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Vážení čtenáři, 

předkládám vám únorové 

číslo nýrských novin, ve kte-

rém mimo jiné najdete plán 

investic pro letošní rok, do-

čtete se také o autobuso-

vých spojích na zavolání či 

novém značení knih v oddě-

lení pro mládež v městské 

knihovně. 

Únor je ve znamení maso-

pustu, jehož nedílnou sou-

částí je průvod masek do-

provázený hudbou, který     

v letošním roce bohužel ne-

bude. Pevně věřím, že příští 

rok si všechno společně vy-

nahradíme. 

Redakce Nýrských novin 

Kapitán Jan Kufner 
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Investice na rok 2021 

Bobří rodina na rybnících 

Aktuálně 

Připojení Hodousic na skupinový vodovod 

Oprava rybníka číslo 2 

V minulém čísle Nýrských novin jste se dočetli o bobří 

rodince, která škodí na rybnících i na zeleném porostu 

v blízkém okolí. Město Nýrsko v uplynulém týdnu 

dostalo oznámení o zahájení řízení žádosti na odchyt 

nebo odlov bobra evropského právě v této lokalitě. Je 

ale také nutné přijmout preventivní opatření, aby nedo-

šlo k protržení hráze u rybníka číslo čtyři. Na doporu-

čení zástupkyně AOP (Asociace ochrany přírody) Pl-

zeňského kraje tak bude do hrany hráze umístěna 

gabionová síť, která bude následně překryta lomovým 

kamenem. Celkové náklady na tuto opravu dosáhnou 

výše cca  410 000 korun. Na začátku tohoto týdne 

obdrželo město Nýrsko rozhodnutí o povolení na od-

chyt a odlov bobra evropského na dobu pěti let. 

V loňském roce proběhlo výběrové řízení na přivaděč 

Hodousic ke skupinovému vodovodu Nýrsko – Klato-

vy, které vyhrálo sdružení firem PRO-SYSTEM, vo-

dohospodářské služby, s. r. o. a SUPTel a. s. Ve stře-

du 16. prosince loňského roku město Nýrsko předalo 

stavbu a byly zahájeny práce. Vzhledem ke klimatic-

kým podmínkám byly do dnešního dne provedeny 

přípravné, geodetické a vytyčovací práce. Vše probíhá 

v souladu s doloženým harmonogramem práce. Do-

končení stavby je plánováno na červen příštího roku. 

Celkové náklady jsou stanoveny ve výši                    

8 899 811 korun bez DPH, část ve výši 1 250 000 ko-

run pokryje dotace z Plzeňského kraje. 

V minulých letech se uskutečnily opravy rybníků číslo 1, 

3 a 4. V polovině ledna letošního roku proběhlo výběro-

vé řízení na opravu posledního rybníka s označením čís-

lo 2. Realizaci bude provádět firma JSF stavební s. r. o., 

a to od července do října tohoto roku. V rámci stavby 

dojde k opravě spodní výpusti umožňující vypouštění    

a stabilizaci břehu tak, aby bylo možné v případě havárie 

odstavit nebo vypustit jakýkoli ze soustavy rybníků. Cel-

kové náklady na tuto opravu dosáhnou výše              

2 694 863 korun včetně DPH. 

Součástí odsouhlaseného rozpočtu na letošní rok je      

i plán investic, který rovněž obsahuje finance na zpra-

cování projektových dokumentací. A jaké jsou hlavní 

investice pro letošní rok? Dokončení zasíťování po-

zemků v lokalitě „U Hřiště“ včetně vybudování chod-

níků v celkových nákladech cca 45 milionů korun. Za-

hájena byla také již zmiňovaná výstavba přivaděče 

vody do Hodousic. V jarních měsících bude pokračo-

vat II. etapa rekonstrukce Žižkovy ulice, zde jsou ná-

klady stanoveny ve výši cca 6 milionů korun. Další 

plánovaná investice v hodnotě cca 12 milionů korun 

bude probíhat v Hodousické ulici, kde dojde k obnově 

a novostavbě vodovodního řadu a následně 

k rekonstrukci celé komunikace. V předchozím článku 

je již zmíněna oprava rybníka číslo 2. V rámci větší     

a lepší vybavenosti nýrských hasičů bude zakoupena 

hasičská cisterna v hodnotě 7,3 milionů korun. 

