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Vážení čtenáři, 

s pomalu a jistě se blížícím 

jarem vám předkládám břez-

nové číslo Nýrských novin. 

Znáte tradiční březnové pra-

nostiky?  

„Březen - za kamna vlezem!“  

„Jestli březen kožich stáhl, 

 rád by po něm sáhl.“ 

Jen doufám, že se nevyplní 

 a dny se budou stále více 

oteplovat. 

 

V tomto čísle se dočtete          

o způsobu sčítání lidu, domů 

a bytů a také o pravidlech pá-

lení biologického odpadu. 

 Pálit opravdu nejde všechno. 

Redakce Nýrských novin 

Čtení na pokračování 

str. 7 

Aktuálně  

  str. 2 - 4 

Pravidla pálení 

str. 4 
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Sčítání lidu, bytů a domů 

Aktuálně 

Změna v umístění chodníku za Lesním divadlem 

(red) 

Příprava na nový chodník 

Zhruba před 8 lety byl zpracován návrh a projektová 

dokumentace na vybudování chodníku od Lesního 

divadla až na křižovatku na Suchý Kámen. Tehdejší 

rozhodnutí bylo přijato s ohledem na vlastnické pomě-

ry v prostoru okolo stávající komunikace. Z těch vy-

cházelo umístění chodníku nad cestu, do prostoru lesa, 

který v té době byl ještě lesem. Bohužel následovaly 

roky kůrovcové kalamity, v jejímž důsledku došlo 

k intenzivním pracím v celém prostoru nad cestou, 

čímž se výrazně změnily podmínky pro vybudování 

chodníku v předem zvolené trase. Naštěstí se podařilo 

v rámci pozemkových úprav v katastrálním území 

Nýrska a Staré Lhoty prosadit změnu vlastníka po-

zemků v blízkosti komunikace, čímž se otevřela cesta 

pro změnu polohy chodníku. Proto v těchto dnech mů-

žete vidět probíhající zemní práce, které jsou před-

zvěstí nového chodníku. V letošním roce proběhnou 

pouze nezbytné zemní práce a v příštích letech bude 

chodník dokončen. Snahou bude zachovat odstup me-

zi komunikací a novým chodníkem. K zastínění bude 

využita vzrostlá zeleň, která se po dokončení stavby 

vhodně doplní. Součástí výstavby nového chodníku, 

který bude navazovat na již vybudovaný (k Lesnímu 

divadlu), bude i posunutí stávající komunikace více do 

svahu v prostoru zatáčky za Lesním divadlem. 
Miloslav Rubáš 
starosta města 

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých de-

set let sčítání lidu. Sčítání v letošním roce začne o půl-

noci z 26. na 27. března. Do 9. dubna má každý mož-

nost sečíst se online prostřednictvím elektronického 

formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní 

aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povin-

nost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat 

listinný formulář, jehož distribuci zajistí sčítací komi-

saři. Vzhledem k současné epidemiologické situaci 

bude distribuce formulářů do domácností probíhat po-

dobně, jako nyní probíhá doručování doporučených 

poštovních zásilek při dodržování přísných hygienic-

kých pravidel. Z tohoto důvodu nebudou komisaři po-

máhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se 

můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné 

formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce 

prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat 

přímo na České poště v Nýrsku.  

A koho se sčítání 2021 týká? Povinné je pro všech-

ny osoby, které mají k danému datu trvalý, nebo pře-

chodný pobyt nad 90 dnů na území České republiky. 

Sečíst se musí každá taková osoba bez ohledu na místo 

skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. 

Za osoby mladší    18 let a osoby omezené ve svépráv-

nosti provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrov-

ník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká         

i cizinců přítomných v České republice v daný oka-

mžik s výjimkou diplomatů nebo cizinců 

s krátkodobým pobytem do 90 dnů.  

Kde najdete kontaktní místa? Kontaktní místa 

„Sčítání 2021“ najdete na vybraných pobočkách České 

pošty a všech krajských správách Českého statistické-

ho úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčí-

tání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo ode-

vzdat listinné formuláře. 

