
Výzva k vysídlení z Nýrska 

Správní komise města Nýrska. 
----------------------------  
Čís. Poř. 
Horníková Markéta 1906 
V Nýrsku č.p. 505 
----------------- 
 
Na základě ujednání mezi vládou československou a vládami SSSR, Velké Británie a Spojených 
států severoamerických oznamuje se Vám, že budete společně s Vašimi rodinnými příslušníky 
dále vyjmenovanými odsunut na území německé říše. 
Vaše rodina se skládá z těchto osob: 
 
Horník Bedřich 1932 
Horníková Anna 1934 
 
Ukládá se Vám, abyste se Vy i Vaši rodinní příslušníci řídili přesně těmito pokyny, za jichž 
dodržení jste osobně zodpověden. 
Vezměte s sebou za každou zde vyjmenovanou osobu 50 kg zavazadel včetně potravin 
nepodléhajících zkáze na 7 dní. 
Naprosto nepřípustno jest bráti s sebou předměty, jichž odevzdání do vázané úschovy bylo 
nařízeno vyhláškou ministerstva financí ze dne 22.června 1945, č.46/45-IV-5 uveřejněnou v 
Úředním listě republiky Československé ze dne 10.července 1945 č.44. Dále jest zakázáno vzíti s 
sebou: 
aa/ hotové peníze v korunách, případně v jiných měnách,  
vyjímaje říšské marky, nejvýše však 1000 RM na osobu, 
bb/ vkladní knížky /řiďte se podle pokynů P/, 
cc/ cenné hodinky, fotoaparáty, rozhlasové přístroje a psací stroje 
dd/ cenné koberce a cenné kožešiny,  
Snubní prsteny, jakož i osobní upomínkové předměty, pokud vývoz těchto předmětů není 
zakázán z důvodů ochrany kulturních památek nebo z jiných důvodů, Vám budou ponechány. 
Každý z Vašich rodinných příslušníků musí býti řádně oblečen a míti s sebou v roční době 
přiměřenou pokrývku, dále jídelní misku a příbor a všechny své osobní doklady, jako křestní list a 
domovský list, dále evidenční lístek a občanskou legitimaci /Kennkarte/, na níž bude trvale 
vyznačeno provedení odsunu a kmenový list pro domácnost, který odevzdáte podle pokynů P. 
Zároveň odevzdáte kmenový list na uhlí a dřevo a výplatní peněžní lístky. 
 
Na shromaždišti 
 
Tržiště-hřiště 
 
na něž se dostavíte s Vašimi rodinnými příslušníky dne 26.března 1946 o 7.30 hodině ranní, 
budou Vaše zavazadla a zavazadla Vašich rodinných příslušníků podrobena prohlídce a stejně 
bude u každé osoby provedena osobní prohlídka. 
Při odchodu z bytu na shromaždiště jste povinen uzamknout všechny vchody do místností Vámi 
obývaných, jakož i případných místností provozních a přelepíte klíčové otvory papírovou páskou 
tak, aby dveře nemohly být otevřeny bez porušení pásky. Tuto pásku opatříte svým plným 
jménem.  
Věci, které nesmějí býti vyvezeny a které podle platných předpisů měly býti odevzdány, přineste 



za sebe a své rodinné příslušníky na určené shromaždiště v balíčcích se seznamem obsahu. 
Balíček budiž označen plným Vaším jménem a Vaší adresou. 
Komise balíčky podle seznamu přezkouší a převezme.  
Klíče od bytu a provozoven, řádně svázané a opatřené Vaším jménem a plnou Vaší adresou, 
přineste na shromaždiště a předáte je zástupci správní komise.  
Máte nárok, abyste si nakoupil/a/ potraviny pro Vás a pro své rodinné příslušníky za dobu 
počínaje dnem 26.března 1946 až do 31.března 1946.  
Ve zdejší mlékárně bude připraveno 3/4 l mléka pro každé dítě do 6ti roků. Doporučujeme, 
abyste si mléko svařili. 
Vaše zavazadla opatříte rovněž Vaším jménem a jmény Vašich rodinných příslušníků. 
Jest ve Vašem zájmu, abyste si nejnutnější potřeby pro Vaši osobní potřebu uložil/a/ v 
příslušném zavazadle, které podržíte při sobě. Do tohoto zavazadla uložíte si mýdlo, hřeben, 
kartáček na zuby, kartáč, chléb atd. Ostatní zavazadla budou uložena ve zvláštním voze a budou 
Vám vydána až na místě určení.  
U rodin, které mají děti, jest nutno, aby vzaly s sebou noční nádobu a jest přípustno, aby si 
rodiny vzaly s sebou do vagonu jedno plechové vědro.  
Upozorňujeme Vás, že neuposlechnutí tohoto nařízení o odsunu, zejména poškození, zničení 
nebo ukrytí zanechaného majetku, který má býti odevzdán, jakož i napomáhání takovému 
jednání bude přísně stíháno /dekret č. 38/45 Sb.resp.§19 dekretu č.108/45 o konfiskaci 
nepřátelského majetku.  
 
Nýrsko dne 23.3.1946  
Správní komise města Nýrska 
 
 
P Vkladní knížky. Uvolnění peněžních potřeb. 
------------------------------------------------- 
Jak jest již v předu uvedeno, smíte s sebou vzíti na každého rodinného příslušníka částku 1000 
RM. 
Přikládáme tiskopis, který vyplníte ve všech rubrikách a předáte s Vašimi vkladními knížkami, 
kmenovým listem pro domácnost, peněžními výplatními listy a kmenovým listem na uhlí a dříví v 
pondělí dne 25.března 1945 v době od 8. do 12. hod. a od 1.00 do 4.00 hod.odpol. u těchto 
peněžních ústavů a sice: 
U okresní hospodářské záložny v Nýrsku za domy č.p. 1 -150 
U Spořitelny města Nýrska……………………………………za domy č.p. 151-300 
U Všeobecné záložny v Nýrsku……………………………za domy č.p. 301-450 a 
U městské pokladny v radnici……………………………za domy č.p. 451-a výše. 
Podotýká se, že osoby, které nemají vkladní knížky, jsou bez peněžních prostředků a budou 
odsunuty, mohou obdržeti částku 1000 RM od oněch osob německé národnosti, které mají 
vklady v knížkách podstatně vyšší. 
Svolujíce k této benevolenci, varujeme předem, aby jí nebylo zneužíváno, neboť následky by 
stihly ty osoby, jimž by nekalý úmysl byl dokázán.  
Výplatu z vkladů knížek peněžních ústavů do přípustné výše obstará hromadně správní komise 
města Nýrska a hotovost bude Vám předána dodatečně. 
 

 

 
Zdroj: Sudetendeutsches Archiv München 