Bobří nora 

(red) 

(red) 

(red) 

(red) 
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Aktuálně  

Štěrkopísky 

A zase ty odpady…. 

Soňa Hladíková 
místostarostka 

Odpadové hospodářství je velkým tématem snad ve 

všech městech a obcích, nejinak je tomu i u nás v Nýr-

sku. Jistě si říkáte, že o odpadech bylo už v Nýrských 

novinách napsáno více než dost. Ale i tak mi dovolte 

aspoň krátce zhodnotit loňský rok a připomenout, co 

nás čeká v roce letošním. 

V loňském roce bylo v našem městě zlikvidováno bez-

mála 690 tun směsného komunálního odpadu. Ve sběr-

ném dvoře bylo vybráno 228 tun objemného odpadu, 

který tvoří například nábytek nebo koberce. K tomu 

jsme společně vytřídili téměř 320 tun tříděného odpa-

du, z toho 122,5 tun papíru, 92,5 tun skla a 104 tun 

plastů. Náklady města Nýrska na likvidaci odpadů či-

nily v minulém roce celkem 6 082 030 Kč. Odměny za 

zpětný odběr elektroodpadu a tříděného odpadu byly 

v celkové výši 840 000 Kč. 

Od letošního roku je potřeba označit sběrné nádoby 

(popelnice) o velikosti 110 l, 120 a 240 l na viditelném 

místě známkou svozové firmy. Tuto známku získáte 

po zaplacení poplatku za svoz odpadu, pokud platíte 

poplatek bezhotovostním převodem, známka vám bude 

doručena do schránky. Poplatek za svoz odpadu je 

splatný do konce února 2021, od března pak nebudou 

neoznačené nádoby vyváženy. Vzhledem k současné 

epidemiologické situaci probíhá výběr místních po-

platků v Městské knihovně Nýrsko, Náměstí 81. Veš-

keré informace najdete na webových stránkách města 

Nýrska-https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/

odpady.asp. 

110 litrů 
120 litrů 

240 litrů 

Již šestnáct let se město Nýrsko společně s městem 

Janovice nad Úhlavou snaží zabránit těžbě štěrkopísku 

mezi Bystřicí a Petrovicemi. Obě města zásadně ne-

souhlasí s tím, aby v této krásné a klidné lokalitě byl 

stanoven dobývací prostor a zahájena těžba. Došlo by 

tím k ničení životního prostředí, výraznému zvýšení 

dopravy nákladních aut i zhoršení životních podmínek 

obyvatel obou měst. V průběhu celého řízení jsme 

předkládali námitky proti rozhodnutí báňských úřadů. 

Naše četné námitky byly vždy zamítnuty. Báňské úřa-

dy například upřednostnily zájem těžební společnosti 

nad veřejným zájmem obou měst na ochranu zdraví 

obyvatel a zachování životního prostředí. Nedostateč-

ným způsobem řešily chybějící dopravní napojení do-

bývacího prostoru nebo nedoložení některých závaz-

ných stanovisek a souhlasů od správních úřadů. 

Ani po rozhodnutí báňského úřadu o stanovení dobý-

vacího prostoru v roce 2019 jsme se však nevzdali. 

Dlouholetý spor se tak dostal až k Nejvyššímu správ-

nímu soudu České republiky v Brně, který dal oběma 

městům téměř ve všech námitkách za pravdu. Celá 

záležitost se tak vrací opět na začátek a řízení o stano-

vení dobývacího prostoru bude probíhat znovu. Báň-

ský úřad v tomto dalším procesu musí ale respektovat 

rozhodnutí soudu a naše námitky řádně vypořádat. 

Těžební společnost si bude muset zajistit další závazná 

stanoviska a rozhodnutí, která jim doposud chyběla. 

Například výjimku z ochrany zvláště chráněných dru-

hů rostlin a živočichů, bez které není možné dobývací 

prostor stanovit. Vydání této výjimky však zatím brání 

Ministerstvo životního prostředí České republiky. 

