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Vážení čtenáři, 

o květnu se říká, že je nej-

krásnějším a nejromantičtěj-

ším měsícem v roce. Dou-

fám, že to o něm budeme ří-

kat i v roce letošním. Jeho 

začátek je deštivý a po dlou-

hé zimě bych si přála, aby 

byl teplejší. Až budete číst 

tyto řádky, bude snad už 

krásné slunečné počasí 

vhodné na dlouhou procház-

ku či projížďku na kole. 

V tomto čísle opět najdete 

aktuální informace z měst-

ského úřadu, krásnou úvahu 

na téma děti a knihy, nechy-

bí však ani další pokračování        

o Zkáze hradu Pajreku.  

Redakce Nýrských novin 
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Aktuálně 

„Baby boom“ na městském úřadě 

Lokalita „U Hřiště“ 

(red) 

Hodousická ulice 

Otvírací doba městského úřadu 

Poděkování Výměna výloh na rampě 

V současné době řeší městský úřad zástupy za mateř-

skou dovolenou, kterou si již užívá nebo užívat bude 

celkem pět zaměstnankyň. Již je vyřešen zástup na ve-

dení sportovišť, kde od června nastoupí Ing. Tereza 

Dagoury. Hledají se však noví pracovníci na finanční 

odbor, do odboru investic a také do informačního cen-

tra. Zároveň byla na základě výběrového řízení          

k 1. květnu jmenována vedoucí finančního odboru       

Ing. Lucie Václavovicová. Doporučujeme zájemcům 

sledovat oficiální stránky města, aby v případě zájmu 

mohli reagovat na dané výběrové řízení.  

V současné době je již vybudována oddílná kanalizace 

(dešťová a splašková), hotový je také vodovodní řad, 

plynovod a v těchto dnech se zahájila realizace elektric-

kých rozvodů. Na vodovodní řad a kanalizaci požádalo 

Město Nýrsko o kolaudační souhlas, který vydává Od-

bor životního prostředí Klatovy. K dnešnímu dni je po-

depsáno cca 30 smluv se zájemci o koupi pozemků. 

Případní další zájemci se mohou obrátit na odbor život-

ního prostředí na městském úřadě, kde jim budou po-

skytnuty bližší informace. 
(red) 

Starosta města Miloslav Rubáš na poradě zastupitelů 

poděkoval pracovníkům města za vykonané služby 

v Domově pro osoby se zvláštním postižením v Bystřici 

nad Úhlavou v období měsíců února a března letošního 

roku. Poděkoval také všem zaměstnancům úřadu, pra-

covníkům městem zřizovaných organizací, ale také ob-

čanům a složkám fungujícím na území města (lékaři      

a hasiči) za zvládnutí složité situace covidového období. 

Určitě jste si všichni všimli, že již v loňském roce 

začala výměna výloh na rampě. Vzhledem k tomu, 

že se objevil zájemce o krajní provozovnu (bývalá 

zelenina), bude výměna výloh pokračovat i v tomto 

roce. Náklad na výměnu těchto výloh je ve výši cca 

560 tisíc korun. 

V současné době byla zahájena rekonstrukce Ho-

dousické ulice. Větší část této ulice bude vedena jako 

obytná zóna především z důvodu snížení rychlosti mo-

toristů využívajících tuto komunikaci jako náhradní 

spojnici do Hodousic. Bude zde vybudováno také 

zhruba deset parkovacích míst, která budou umístěna   

u vjezdů do jednotlivých domů. Na tuto stavbu získalo 

Město Nýrsko dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR ve výši 2 845 678 korun bez DPH, celkové nákla-

dy činí 4 997 000 Kč bez DPH. 

Uzávěrka červnového čísla Nýrských novin je v pondělí 24. května.  

(red) 

(red) 

(red) 

Pondělí   8.00 - 11.15    12.00 - 17.00 

Úterý       8.00 - 11.15    12.00 - 15.00 

Středa     8.00 - 11.15    12.00 - 17.00 

Čtvrtek      ZAVŘENO 

Pátek       8.00 - 11.15    12.00 - 14.30 
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Rekonstrukce bytového domu č.p. 637 

Aktuálně  

Turistická lázeň 

Koupaliště 

Eternal Hate Fest 

(red) 

(red) 

(red) 

Technické služby zahájily přípravu areálu na další 

sezonu provozu našeho koupaliště, i když v tuto chví-

li ještě neznáme podmínky a časové rozložení zmír-

ňování covidových opatření. Koncem loňského roku 

proběhla instalace zavlažovacího systému v hodnotě 

cca 380 tisíc korun plně hrazeného z rozpočtu města. 

Instalace tohoto zařízení umožní částečně vyslyšet 

požadavek návštěvníků na prodloužení otevírací doby 

o půl hodiny. V letošním roce, vzhledem k nejasné 

situaci v oblasti příjmů, město neuvažuje o další in-

vestici do tohoto areálu. Ceny vstupného budou stej-

né jako v minulém roce.  