Proč vlastně sčítání? Výsledky jsou široce využitel-

né například při přípravě programů bydlení, rozvoji 

infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. 

Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost ve-

řejné správy, podnikatelské záměry i směřování vý-

zkumných či vědeckých pracovišť a v konečném dů-

sledku ovlivňují život každého z nás. Podrobnější in-

formace naleznete na webu www.scitani.cz. 

http://www.scitani.cz
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Lokalita „U Hřiště“ 

(red) 

Aktuálně  

Tříkrálová sbírka 

Dezinfekce frekventovaných míst 

(red) 

(red) 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace přistou-

pilo město Nýrsko k opětovné dezinfekci frekvento-

vaných míst. Z důvodu prevence nebezpečí vzniku     

a rozšíření onemocnění covid-19 probíhá každé ráno 

dezinfekce vstupů do zdravotního střediska, obchodů, 

bank či autobusového nádraží.  

Pokladna místních poplatků 

Pokladna místních poplatků i nadále funguje v prosto-

rech Městské knihovny Nýrsko. Své nevyřízené po-

platky tak můžete uhradit v pondělí a ve středu od     

8 do 11.15 hodin a odpoledne od 12 do 17 hodin. Sle-

dujte informační tabule. O jakýchkoliv změnách bu-

dete včas informováni.  

V současné době, i přes nepříznivou covidovou situa-

ci, stále probíhají stavební práce v lokalitě „U Hřiště“. 

Ke konci měsíce února bylo již uzavřeno cca 25 kup-

ních smluv na pozemek v této lokalitě. Město Nýrsko 

stále nabízí k prodeji zbývající stavební pozemky       

o výměře cca 770 – 980 m2. Veškeré informace o pro-

deji pozemků získáte na městském úřadě v pondělí    

a ve středu od 13 do 17 hodin, na telefonním čísle 

376 555 617 nebo na e-mailu zivot-

ni@mestonyrsko.cz. 

Tak jako do všeho, tak i do průběhu Tříkrálové sbírky 

v letošním roce zasáhla pandemie nemoci covid-19      

a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem 

k neustálému zhoršování situace a celostátnímu zpřís-

nění restrikcí rozhodlo vedení Charity České republi-

ky, že v letošním roce koledníci nevyjdou. Koleda 

však zrušena nebyla, pouze se přesunula do online pro-

středí. Do online kasičky můžete přispívat až do      30. 

dubna letošního roku. Na městských úřadech, 

v kostelích či obchodech byly do 24. ledna umístěny 

statické kasičky. Ne jinak tomu bylo i v našem městě, 

kde byly kasičky umístěny u faráře Ryzsarda Potegy 

na Římskokatolické farnosti Nýrsko, v místní lékárně 

a také v Květince u Lenky Vyskočilové. Do kasiček 

v našem městě bylo vybráno celkem 29 583 korun. 

Oblastní charita Klatovy děkuje všem, kteří v této ne-

lehké době přispěli nebo třeba ještě přispějí prostřed-

nictvím online sbírky. Více informací o sbírce online 

naleznete na webových stránkách 

www.trikralovasbirka.cz. 

Nýrsko                              29.583 Dešenice                              3.713 Janovice                             4.988 

Bezděkov                            4.962 Dlažov                                 5.695 Klenová                                 830 

Strážov                              15.726 Běšiny                                13.295 Kozí                                    7.530 

Poleň                                   1.710 Biřkov                                 2.076 Křenice                                 826 

Chudenice                           6.252 Mochtín                              3.821 Zavlekov                             1.120 

Plánice                               26.656 Bolešiny                              1.554 Myslovice                           1.050 

Zborovy                                 613 Újezd u Plánice                     838 Číhaň                                  1.901 

Švihov                               25.108 Mezihoří                             3.305 Borovy                                2.770 

Dolany                               17.262 Vřeskovice                          4.120 Točník                                 4.331 

Měčín                                  5.255 Předslav                            15.282 Neznašovy, Radinovy        1.637 

Klatovy                             96.021 Křištín, Střeziměř              4.200   

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v klatovském okrese byl 314.030 Kč. 