Přestože jsme v soudním sporu byli úspěšní, budeme   

i nadále celé řízení sledovat. 

Soňa Hladíková 
místostarostka 

Uzávěrka březnového čísla Nýrských novin je v pátek 19. února 2021. 
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Křivka obecná 

(red) 

Aktuálně 

                         Příroda 

Pírko 

Z důvodu snížení rozpočtu Plzeňského kraje na veřej-

nou dopravu dochází k úpravám spojů. Od 31. ledna 

zavádí Plzeňský kraj autobusy na zavolání.  

Co znamená spoj na zavolání? Jedná se o spoj nebo 

části spoje, které do vybraných zastávek zajíždějí pou-

ze v případě, že si cestující cestu do zastávky objedná. 

Jak takový spoj poznám? V jízdním rádu je u času 

spoje nebo času v zastávce daného spoje symbol tele-

fonu. Pokud je symbol v záhlaví celého spoje, jede na 

zavolání celý spoj. Tento symbol najdete                      

i v poznámkách u spojů vyhledaných přes IDOS nebo 

krajský vyhledávač spojení.  

Jak si spoj objednám? Když potřebuji nastoupit na 

zastávce, ve které je čas odjezdu označen symbolem 

spoje na zavolání, mohu to provést třemi způsoby. 

Přes call linku IDPK (Integrovaná doprava Plzeňského 

kraje) 378 035 477, přes webový formulář na strán-

kách www.idpk.cz/nazavolani nebo u řidiče autobusu 

u jakékoli linky dopravce ARRIVA. Při objednání je 

vždy nutné uvést přesný název nástupní zastávky        

a dále znát datum a přibližný čas odjezdu. Telefonické 

objednávky je možné provádět denně v době od 6 do 

18 hodin, nejdříve však 48 hodin předem a nejpozději 

30 minut před vyjetím spoje z výchozí zastávky dané-

ho spoje. Objednání spoje jedoucího mezi 18. a 6. ho-

dinou následujícího dne a mimo pracovní dny je nutno 

objednat do 18 hodin posledního předcházejícího pra-

covního dne. Objednávky přes řidiče nebo přes webo-

vý formulář je možné objednat nejdříve 48 hodin, 

nejpozději 30 minut před vyjetím spoje.  

Jak objednám výstup v zastávce na zavolání? Výstup 

v takové zastávce není třeba předem objednávat, po-

kud leží na spoji, který není celý na zavolání. Stačí na 

daném spoji nastoupit do vozidla a řidiči nahlásit vý-

stupní zastávku, autobus do ní pak automaticky zajede. 

Ilustrační obrázek se symbolem autobusu na zavolání. 

Spoje na zavolání 

Patřím mezi pěnkavy, a přestože jsem poměrně hoj-

ným ptákem, málokdo mě kdy viděl. Pohybuji se větši-

nou vysoko nad zemí, v místech, kde najdu šišky smr-

ků, borovic nebo modřínů. Jmenuji se Křivka obecná. 

Hnízdím od prosince do května, ale právě únor je můj 

nejoblíbenější měsíc, neboť dozrávají semena v šiš-

kách smrků, což je moje základní potrava. Můj speci-

ální „křivý“ zobák slouží jako pinzeta k vytahování 

šupin ze šišek a šikovný jazýček pak ke zpracování 

šiškových semínek. Protože hnízdím převážně v zimě, 

je moje hnízdo hluboká tlustostěnná miska, teple vy-

stlaná. Na 4 vajíčkách sedím 14-16 dní sama a za vět-

ších mrazů hnízdo neopouštím i několik dnů. V těchto 

případech mě pak sameček pilně krmí. Mláďata krmí-

me svorně oba dva, a to až do doby, kdy se jim pěkně 

zakřiví a ztvrdnou zobáčky, což trvá 2-3 týdny. 

Jsem o trochu větší a zavalitější než vrabec, převážně 

olivově zelená. Sameček je cihlově červený, a když     

v korunách stromů přelétá ze šišky na šišku, vypadá 

jako malý papoušek. Proto nás ještě začátkem minulé-

ho století lidé rádi chovali v klíckách pro potěšení. 