Na konci minulého roku začala rekonstrukce bytové-

ho domu číslo popisné 637, který se nachází v lokalitě 

pod nádražím. Dojde zde k rekonstrukci čtyř bytových 

jednotek. Byla již dokončena výměna všech oken       

a v současné době dochází k rozvodům sítí po domě. 

Úprava tohoto domu je spolufinancována 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj – integrova-

ný regionální operační program (IROP). Rekonstrukce 

těchto bytů je pro potřeby sociálního bydlení. Vznik 

těchto sociálních bytů umožní vyloučeným osobám     

a osobám ohrožených sociálním vyloučením vstup do 

nájemného bydlení. Cílovou skupinou v sociálním 

bydlení jsou osoby v bytové nouzi, např. osoby spící 

venku, muži a ženy v azylovém domě, úplné rodiny 

v azylovém domě, muži a ženy v seniorském věku, 

osoby přechodně bydlící u příbuzných či přátel.  

Jistě mnozí z vás někdy na vlastní kůži zažili Kneippo-

vu lázeň, nebo jste o ní alespoň slyšeli. Jedná se o vo-

doléčebnou proceduru, která mimo jiné zrychluje me-

tabolismus. Tato lázeň se klasicky sestává ze dvou 

chodníků, které jsou vydlážděny oblázky. V jednom je 

teplá voda okolo 40 stupňů, ve druhém je voda stude-

ná. Věděli jste, že takové poloviční Kneippovy lázně 

máme i v našem městě? A proč poloviční? V náhonu 

za moštárnou jsou krásné oblázky doplněné zábradlím, 

aby chůze byla pohodlnější, takže máme tu studenou 

polovinu. Ale proč to vlastně zmiňuji. Vedle moštárny 

právě přes tento náhon byl řadu let nevzhledný a tech-

nicky nezpůsobilý most, který technické služby našeho 

města v uplynulém měsíci nahradily pěkným novým 

mostkem pro pěší. Přístup k turistické lázni je tak 

mnohem příjemnější a bezpečnější.  

Stejně tak je od minulého měsíce pohodlnější vstup do 

zámeckého parku v Bystřici, kde bylo staré nevzhledné 

a poškozené zábradlí nahrazeno novým. 

Starosta města Nýrska Miloslav Rubáš vyzval pořada-

tele festivalu Eternal Hate Fest, který by se měl konat 

v sobotu 17. července, o zvážení pořádání této akce 

vzhledem k riziku covid-19 a celkové bezpečnostní 

situaci. Festival navštěvují především účastníci ze za-

hraničí zejména ze SRN, kde v poslední době registru-

jeme nárůst činnosti extremismu.  

(red) 
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Komunitní plánování 

Červená Okula 

Jak se vám žije na Klatovsku? 

Červená Okula a její okolí ve fotografii 

To je název ankety, která probíhala v rámci komunitní-

ho plánování sociálních služeb v uplynulých měsících 

na celém území Klatovska. S jakou oblastí života jsou 

občané v regionu spokojeni? Nejčastěji jsou spokojeni 

s krásnou přírodou a její blízkostí, klidným prostředím 

pro život a také s kvalitou životního prostředí.  

S čím naopak spokojeni nejsou či jaké sociální služby 

postrádají? Nespokojenost občané vyjádřili 

s chybějícími službami a jejich nedostatečnou nabíd-

kou, konkrétně občanům chybí zejména zdravotní 

služby či větší vyžití pro děti. Na nespokojenosti oby-

vatel se dále podílí velká intenzita dopravy, nedostatek 

parkovacích míst či nevhodné parkování a nízká do-

pravní dostupnost. Služby, které v obtížných životních 

situacích obyvatelé Klatovska nejčastěji postrádají, 

jsou zejména pobytové a asistenční služby pro seniory, 

dále podpůrné služby pro rodiny, které pečují o blíz-

kou osobu a v neposlední řadě také služby pro osoby 

závislé na návykových látkách a lidi bez domova.  

To jsou některé z otázek této ankety, jejíž výsledky 

naleznete na webu města Klatovy (www.klatovy.cz) 

v záložce Městský úřad, Komunitní plánování, Anketa 

– „Jak se vám žije na Klatovsku?“. Realizátoři projek-

tu děkují všem občanům, kteří se do ankety zapojili     

a vyjádřili svůj názor! 

Pokud vás sociální oblast zajímá a rádi byste přispěli 

svými zkušenostmi nebo návrhy do diskuze o rozvoji 

těchto služeb na Klatovsku, jste srdečně zváni na se-

tkání u „kulatého stolu“, které se bude konat dne       

11. a 13. května 2021. Setkání bude realizováno on-

line formou (videokonferencí). Bližší informace zá-

jemci obdrží po přihlášení na setkání, které je třeba 

provést do 10. května 2021 na e-mail: veroni-

ka.marouskova@cpkp.cz nebo telefonicky na čísle 

607 027 926. Aktuální informace budou také uvedeny 

na webové stránce města Klatovy, v záložce Městský 

úřad, Komunitní plánování, 3. etapa. Jakékoliv dotazy 

ráda zodpoví Veronika Maroušková z Centra pro ko-

munitní práci západní Čechy na výše uvedených kon-

taktech.  