(red) 

mailto:zivotni@mestonyrsko.cz
mailto:zivotni@mestonyrsko.cz
http://www.trikralovasbirka.cz
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Pravidla pro pálení biologického odpadu 

Aktuálně 

Cestování veřejnou dopravou 

Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně 

striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu 

hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši      

25 tisíc korun, právnické osobě a podnikající fyzické 

osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 tisíc 

korun. 

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, 

ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou 

při spalování hořlavých látek na volném prostranství 

povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku        

a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby 

se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár. 

Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

jsou povinny každé spalování hořlavých látek na vol-

ném prostranství včetně přijatých protipožárních opat-

ření předem oznámit územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje. 

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na vol-

ném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na 

zahrádce, klestí) je vhodné předem ohlásit na operační 

středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského 

kraje na číslo 950 330 110. 

HZS Plzeňského kraje nabízí možnost nahlásit pálení 

online prostřednictvím webových stránek 

www.hzspk.cz. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas 

pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu    

a přijatá protipožární opatření. 

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají         

a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. 

 

Pravidla pálení biologického odpadu: 

 Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělá-  

vejte. 

  Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí 

(např.   kameny), při spalování je třeba mít po ruce 

dostatek vody, popř. jiné hasební látky. 

 Při rozdělávání ohně v žádném případě nepouží-

vejte vysoce hořlavé látky, jako např. benzín, naftu či 

líh. 

 Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se 

nevymkl kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelné-

mu šíření a vzniku požáru. 

 Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a pře-

svědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.     

I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat 

žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmý-

chat a oheň roznést do okolí. 

 Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpeč-

ném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, 

stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na 

místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo 

na strništi. 

 Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez 

přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním 

pověřena. 

 Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování 

nesmí být zataraseny. 

 

Nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v ote-

vřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí ne-

bo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či ji-

ných materiálů obsahujících chemické látky je zakázá-

no. 

Pokud se oheň vymkne kontrole, volejte hasiče pro-

střednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostře-

dí, jako je zahrada, pole, les či louka, se oheň dokáže 

šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může 

způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické ško-

dy s mnohdy nevratnými následky. 

Na základě informací HZS Plzeňského kraje 

zpracoval Jan Václavovic (JSDHO Nýrsko) 

Uzávěrka dubnového čísla Nýrských novin je v pondělí 22. března 2021. 

S ohledem na aktuální opatření v souvislosti 

s pandemií covid-19 dojde od soboty 6. března do 

odvolání k následujícím opatřením: spěšný vlak 

z Nýrska na Železnou Rudu v 8.16 hodin nepojede      

a nepojede ani vlak ze Železné Rudy do Nýrska 

v 15.40 hodin! Z důvodu uzavření škol nepojedou 

školní autobusy či spoje autobusových linek označe-

né, že nejedou o školních prázdninách. Od 1. března 

do odvolání je nutné při cestě veřejnou dopravou mít 

chráněny dýchací cesty (nos i ústa) respirátorem třídy 

nejméně FFP2/KN95. Roušky již nejsou povoleny! 

Vlivem kontrol pohybu osob na hranici okresů složka-

mi Policie České republiky a Armády České republi-

ky může docházet ke zpoždění spojů. 
(red) 
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                         Příroda 

Pečovatelská služba 

Informace pečovatelské služby 

Pečovatelská služba Nýrsko bude až do odvolání vy-

konávat nabízené úkony v omezeném rozsahu. Za 

přísných bezpečnostních pravidel bude i nadále rozvá-

žet obědy a zprostředkovávat nákupy seniorům. Úko-

ny přímé péče budou i nadále pozastaveny, popř. po-

skytovány v nouzovém režimu s přihlédnutím k rodin-

nému zázemí a zdravotnímu stavu uživatele. 