Kromě doby hnízdění žijeme v hejnech a společně pře-

létáváme z místa na místo v závislosti na právě dozrá-

lých šiškách. Vyskytujeme se v celé Evropě, Severní 

Americe i Asii, a to až do 3 000 m n. m. 

http://www.idpk.cz/nazavolani
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Městská knihovna 

Nové značení knih v dětském oddělení 

Přestože je knihovna veřejnosti uzavřená, nezahálí. 

Starší dětští čtenáři se mohou těšit na nové značení 

v jejich oddělení. Na knihy s modrými štítky se původ-

ně ručně psalo první písmenko z příjmení autora. Mod-

rá barva štítků byla zachována, avšak nyní se na ně 

popisky tisknou z počítače, a to nejen počáteční, ale 

první tři písmenka autorova příjmení. To čtenářům       

i nám, knihovnicím, usnadní správné zařazení do regá-

lu. Další novinkou jsou tzv. piktogramy v horní části 

hřbetu svazků. Ty mají za úkol čtenářům alespoň čás-

tečně nastínit, o čem kniha je. Pomůže jim to například 

v případě, že mají zájem o čtení konkrétního žánru. 

Před dvěma lety jsme dokončily značení piktogramy 

v dospělém oddělení a sklidilo úspěch. Řekla bych, že 

čtenáři hojně využívají tuto nápovědu při hledání své 

oblíbené četby. Také proto jsme se rozhodly obrázky 

označit i modré oddělení. Věříme, že tím pomůžeme 

dětem, které číst chtějí, ale doposud neví co, i těm, 

které mají v žánru jasno, a rády bychom nalákaly do 

naší knihovny také ty, které zatím ke čtení nenašly 

chuť a odhodlání.  

Olga Hrachová 
knihovnice 

Rozdělení piktogramů v oddělení pro dospělé  Rozdělení piktogramů v oddělení pro mládež  

 

Úřední hodiny městského     

úřadu v době nouzového stavu: 

Po 13.00—17.00 

St 13.00—17.00 
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Zajímavosti 

Kapitán Josef Kufner 

Jan Kolář 

Chcete, aby vám Nýrské noviny přišly každý měsíc na váš       

e-mail? Stačí zaslat e-mail s žádostí na ic@mestonyrsko.cz.  

Letos v lednu již uplynulo 120 let od narození pana 

Josefa Kufnera, po kterém je pojmenována jedna z ulic 

v našem městě. Pan Josef Kufner se narodil 1. ledna 

1901 v Dolanech. Ve třicátých letech pracoval 

v našem městě jako řidič místního podniku Okula. 

Město bylo v tzv. Sudetech a většinu obyvatel tvořili 

Němci. V roce 1938 sloužil v místní jednotce Stráže 

obrany státu (SOS). Tyto jednotky byly tvořeny četní-

ky, policií, finanční stráží a vybranými vojáky, u kte-

rých se předpokládala spolehlivost a věrnost republice. 

Jejich hlavním působištěm byla přilehlá pohraniční 

oblast Svatá Kateřina - Uhliště. Ve stejné jednotce 

s ním působil i jeho přítel František Veitl, který 

v Nýrsku sloužil na místní četnické stanici. Při této 

nelehké službě se ještě více upevnilo jejich přátelství. 

Po záboru pohraničí odešel se svojí rodinou do Male-

chova. Ale ani zde neměl dlouho klid. Nemohl se smí-

řit s okupací, a tak odchází do zahraničí. Jeho cesta 

vede do Jugoslávie. Z Bělehradu se mu daří odeslat 

dopis domů. Posílá ho pod vymyšleným jménem sám 

sobě. To aby neohrozil své blízké. Jeho cesta končí ve 

Francii, kde se přihlašuje do vznikajícího čs. vojska    

v Agde. Jenže Francie nedokáže německému náporu 

dlouho odolávat, a tak se po jejím zhroucení naloďuje 

na britskou loď. Jeho pouť na ostrovech začíná 

v Liverpoolu. Tak jako ostatní čs. vojáci prochází tá-

borem Cholmondeley u Chesteru. Vstupuje do vznika-

jící čs. smíšené brigády. Pro jeho zkušenosti 

s automobilovou technikou je zařazen k technickým 

službám. Jeho úkolem bylo starat se o technický stav 

vozidel jednotky. Práce technickým službám přibyla 

zvláště po přetvoření jednotky na obrněnou brigádu. 

