmondo“ Hrubý (Spartak Žebrák) s Martinem Zemanem (TJ Staňkov). Milan Hrubý, který před týdnem na 
galavečeru v Českých Budějovicích porazil úřadujícího mistra světa ISKA Ivo Zedníčka, neponechal nic náhodě a od 
druhého kola dostával svého soupeře pod velký tlak, který vyvrcholil vítězstvím RSC v třetím kole. V následujícím 
zápase dle K1 pravidel -75 kg nastoupil Václav Kalčík (Narama Plzeň) proti Václavu Ortinskému (TJ Staňkov). Po 
vyrovnaném zápase zvítězil 2:1 na body plzeňský bojovník. Další duel byl v klasickém boxu -60 kg a střetli se v něm 
Ladislav Hais (Shaolin Tigers Domažlice) a David Haas (CHB gym Klatovy). Opět vyrovnaný a dramatický duel, kde si 
vítězství připsal Ladislav Hais. Další vítězství v boxerském zápase -66 kg získal Patrik Jináček (Box Třeboň), který 
porazil po hezkém technickém boji 2:1 nbd. Pavla Minaříka (Shaolin Tigers Domažlice). Další zápas -71 kg byl ve 
fullcontactu a Jan Krajíček (Spartak Žebrák) v něm zvítězil RSC ve druhém kole, když jeho soupeř Zdeněk Hynčík 
nebyl schopen pro tržnou ránu na obočí pokračovat v zápase. 
Následující zápas -67 kg také zvedal sál ze sedadel, neboť 
Václav Pytel (CHB gym Klatovy) a Josef Koutecký předvedli 
opravdu velice dramatický fullcontact, kdy padaly pěkné 
výměny a zápas vedený ve velkém tempu museli rozhodovat 
až bodoví rozhodčí. Ti přisoudili vítězství v poměru 3:0 
Václavu Pytlovi a hala burácela nadšením…Závěrečným 
duelem byl boxerský souboj -81 kg mezi dvojnásobným 
světovým šampiónem ve fullcontactu Josefem „Joe“ Křivkou 
(Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím Richterem (BC Plzeň). 
Zápas byl oboustranně veden velmi dobře takticky, s 
přibývajícími koly se začal prosazovat zkušený Josef Křivka, 
nicméně plzeňský boxer Richter nepouštěl domažlického borce 
do většího tlaku a pozorně z obrany kontroval. Zápas opět 
rozhodovali až bodoví rozhodčí a vítězství v poměru 2:1 nbd. 
přisoudili Josefu „Joe“ Křivkovi.  
Večer se povedl a zejména zařazení rozdílných 
plnokontaktních disciplín způsobilo, že diváci se rozhodně 
nenudili a naopak vytvořili borcům hezkou sportovní 
atmosféru. Ti se jim odvděčili dramatickými a tvrdými duely, 
kde bylo vidět vše, co jednotlivé styly nabízejí. 
S Nýrskem je nutné do budoucna na mapě českých ringových 
sportů rozhodně počítat! 

Jan Landa 
 

Organizátorka tohoto večera Alena Holá z oddíl JUN-FAN karate by ráda poděkovala za podporu všem hlavním 
sponzorům (město Nýrsko, Milano, Lesní stavby, malířství Bulín a autodopravě Špaček) a divákům za skvělou 
atmosféru. Na fotografii z galavačeru je místní sportovec David Haas - CHB GYM Klatovy (vlevo) s Ladislavem 
Haisem z Shaolin tigers Domažlice. Výsledky jsou k dispozici na www.kickboxing.cz – diskuze. 

 
 

Městská   knihovna   Nýrsko 
 

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

Městská knihovna Nýrsko pořádá  
 

V sále městské knihovny 
  

  12. 11. od 19.00  - Toulky Rumunskem: cestopisná beseda Ing. Josefa Rouska. 
  21.11. od  18.00  - Tvořivá dílna „Smaltový šperk“  pod vedením Jarmily Javorské. 
  27.11. od  16.30  - Adventní čtení. 
  29.11. od  13 – 18.00 hod - Den pro dětskou knihu.   



 
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU: 
Program: 13.00 - Vystoupení kroužku Roztleskávaček DDM Nýrsko. 
                13.15 - Veselé pískání - vystoupení dětí z kroužku Píšťalka DDM Nýrsko. 
                            Ukázka deskových her pod vedením manželů Čermákových.                              

Táto, mámo, naučím tě s internetem - 1/2 hodiny internetu zdarma pro děti a jejich rodiče.  
Přihlašování čtenářů do 15 let na půl roku zdarma. 
Výtvarná dílnička s Jitkou Ďurišovou - ubrousková technika a další. 
Kvizy a soutěže.   
Čteme a malujeme. 
Sobotní půjčování.                             
Prodej nových dětských knih. 