V nevyhnutelných případech bude vyžadován od kli-

entů přímé péče (zejména po návratu z léčebného zaří-

zení) negativní test na koronavirus. Nadále platí po-

vinnost hlásit vedoucí pečovatelské služby dobu, po 

kterou je na uživatele uvalena karanténa. Donáška 

oběda a nákupy seniorům je možné zprostředkovat       

i po dobu onemocnění a nařízené karantény. 

Předem vám děkujeme za vaši ochotu pomoci nám 

zlepšit současný nepříznivý stav v oblasti šíření koro-

naviru v našem městě a těšíme se na další spolupráci    

a setkávání s vámi. Přejeme vám pevné zdraví. 

Marta Melicharová, Dis. 
vedoucí pečovatelské služby 

Sociální a zdravotní odbor 

Ve středu 17. února letošního roku došlo v nočních 

hodinách k požáru rodinného domu v Nýrsku. Násle-

dujícího dne Město Nýrsko nabídlo obyvatelům domu 

náhradní bydlení v objektu města v Palackého ulici. Ti 

však nabídku nevyužili a vrátili se zpět do svého do-

mu. Pracovnice odboru sociálního a zdravotního po-

mohly rodině s vyřízením dávky Mimořádné okamžité 

pomoci z důvodu vážné mimořádné události, kterou 

vyplácí Úřad práce v Klatovech.  

Požár rodinného domu 

Ilustrační foto 

Skřivan polní 

 

Říká se o mně, že si na Hromnice musím vrznout,       

i kdybych měl zmrznout. Pravda je však taková, že se 

z jižní či západní Evropy vracím mezi 15. únorem až 

15. březnem. Jmenuji se Skřivan polní. 

Hned po příletu si vyberu hnízdní revír ( mnohdy opa-

kovaně stejný) a ten si pak bráním svým zpěvem ze 

všech sil. Zhruba 14 dní po mně přiletí samička           

a v nízkém porostu vyhloubí v zemi několik jamek.    

Z nich si pak jednu vybere a postaví jednoduché 

hnízdo vystlané suchou trávou, listy a kořínky. Každý 

den po ránu do něj snese 1 vajíčko. Když jsou              

v hnízdě 3-4, začíná je samička zahřívat. Po 10-12 

dnech se ptáčátka vylíhnou a oba je dalších 10 dní 

krmíme. Potrava sestává pouze z hmyzu. Když dosáh-

nou malí skřivánci plnoletosti, tj. 18 dnů, jsou už plně 

vzletná a samostatná. Vzhledem k hnízdění na zemi 

mají naše mláďata velkou úmrtnost. Až třetina se jich 

nedožije dospělosti. Loví je draví ptáci, lišky, kuny      

i lasice. Proto hnízdíme od března do července 2x až 

3x. 

Co se týče našeho vzhledu, jsme o trochu větší než 

vrabec, nenápadně šedohnědí. Na hlavě máme několik 

pohyblivých pírek, která můžeme vztyčit jako malou 

chocholku. To ovšem málokdo uvidí, protože nejčas-

těji si nás všimnete jako malé tečky na obloze. Třepe-

táme se ve výšce 50-100 m a posíláme na zem svou 

trylkovitou písničku. Zpíváme nepřetržitě 2-5 minut, 

ale údajně některý z nás vydržel zpívat bez přestávky 

68 minut. 

Mgr. Martina Volmútová 
vedoucí sociálního a zdravotního odboru 

Pírko 
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Zajímavosti 

Muzeum Královského hvozdu 

Jaro v zahradě 

pokračování na str. 7 

Co je to za krajinu, ve které žijeme? 