V Anglii se také několikrát setkává se svým přítelem 

Františkem Veitlem. Spolu s brigádou se přesunuje do 

Francie, kde se naše jednotka zúčastnila obléhání pří-

stavu Dunkerque. V řadách čs. obrněné brigády se po-

té vrací do republiky. Po dlouhých letech odloučení se 

setkává se svou rodinou. Ještě v roce 1945 odchází 

z armády, což ho nejspíše zachránilo před nejhoršími 

perzekucemi a možným vězněním. V roce 1947 je po-

výšen do hodnosti kapitána.  

Josef Kufner na poválečné fotografii  

Josef Kufner v Anglii (vlevo) při setkání se svým ka-

marádem Františkem Veitlem, který později padl 

v rámci služby u 311. squadrony. 
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Klub Alfa 

pokračování na str. 8 

Již více než jedenáct let v našem městě funguje klub 

Alfa, kde se scházejí děti, aby netrávily čas v ulicích. 

Zakladatelem klubu je Petr Vaňkát, kterému jsem po-

ložila pár otázek.  

Jak jste se dostal k vaší práci? 

„Ten základ byl zřejmě položen už v mém dětství. Pat-

řil jsem mezi natolik problémové děti, že i přes péči 

takových kapacit, jako byl doktor Matějíček a Křivo-

hlavý, jsem měl nakročeno do polepšovny. Traduje se, 

že jsem přivedl třídní učitelku do blázince. Pamatuji si 

ty okamžiky, kdy jsem večer plakal do polštáře 

s přáním, že už nechci žít tak, jak žiji, ale druhý den se 

vše vrátilo do starých kolejí. Z těch dob jsem si přinesl 

porozumění pro tzv. problémovou mládež. Můj život 

se od základu změnil až poté, co jsem poprosil Ježíše, 

aby proměnil moje srdce. Vím, že to lidem bude znít 

hloupě, ale moji rodiče by mohli potvrdit tu změnu. 

Bez ní bych určitě nedělal to, co teď dělám.“ 

„Jako správci sboru jednoty bratské a občanu našeho 

města mi není lhostejný stav společnosti, ve které žiji. 

Všiml jsem si, že v Nýrsku je početná skupina mla-

dých lidí, pro které je jediným společníkem volného 

času nuda a z toho plynoucí zabijáci nudy – sex, alko-

hol a drogy. To přináší další nežádoucí projevy hrani-

čící s kriminalitou. Dům dětí a mládeže v Nýrsku dělá 

velmi dobrou práci, ale věnují se především dětem, 

které mají zájem na tvůrčím strávení volného času.“ 

„Nápad na založení klubu Alfa vznikl v roce 2008. 

Téměř rok trvalo, než se nám podařilo najít a otevřít 

vhodné místo. Začínali jsme ve srubu na zahradě školy 

ve Školní ulici. Tam se odjakživa scházela skupinka 

mladých lidí. Zůstávaly po nich hromady odpadků, 

krabic od vína, cigaretových krabiček, použitých pre-

zervativů a poničená stavba. Tak jsem se rozhodl, že 

jim vytvoříme místo pro nějakou smysluplnou aktivitu 

v prostředí, na které jsou zvyklí.“ 

„Takže už více než 11 let se třikrát v týdnu scházíme 

k různým aktivitám. Počítače, společenské a stolní hry, 

šipky, stolní fotbálek, výlety, přednášky, vzdělávání 

nebo jen tak posezení a popovídání si o všem možném. 