 

V sále kulturního domu  
 

14.11.  od  19.00 Vlasta kopla Vlastu aneb Dívčí válka v Čechách-  hrají dešeničtí ochotníci. 
                            Všechny Vás srdečně zveme!   Vstupné dobrovolné! 
 
Ostatní akce v Kulturním domě Nýrsko   
                 
 16.11. od 20.00  KEČUP - rocková zábava. 
 30.11. od 14.00  Mikulášská merenda – odpoledne plné soutěží a zábavy, pořádá DDM Nýrsko. 
 
  1.11.  od 19.00 –Taneční kurz  2.lekce 
  8.11.  od 19.00 –Taneční kurz  3.lekce 
15.11.  od 19.00 –Taneční kurz  4.lekce 

22.11.  od 19.00 –Taneční kurz  5.lekce 
29.11.  od 19.00 –Taneční kurz  6.lekce 
  6.12.  od 20.00 – Závěrečný věneček 

 
Městská knihovna Nýrsko připravuje  
 
4.12. od 19. 00  v sále Kulturního domu – SPLNĚNÁ PŘÁNÍ JITKY ZELENKOVÉ : Vánoční koncert, 
kde zazní nejhezčí vánoční koledy a nejznámější písně z jejího repertoáru. V rámci koncertu vystoupí s krátkým 
pásmem i místní dětský sbor pod vedením Lenky Kolářové a společně si s paní Zelenkovou zazpívají.       
Předprodej vstupenek v Informačním centru města Nýrska od 3.11. 2008 
 
 

Informační   centrum    města   Nýrska 
 

telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz                Po – Pá  10.00 – 12.00  13.00 – 15.00 
 

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových  
i vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, 
průvodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města  sportovní, 
kulturní akce pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních 
centrech (v Železné Rudě, Horažďovicích , Klatovech ....)  

Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména nabídky  
z oblasti ubytování a stravování. 
Nabídka : 

Velká cestovní kniha -  VELKÁ SLEVA AŽ O 27 %. 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 (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. 
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008  
Výsledky hlasování za území  města Nýrska 

 

Okrsky 

celkem zpr. v % 

Voliči 
v 

seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 

hlasů 
6 6 100.00 3 841 1 425 37.10 1 424 1 411 99.09 

Strana Platné    hlasy 
číslo název celkem v % 

1 Komunistická str.Čech a Moravy  291 20.62 
6 Zelení  1 0.07 

18 Strana zelených  32 2.26 
20 Děln.str.-NE americkému radaru  12 0.85 
23 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  17 1.20 
26 Česká str.národ.socialistická  1 0.07 
30 Str.pro otevřenou společnost  13 0.92 
32 Strana zdravého rozumu  15 1.06 
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  3 0.21 

36 Koalice pro Plzeňský kraj  82 5.81 
37 SDŽ-Strana důstojného života  10 0.70 
39 Balbínova poetická strana  5 0.35 
41 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.  5 0.35 
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  15 1.06 
47 Občanská demokratická strana  457 32.38 
48 Česká str.sociálně demokrat.  443 31.39 
58 Koruna Česká (monarch.strana)  9 0.63 

 
Výsledky hlasování za volební okrsek č.1 

Voliči 
v 

seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných

hlasů 
1 187  374  31.51  374  373  99.73  

Strana Platné hlasy 
číslo název celkem v % 
1  Komunistická str.Čech a Moravy  63  16.89  
6  Zelení  0  0.00  
18  Strana zelených  8  2.14  
20  Děln.str.-NE americkému radaru  2  0.53  
23  NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  2  0.53  
26  Česká str.národ.socialistická  0  0.00  
30  Str.pro otevřenou společnost  0  0.00  
32  Strana zdravého rozumu  8  2.14  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  1  0.26  

36  Koalice pro Plzeňský kraj  18  4.82  
37  SDŽ-Strana důstojného života  1  0.26  
39  Balbínova poetická strana  0  0.00  
41  Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.  0  0.00  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  5  1.34  
47  Občanská demokratická strana  112  30.02  
48  Česká str.sociálně demokrat.  146  39.14  
58  Koruna Česká (monarch.strana)  7  1.87  

 
Výsledky hlasování za volební okrsek č.2 

Voliči
v 

seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů 
1 138  438  38.49  437  434  99.31  

Strana Platné hlasy 
číslo název celkem v % 
1  Komunistická str.Čech a Moravy  91  20.96  
6  Zelení  0  0.00  
18  Strana zelených  9  2.07  
20  Děln.str.-NE americkému radaru  4  0.92  
23  NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  4  0.92  
26  Česká str.národ.socialistická  1  0.23  
30  Str.pro otevřenou společnost  3  0.69  
32  Strana zdravého rozumu  5  1.15  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  2  0.46  