Co všechno je potřeba udělat? Meteorologické jaro 

začíná 1. března a končí 31. května. Astronomické jaro 

začíná jarní rovnodenností, tedy 20. března, a končí 

letním slunovratem 21. června. Velmi známá pranosti-

ka pro tento měsíc říká „březen, za kamna vlezem“, to 

však neplatí pro zahrádkáře. Ačkoliv ještě i koncem 

měsíce mohou teploty klesnout pod bod mrazu a moh-

lo by se zdát, že se příroda probouzí jen pomalu, za pár 

dní klidně může jaro propuknout naplno. Je tedy potře-

ba začít s přípravami na setí a také si rozmyslet, jaké 

další práce již nesnesou odklad. To, že již brzy bude 

na zahradě velmi rušno, nám již nějakou dobu hlásí 

malé drobné kvítky, které jako první po zimě zkrášlují 

naši zahradu. Sněženky ale nejsou zdaleka jedinými 

posly jara. V teplém lednu mohou zpod sněhu vykouk-

nout drobné žluté kvítky talovínu zimního. Vděčnou 

ozdobou zahrádek bývají také rozličné květy krokusů, 

které nezastaví sníh ani kamení a parádu dělají 

v zahradách od února až do dubna. Pro zdárný růst 

květin, ale také před výsadbou zeleniny, keřů a stromů 

je právě na jaře potřeba dostatečně prokypřit půdu. Jak 

nejlépe půdu prokypřit? Tradiční zahrádkáři zřejmě 

nedají dopustit na zahradní klasiku – motyčku, hrábě a 

rýč. V dnešní době je však na trhu i řada kultivátorů. 

Pro větší úrodnost můžete do půdy zapracovat kom-

post, kamennou moučku nebo zasít směs travin, tak-

zvané zelené hnojení. Dobře připravená půda je pro 

zahrádkáře polovina úspěchu. Ovšem ani sebelepší 

zahradní technika nezaručí, že se vyhnete dalším úska-

lím při pěstování v užitkové či okrasné zahradě. Napří-

klad v současném nestálém počasí, které provází ko-

lísání teplot po celý rok, je stále těžší přesně určit, kdy 

je ten správný čas k sázení konkrétních rostlinných 

druhů. Pomoci nám dokáže sama příroda, stačí se dívat 

kolem sebe. 

Někdy nás zláká vyznat se v historii svého rodu. Ně-

kdy se nadchneme pro staré fotografie města nebo 

okolí. Někdy zabrousíme ve svém pátrání i trochu 

hlouběji do historie, třeba do života v Nýrsku před 

jednou nebo dvěma stovkami roků. A dále do historie? 

To už je opravdu složité, něčeho konkrétního se chytit. 

Co kdybychom to zkusili dnes. 

 Skončené husitské války nechaly i náš kraj v takovém 

rozvratu jako třeba druhá světová válka. Do té doby se 

život zdárně rozvíjel, samozřejmě z dnešního pohledu 

s mnohými nespravedlnostmi a všelijakou zhýralostí. 

Našeho kraje se to dotýkalo především častými poku-

sy o těžbu drahých kovů nebo všelijak potřebných 

surovin. Například pod městem Strážov se těžila velmi 

vydatná stříbrná ruda a při její tavbě se získávalo také 

olovo. Hned za kopcem na Drnovém potoku nad obcí 

Úloh se rýžovalo zlato. A nad obcí Skelná Huť byl 

také důl na stříbro a zlato, jak je doloženo jeho histo-

rickým názvem Gold und Silber Sankt Katharine. Náš 

kraj musel být v té době poměrně bohatý. Jak mi 

v rozhovoru na toto téma připomněl Míra Šmíd, neda-

leko od tohoto dolu byl postaven v zaniklé obci Račín 

kostel. Ten někdo musel zaplatit!  

A po zániku této obce dvě stovky metrů odtud byl po-

staven další kostel, a to Sv. Linharta v Uhlišti. To, co 

zbylo k vidění z dolu nad Skelnou Hutí, ve kterém se 

těžilo pravděpodobně již před polovinou 16. století, je 

jen torzo.  