Kromě toho jednou za týden sport, občas přednášky 

pro školy a různé akce pro veřejnost, které buď přímo 

pořádáme, nebo se na nich různou měrou podílíme.“ 

Oslovených mladých lidí včetně přednášek na různých 

školách je možná více než tisíc. Těch, kteří s námi ně-

co prožili dlouhodobě, je více než tři sta (viz úvodní 

fotografie). 

„Posledních několik let díky úzké spolupráci s městem 

užíváme objekt v centru města. Snažíme se fungovat 

jako komunitní centrum, tedy poskytnout prostor pro 

širší spektrum aktivit. Klub pro mládež, setkávání pro 

maminky s dětmi, rybářský kroužek, setkávání členů 

jednoty bratské, setkávání žen středního věku…pokud 

situace dovolí, pokusíme se o hřiště, komunitní kavár-

ničku, místo pro setkávání seniorů a někdy v budoucnu 

o vybavenou dílničku pro tatínky s dětmi.“ 

Jak jste se vypořádali s dobou koronavirovou? 

„Doba koronavirová má bohužel vliv i na provoz naše-

ho klubu. Pokud to bylo jen trochu možné, fungovali 

jsme podle plánu, ale epidemiologická situace a naří-

zení vlády České republiky naši činnost v jarních        

a podzimních měsících přerušily a přerušení trvá dod-

nes. Na jaře se někteří podíleli na šití roušek a mladí se 

ve spolupráci s městem podíleli na roznáškové službě 

seniorům. V době zákazu shromažďování jsme naši 

činnost přesunuli k individuálnímu setkávání. Popoví-

dáme si o tom, co je nového, co nás trápí a s čím je 

potřeba pomoci.“ 

Na podzim nás napadlo, že pořídíme multifukční tis-

kárnu, tedy tiskárnu, skener a kopírku dohromady. 

Podstatnou část financí jsme získali díky grantu MAS 

Ekoregion Úhlava, zbytek jsme doplatili z vlastních 

prostředků. Tiskárna má sloužit především mládeži 

v distanční výuce. Knihovna je zavřená a mnozí si po-

třebují něco okopírovat nebo vytisknout. V době pro-

vozu komunitního centra nebo po telefonické dohodě 

je to možné. Samozřejmě, že tiskárna bude sloužit ce-

loročně. 

Co vás na vaší práci nejvíce baví? 

„Určitě pestrost a někdy i pocit smysluplnosti. Jinak 

práce s lidmi patří k nejnáročnějším, takže někdy i ad-

renalin s tím spojený.“ 

Co považujete za svůj největší pracovní úspěch? 

„No svůj…jsem si vědom, že bez pomoci „shůry“ by 

mnoho úspěchů nebylo.  

 

Spolky 
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Spolky 

pokračování ze str. 7 

(red) 

pokračování na str. 9 

Druhým zásadním faktorem je ochota ke změně. Takže 

pokud se dá hovořit o nějakém podílu na úspěchu, tak 

je maximálně třetinový. Každopádně když se někdo 

rozhodne začít pracovat místo toho, aby využíval rodi-

če nebo prarodiče. Když někdo řekne drogám dost. 

Když se zneužívané děvče vymaní ze špatné společ-

nosti, začne nový život, nakonec se vdá a dobře se sta-

rá o svoji rodinu. Když se začnou napravovat vztahy 

mezi manžely, dětmi, rodiči… Každý, i drobný úspěch 

je velký. 

Jak vás případní zájemci mohou oslovit? 

„V době, kdy nejsou výrazná omezení, mohou klidně 

přijít na společné setkání do Komunitního centra. Na 

dveřích je rozpis aktivit, včetně kontaktů. Pokud potře-

bujete pomoci a netroufáte si na osobní rozhovor a ná-

vštěvu, máme za výlohou Komunitního centra nový 

informační panel, kde jsou kontakty na důležité institu-

ce.“ 

Jaké jsou vaše největší koníčky? 

„Moc rád vařím. Dnes už to na mě není moc vidět, ale 

jakákoliv sportovní aktivita a společenské hry.“ 

Na jakou nejoblíbenější knihu z dětství si vzpomene-

te? 