36  Koalice pro Plzeňský kraj  16  3.68  
37  SDŽ-Strana důstojného života  6  1.38  
39  Balbínova poetická strana  1  0.23  
41  Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.  1  0.23  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  3  0.69  
47  Občanská demokratická strana  151  34.79  
48  Česká str.sociálně demokrat.  136  31.33  
58  Koruna Česká (monarch.strana)  1  0.23  



Výsledky hlasování za volební okrsek č.3 
Voliči 

v 
seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných

hlasů 
1 104  437  39.58  437  428  97.94  

Strana  Platné hlasy 
číslo název celkem v % 
1  Komunistická str.Čech a Moravy  94  21.96  
6  Zelení  0  0.00  
18  Strana zelených  7  1.63  
20  Děln.str.-NE americkému radaru  4  0.93  
23  NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  9  2.10  
26  Česká str.národ.socialistická  0  0.00  
30  Str.pro otevřenou společnost  9  2.10  
32  Strana zdravého rozumu  2  0.46  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  

36  Koalice pro Plzeňský kraj  21  4.90  
37  SDŽ-Strana důstojného života  1  0.23  
39  Balbínova poetická strana  2  0.46  
41  Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.  4  0.93  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  7  1.63  
47  Občanská demokratická strana  157  36.68  
48  Česká str.sociálně demokrat.  111  25.93  
58  Koruna Česká (monarch.strana)  0  0.00  

 

Výsledky hlasování za volební okrsek č.4 
Voliči

v 
seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů 
187  71  37.97  71  71  100.00  

Strana Platné hlasy 
číslo název celkem v % 
1  Komunistická str.Čech a Moravy  20  28.16  
6  Zelení  0  0.00  
18  Strana zelených  3  4.22  
20  Děln.str.-NE americkému radaru  0  0.00  
23  NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  2  2.81  
26  Česká str.národ.socialistická  0  0.00  
30  Str.pro otevřenou společnost  1  1.40  
32  Strana zdravého rozumu  0  0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  

36  Koalice pro Plzeňský kraj  14  19.71  
37  SDŽ-Strana důstojného života  1  1.40  
39  Balbínova poetická strana  2  2.81  
41  Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.  0  0.00  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  0  0.00  
47  Občanská demokratická strana  5  7.04  
48  Česká str.sociálně demokrat.  23  32.39  
58  Koruna Česká (monarch.strana)  0  0.00  

Výsledky hlasování za volební okrsek č.5 
Voliči 

v 
seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných

hlasů 
79  34  43.04  34  34  100.00  

Strana Platné hlasy 
číslo název celkem v % 
1  Komunistická str.Čech a Moravy  1  2.94  
6  Zelení  0  0.00  
18  Strana zelených  2  5.88  
20  Děln.str.-NE americkému radaru  1  2.94  
23  NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  0  0.00  
26  Česká str.národ.socialistická  0  0.00  
30  Str.pro otevřenou společnost  0  0.00  
32  Strana zdravého rozumu  0  0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  

36  Koalice pro Plzeňský kraj  7  20.58  
37  SDŽ-Strana důstojného života  0  0.00  
39  Balbínova poetická strana  0  0.00  
41  Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.  0  0.00  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  0  0.00  
47  Občanská demokratická strana  8  23.52  
48  Česká str.sociálně demokrat.  15  44.11  
58  Koruna Česká (monarch.strana)  0  0.00  

 

Výsledky hlasování za volební okrsek č.6 
Voliči

v 
seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů 
146  71  48.63  71  71  100.00  

Strana Platné hlasy 
číslo název celkem v % 
1  Komunistická str.Čech a Moravy  22  30.98  
6  Zelení  1  1.40  
18  Strana zelených  3  4.22  
20  Děln.str.-NE americkému radaru  1  1.40  
23  NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  0  0.00  
26  Česká str.národ.socialistická  0  0.00  
30  Str.pro otevřenou společnost  0  0.00  
32  Strana zdravého rozumu  0  0.00  
33  Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.  0  0.00  

36  Koalice pro Plzeňský kraj  6  8.45  
37  SDŽ-Strana důstojného života  1  1.40  
39  Balbínova poetická strana  0  0.00  
41  Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.  0  0.00  
42  Volte Pr.Blok-www.cibulka.net  0  0.00  
47  Občanská demokratická strana  24  33.80  
48  Česká str.sociálně demokrat.  12  16.90  
58  Koruna Česká (monarch.strana)  1  1.40  

 