(red) 
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pokračování ze str. 6 

Muzeum Královského hvozdu 

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

pokračování na str.  8 

Zkáza hradu Pajreku 

Podle všech předpokladů to byl rozsáhlý důl, který se 

táhl až téměř k toku Chodské Úhlavy. Život se znovu 

rozvíjel a přišly další války, některé, jako ta třicetiletá, 

stejně zničující. A přesto zde stále žili lidé, kteří o kra-

jině, ve které žili, věděli více než všelijací noví osíd-

lenci. Na Želivském vrchu našel Ladislav Kur staré 

důlní dílo, sice v současnosti zasypané, které může 

pocházet z poloviny sedmnáctého nebo z počátku 

osmnáctého století. Již tehdy se začínaly používat ná-

razové vrtáky, aby odpadla namáhavá práce se želíz-

kem, hornickým sekáčem a kladivem. Brzy nato již 

přišla na řadu také trhavina. Nad obcí Hojsova Stráž 

jsme díky informaci pozorného starousedlíka nalezli 

další staré důlní dílo, tentokrát práce sledovala kře-

mennou žílu s lehce růžovým nádechem, takže se zřej-

mě jednalo o pokus nalezení zlaté žíly. 

A takových pokusů o změnu životního standardu díky 

odvaze začít něco nového je v této krajině jistě více. 

Musíme při přemýšlení vycházet z předpokladu, že 

hned za sousedními kopci lidé zlato těžili, a tak je lo-

gické, že ho místní lidé hledali i zde. A že měli prav-

du, potvrzují současné výsledky výzkumů, které říkají, 

že celá Šumava je zlatonosnou oblastí. Zlaté a stříbrné 

rudy, olovo, sem tam i cín, o granátech ani nemluvě, 

protože jejich zvětralá zrna můžeme běžně nalézt 

v šumavském svoru. 

Tak v takové krajině my tady žijeme. 

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Čtení na pokračování 

Prackendorfovi jakoby se v hlavě rozsvítilo. „Ty mys-

líš, že bychom se mohli pokusit o ztečení hradu? Ale 

k čemu ten Toglman?“ „Řekneme mu, že chce-li za-

chránit syna, že nás musí vpustit do hradu,“ tvrdě řekl 

man. „Ale to mu kluka nevydáme, abychom měli jisto-

tu,“ svoloval a zároveň spřádal plán na získání hradu 

rytíř. „Pravdaže, kluka bychom mu vydali, až bychom 

byli pány hradu, a chlapa bychom vzali s sebou, mohl 

by sloužit zde. Na Pajreku vždy byli dobří sekáči.“ 

„Lidem můžeme slíbit dvojnásobný žold, na Pajreku 

jistě bude hojná kořist,“ vypočítával rytíř a v duchu už 

viděl spokojené tváře svých řezenských věřitelů. „To 

jistě, starý Racek uměl shromažďovat groše. Za bitvu 

u Nýrska určitě dostal bohatou odměnu,“ přisvědčoval 

man. „Ale jak jen sem dostaneme toho chlapa? Kdo 

donese na Pajrek vzkaz? Kluka musíme zde podržet     

a poslat tam někoho z čeledi, to jako bychom mu str-

kali hlavu do oprátky. Řeknou, že oběsíme-li kluka, že 

zase oni oběsí posla,“ staral se rytíř. „Jsou zde příbuz-

ní, někdo z nich tam vzkaz donese. A psaní napíše ple-

bán,“ navrhoval man. „Dobře, pustíme se do toho,“ 

rozhodl rytíř. „Pošli pro plebána a pro nějakého toho 

posla.“ Man odešel a asi za hodinu se vrátil s knězem. 

Ten už ze zkušenosti věděl, co rytíř bude potřebovat. 

Přinesl s sebou list pergamenu, brk i černidlo. „Poslal 

jsi pro mě, urozený a statečný pane. Přeješ si?“ ptal se 

kněz, usedaje na lavici k hrubému stolu. „Napiš na 

hrad Pajrek, že jsme zde chytili ve škodě chlapce, kte-

rý říká, že je z Pajreku, že jeho otec se jmenuje Togl-

man, slouží v tamní čeledi. Je-li pravda, ať otec pro 

něho do tří dnů přijde, jinak že chlapce pověsíme na 

strom!“ „Česky neumím, tam zase neznají německy, 

napíšu to latinsky,“ řekl kněz. „Napiš, však tam také 

mají kněze, třebas kacíře.“ Kněz se dal do psaní, třebas 

bylo krátké, trvalo hodnou dobu, než napsal poslední 

řádek. Rytíř pak přitiskl na list pečeť se svým znakem 

a nakreslil neumělý podpis. Man mezitím přivedl vý-

rostka, který vypověděl, že je bratrovcem zadrženého 

a že už byl u strýce na Pajreku. „Chceš-li příbuzného 

zachránit, dones na Pajrek tento list,“ poručil rytíř.     