„Všechny knihy od Geralda Durella. Kromě toho, že 

vypadal jako můj táta, tak psal s notnou dávkou humo-

ru o přírodě a životě. Knihu Ptáci, zvířata a moji pří-

buzní jsem četl asi 20krát.“ 

U jakého filmu se nejvíce pobavíte? 

„Vykoupení z věznice Shawshank, Forest Gump, Na-

prosto osvětleno a na faráře trochu netradičně Lupiči 

paní domácí.“ 

S jakou historickou osobností byste se chtěl setkat     

a proč? 

„Mám-li jmenovat nějakou obecně známou osobnost, 

pak asi poslední biskup jednoty bratské Jan Amos Ko-

menský. Žil v podobně rozervané době, prožil řadu 

osobních tragédií, přesto byl povzbuzením pro řadu 

lidí, zachoval víru, naději. Myslím, že by to bylo moc 

zajímavé povídání.“ 

Děkuji za rozhovor. 

Čtení na pokračování 

Historická povídka z dávných dob, kterou napsal František Minářík. S lehkou nadsázkou, jak to tenkrát mohlo být, či ne-
být. Čtení na pokračování. 

Teplý červnový den léta 1472 byl sice jasný a bez 

mráčků, ale na hradě Lichtenecku bylo zle zamračeno 

a bouřlivo. Začalo to krátce po ránu, kdy na hrad přijeli 

dva měšťané z arcibiskupského města Řezna. První 

jménem Rauscher, mistr počestného cechu platnéřské-

ho, druhý, jmenoval se Schmied, obchodník s koňmi. 

Ale nepřišli nabízet ke koupi své zboží, to už majiteli 

hradu, rytíři Prackendorferovi, dodali dávno, už před 

pěti lety, na valnou výpravu křižáků do Čech. Tehdy 

mu dobře vyzbrojili početný houf jízdních i pěších 

žoldnéřů a Prackendorferovi dali znamenité brnění, ne 

sice nějak zvlášť nákladné, ale zato důkladné, které 

české střely neprorazily a české palcáty a řemdihy ne-

rozbily. A to všecko oba měšťané poskytli na úvěr, 

v očekávání bohaté kořisti, pro kterou bavorští nájezd-

níci do Čech šli. Rauscher se Shmiedem dokonce dali 

Prackendorferovi pět dobře okutých vozů, každý taže-

ný dvěma páry silných koní. Tehdy byla taková doba, 

že se zdálo, že s českým královstvím je nadobro konec. 

Téměř všechna česká a moravská vysoká šlechta, sdru-

žená v Zelenohorskou jednotu, několik bohatých, pev-

ných měst, celé Slezsko a obojí Lužice, německý císař, 

uherský král, papež s celým římským světem, to všec-

ko se spiklo proti králi Jiřímu a hrozilo zkázou nejen 

jemu, ale i celé zemi    a českému národu vůbec. Neby-

lo proto divu, že i v Bavorsku a Horní Falci nastalo 

mezi šlechtou  a měšťanstvem mocné hnutí a že tisíce 

se hlásily na výpravu do Čech zasadit nenáviděnému 

lidu poslední ránu a vydrancovat všechno bohatství 

země. Nákladné tažení skončilo v září sedmašedesáté-

ho roku velmi bídně na lukách u Nýrska. Valná část 

křižáckého vojska byla v krvavé řeži pobita, další část 

musela prosit o milost a přišla do potupného zajetí       

a jen malým zbytkům dříve pyšných drancovníků se 

podařilo uniknout pomezním lesem do svých domovů. 

Ale jak se vrátili: rozedraní, bez odění a zbraní, větši-

nou bez koní. Vozy, koně, hrubá střelba, zbraně, zbroj 

všeho druhu, vojenské praporce, to všecko se dostalo 

do rukou vítězů. Rytíř Prackendorfer také tehdy vyvázl 

jen holým životem. Kůň na útěku zahynul v močálu, 

brnění svlékl, aby bůhví jaký konec vzal. 

Tak skončilo tažení započaté  bouřlivým halasem          

a provázené velkými nadějemi. Takový bídný konec 

vojny už dávno nikdo nepamatoval. Rozbití velké kří-

žové výpravy u Domažlic před necelými čtyřmi desít-

kami let pomalu už přicházelo k zapomenutí. Ale bitva 

u Nýrska zachráněným účastníkům nedala zapome-

nout. Postarali se o to ti, kteří na vystrojení výpravy 

dali prostředky a kterým pramálo záleželo na osudech 

několika tisíců lidí, kteří nezdařené tažení zaplatili svý-

mi životy, svou svobodou a svými majetky. 

 

Zkáza hradu Pajreku 
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Čtení na pokračování 

 

Tak i na Lichteneck přišli už po kolikáté bohatí řezen-

ští měšťané žádat o vyrovnání svých pohledávek. Ztrá-

ty, které Prackendorfer na výpravě utrpěl, nebrali na 

vědomí, chtěli zaplatit i vozy, které jim měly přivézt 

z Čech kořist. A zatím Prackendorfer nejenže jim ne-

přivezl vozy, třebas prázdné, zpátky, ale v močálu u 

Nýrska pozbyl i svého koně, brnění, a dokonce i svých 

jezdeckých škorní, nyní musil chodit v starých, roz-

šklebených škarpálech. Ale uznával, že zaplatit musí, 

to mu jednak kázala šlechtická čest, jednak byl majite-

lem hradu, třebas dosti zchátralého, k němuž náležely 

dvě tři vesnice se značným počtem poddaných. To 

všecko by mohl soud, když by věřitelé šli k právu, ne-

jen zabavit, ale jeho samého pro dluhy vsadit do věze-

ní. Proto svatosvatě slíbil, že dluh, i když ne celý na-

jednou, tedy aspoň z větší části co nejdříve vyrovná.   

A jako na důkaz své dobré vůle oba věřitele bohatě 

pohostil zvěřinou a každého obdaroval medvědí kože-

šinou. Věřitelé odjeli jakž takž uspokojeni, ale Prac-

kendorfer tím nenabyl klidu, velký dluh ho zle tížil. 

Chodil nádvořím hradu jako mrak a na každého, kdo 

mu přišel do cesty, se vztekle obořil. A v tomto rozpo-

ložení přišel mu man  z Rimbychu se zprávou, že dole 

ve vsi zadrželi jakéhosi chlapce z hradu Pajreku. Když  

 

rytíř uslyšel o Pajreku, zlostí zrudl. „Co zde slídí? Na 

strom s ním!“ vykřikl. „Myslím, pane, že na oběšení je 

dost času, třeba by nám mohl být užitečný,“ namítal 

man. „Čím by nám takový kluk mohl prospět?“ „Pan 

Nothaft před lety vzal jeho otce, jmenuje se Toglman, 

do zajetí. Chlap si u nás poseděl delší dobu, která mu 

stačila i na to, že se u nás oženil. Pajrecký pán ho po 

čase vyplatil ze zajetí a zaplatil i výhostné za manžel-

ku, ta pocházela z Rimbachu. Toglman má syna a ten 

nyní přišel navštívit babičku.“ „Nu a co z toho všeho 

bychom mohli získat?“ „Vzkážeme na Pajrek, že jsme 

chytili chlapce, který říká, že má otce na Pajreku. Je-li 

to pravda a má-li otec o něho zájem, ať si pro něho 

přijde, jinak že ho pověsíme na strom.“ „Když přijde, 

budeme mít dva, otce i syna, přece je nebudeme zde 

pro nic za nic krmit,“ namítal rytíř. „Poslyš, pane, to 

už je jisté, že starý pajrecký pán, ten proklatý Racek, 

zemřel a na hradě vládnou dva jeho synové, Václav    

a Jindřich. Oba hodně zpychli otcovou slávou a hřejí 

se na jejím výsluní. Nedělají nic jiného, než že jezdí 

na návštěvy po sousedních tvrzích a do klatovských 

šenků. Hrad nechávají na opatrování čeládce. Jak tako-

vé hospodářství potom vypadá, snadno si domyslíme,“ 

lišácky vysvětloval man.  
——pokračování příště—— 

Inzerce 

pokračování ze str.  8 
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