A když chlapec svolil, zavolal do kuchyně, aby mu 

dali na cestu kus chleba. Zároveň nařídil, aby dva 

zbrojnoši doprovodili chlapce až k pomezí a tam čeka-

li na jeho návrat.  
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Čtení na pokračování 

Po vzájemné poradě rytíř pak rozhodl, aby se chlapec  

vydal na cestu až druhý den časně zrána, aby obě ces-

ty, tam i zpět, vykonal během jednoho dne.  

Na Pajreku byli překvapeni příchodem zvláštního pos-

la. Oba mladí pánové hned po ránu odjeli do Klatov, 

ale branný, za jejich nepřítomnosti pověřený opatrová-

ním hradu, nečekal na jejich návrat a sám dal zavolat 

z Nýrska kněze, aby list přečetl. Když zvěděl, oč jde, 

neviděl v odeslání Toglmana na Lichteneck pro hrad 

žádné nebezpečí, a tak zbrojnoš mohl se hned vydat na 

cestu. Spěchal, protože věřil, že lichtenecký rytíř by 

pohrůžku, oběšení syna, mohl splnit, třebaže chlapec 

šel s jeho vědomím na bavorskou stranu opravdu jen 

na návštěvu příbuzných, a nikoli na nějakou škodu, jak 

mu kněz vzkaz četl. Jako všichni na hradě, tak i Togl-

man dobře věděl, že život poddaného lidu po obou 

stranách zemských hranic závisel jen na dobré vůli      

a rozmaru jeho pánů, pěkný lovecký pes měl pro ně 

větší cenu než život robotného člověka. Proto měl zá-

jem, aby na Lichteneck dorazil co nejdříve a tam vy-

světlením synova příchodu na bavorskou stranu chlap-

ci zachránil život.  

S bavorským synovcem prošel stezkou pomezním le-

sem a kus cesty od znamenaného smrku narazil na 

lichteneké zbrojnoše. Snadno se s nimi domluvil, pro-

tože sám byl původem Němec a mimo to v bavorském 

zajetí strávil několik let. A protože se tam i oženil, po 

svém vykoupení ze zajetí tam několikrát přišel na ná-

vštěvu manželčiných příbuzných. 

V doprovodu zbrojnošů k večeru došel na Lichteneck, 

který se dosti podobal Pajreku jak svou rozlohou, tak   

i svým okolím a polohou. Hrad stál o samotě v lese na 

skalnatém vrchu, nad malou vesničkou, jejíž bídné 

chatrče zakrývala zeleň stromů. Větší shluk chalup byl 

okolo kostela, odkud právě zněl zvon ohlašující večer-

ní klekání. Na východní straně se tměly, většinou na 

kopcích, málokde na rovinách, rozsáhlé lesy a přiléha-

ly až k českým pomezním hvozdům, od nichž se ničím 

nelišily, takže i zemské hranice byly zdánlivě pro cizí-

ho neznatelné. 

Toglmanovi ani nepřišlo na mysl, že přišel do cizího 

prostředí, všecko mu tam bylo známé, dokonce i ně-

kteří lidé z posádky se k němu přátelsky hlásili. A pro-

tože synova návštěva v místě nemohla přinésti pochyb 

o jejím účelu, domníval se, že syn bude bez dalšího 

jednání propuštěn. A poněvadž slunce už pomalu kon-

čilo svou denní pouť, usmyslil si, že na noc zajde 

k příbuzným a druhý den se vrátí se synem na Pajrek.  

Jestliže si po přátelském uvítání hradní čeledí sliboval 

ve svůj prospěch a pořízení, byl velmi překvapen, 

když pro něho přišli dva zbrojnoši a úsečně ho vyzvali, 

aby šel s nimi. A odvedli ho ne k pánovi, ale do věže, 

v jejímž sklepení bylo vlhké vězení, to dobře znal ze 

svého dřívějšího nedobrovolného pobytu na hradě. 

Zbrojnoši nic nedali na jeho ohrazení, že na hrad přišel 

z dobré vůle, pro syna. Hrubě jím smýkli otevřenými 

dveřmi do tmavého prostoru, stěží se zachytil stěny, 

aby neupadl. A těžké dveře hned zase zapadly do ka-

menných veřejí a vězně obklopila tma. 

„Co to jen chtějí se mnou dělat?“ zahořekoval. „Táto, 

jsem tu také,“ z kouta zazněl známý hlas. „Proboha 

chlapče, proč tě zavřeli?“ ptal se a po hlase tápal ve 

tmě. Ale chlapec, jehož oči již přivykly temnotě, sám 

se mu pověsil na šíji a vyprávěl, že šel lesní stezkou a 

nedaleko hradu ho zbrojnosti bez příčiny zadrželi a na 

pánův rozkaz zavřeli do vězení. A naříkal, že včera mu 

aspoň dali kus chleba a džbán vody, ale dnes docela 

nic, že má hlad a jen trochu zbylé vody ve džbáně. 

Toglman si vzpomněl, že má v kabátě kus chleba. Dal 

jej chlapci, který se do něj hladově zakousl. Oba usedli 

na otep zatuchlé slámy a mlčky se tiskli k sobě, chla-

pec chvílemi zavzlykl. Otec jej utěšoval pohlazením. 

Slovy nemohl, náhlým obratem celé záležitosti jako by 

ztratil řeč. Chlapec se k němu přitulil a brzy usnul, otci 

zakryl spánek chmurné myšlenky hodně pozdě. 

Ráno druhý den ho zburcovali a hned vedli do hradní-

ho stavení. Červnové slunce stálo už hodně vysoko      

a Toglman, jak vyšel ze sklepení na světlo, šel nádvo-

řím s přihmouřenýma očima. Doklopýtal se do komna-

ty v patře budovy, kde u stolu seděl s rimbašským ma-

nem rytíř Prackendorfer. 

„Kluka už nedostaneš, špehýře věším,“začal bez jaké-

hokoli úvodu rytíř. „Pane, chlapec nešpehoval, nemá 

také proč, vždyť už je pokoj, není vojna. Šel navštívit 

nemocnou babičku a ….“ „Nevyprávěj báchorky, kluk 

bude viset!“ rytíř mu přerušil řeč. Toglman se na něho 

nechápavě podíval a pak najednou před něho klekl      

a zaprosil. „Prosím tě, urozený pane, propusť chlapce 

a oběs mě. Manželka spíše oželí mne nežli chlapce.“ 

Rytíř se zachechtal. „Tak přece jen něco nekalého pro-

váděl, když se chceš za něho obětovat.“ „Je to můj 

syn!“ Chvíli bylo ticho a potom rimbašský man řekl: 

„Když máš chlapce tak rád, můžeš ho zachránit, aniž 

by ses sám obětoval. Chceš?“ „Jak bych nechtěl, co 

mám udělat?“ Prackendorfer k němu přistoupil a podí-

val se mu do očí. „Jsi Němec, pravda?“ „Ano, pane.“ 

„A sloužíš kacířům, Čechům?“ Toglman se chvíli oší-

val a pak řekl. „U nás jsme všichni jedné víry, Češi      

i Němci bez rozdílu, chodíme na stejnou mši.“ „Zde 

jsme také jedné víry, ale té pravé, svaté. Rozumíš, 

chlape?“ „Rozumím, pane, ale co mám dělat? Bez víry 

nemohu být, a u nás je jenom ta jedna, husitská. Kdy-

bych z ní vystoupil, snad by mne tam utloukli,“ naříkal 

vězeň. „Mohl bys sloužit zde a chlapce bych ti vrátil,“ 

řekl rytíř. ….. 

——pokračování příště—— 

pokračování ze str.  7 
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