Na setkání budou představeny závěry z mapování soci-

ální situace v regionu a probírány silné a slabé stránky 

sociální oblasti na Klatovsku. Setkání je určeno zá-

stupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, poskyto-

vatelům a uživatelům sociálních služeb, spolkům        

a dalším institucím a občanům z řad široké veřejnosti.  

Anketa i setkání se konají v rámci projektu 

„Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvo-

je sociálních služeb na Klatovsku", který je podpořen 

finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu 

ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. 

č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015153. Projekt reali-

zuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

v partnerství s městem Klatovy. 

Za celý tým CpKP ZČ vám přejeme pevné zdraví, 

klidné jaro a těšíme se na setkání při diskuzích o soci-

álních službách v regionu!  

Ing. Tereza Eberlová 
manažer projektu 

Postup městského úřadu s touto problematikou přineseme v příštím čísle Nýrských novin. 

http://www.klatovy.cz
mailto:veronika.marouskova@cpkp.cz
mailto:veronika.marouskova@cpkp.cz
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Muzeum Královského hvozdu 

Příroda 

S detektorem širým světem 

Ilustrační foto 

Skorec vodní 

 

Jsem naprostá výjimka mezi pěvci. Kromě létání 

umím totiž i plavat. Jmenuji se Skorec vodní. Já i mo-

je partnerka jsme velcí asi jako kos, tmavě hnědí         

s bílou náprsenkou, jsme ale zavalitější a máme krátká 

křídla a ocas. Křídla nám slouží jako ploutve, ocas 

jako kormidlo. Oči si chráníme třetím víčkem - mžur-

kou. Potápíme se až do půlmetrové hloubky a pod vo-

dou vydržíme 10-20 vteřin. Pod kameny hledáme lar-

vy hmyzu a červy, jinak sezobneme i pulce nebo ma-

lou rybku. 

Koncem zimy si začnu hledat partnerku, a protože s ní 

chci žít  celý život, dávám si na námluvách opravdu 

záležet. Zakloním hlavu, aby vynikla bílá náprsenka, 

třepotám křídly a podřepávám na jednu stranu a zas na 

druhou... Prostě před ní tak dlouho tančím, až neodolá. 

Pak spolu začneme co nejblíž u vody stavět hnízdo. 

Někdy na břehu řeky, jindy třeba pod mostem. Je ku-

lovité, postavené z mechu a vystlané listím. Vletový 

otvor je skloněný tak, aby do hnízda nepršelo. Naše 

dílo mívá průměr 20 cm, ale protože v něm hnízdíme 

opakovaně a průběžně ho opravujeme, může se zvětšit 

až na 50 cm. Hnízdíme většinou 2x, od března do 

června. Samička snese 4-5 vajíček a sama je zahřívá. 

Já ji někdy krmím, někdy si vyletí zalovit sama. Po 16 

dnech se vylíhnou skorečci a oba je krmíme 3 týdny 

na hnízdě a pak ještě 14 dní po vyhnízdění. Zajímavé 

je, že zhruba ve 3 týdnech života se mláďata naučí 

létat, ale už předtím umí plavat. 

Pokud půjdete podél Úhlavy a zaslechnete hlasité cit-

cit, honem se podívejte nízko nad hladinu. Proletím 

kolem vás jako blesk a potom buď zmizím pod hladi-

nou, nebo se usadím na nějakém šikovném kameni.   

A nemyslete si, že jsem nějaký křehký ptáček. Zima 

mi nevadí a dokážu se potápět i pod ledem. 

Pírko 

Je to více než dvacet let, co jsem poprvé držel v ruce 

detektor na kovy. Kdo se trochu více vyzná, je mu 

jasné, že tímto přístrojem nemohlo být nic jiného než 

armádní minohledačka. Přes jednoho kamaráda, který 

dnes také chodí na průzkum s detektorem, jsem ho 

získal z výprodeje skladových zásob bývalé NDR. Stál 

tenkrát 1 500 Kč. 

To už jsme se scházeli na prvních schůzích našeho 

muzejního spolku a občas se tak kochali prvními nále-

zy. Směrem na Hadravu jsem našel blízko silnice dvě 

středověké podkovy a radoval jsem se, že mám důkaz 

o bitvě u Nýrska. Pak mi jeden známý vysvětlil, že 

podkovu tam mohl ztratit voják, ale i sedlák, a nadšení 

bylo ochlazeno. A tak to šlo dál. Přibývali kamarádi 

detektoráři a nejednou mne zvali „na hledačku“ dale-

ko nebo blíže. Nějak mi bylo jasné, že nechci být jed-

noznačně detektorářem, ale že chci být muzejníkem, 

že chci být užitečný tomu kraji, ve kterém bydlím. 

Občas se mi zastesklo, když někdo z přátel hlásil zají-

mavý nález z lokality, například v jižních Čechách. Já 

jsem věděl, že na chudých políčkách Královského 

hvozdu se něco takového očekávat nedá. A přece. Ani 

to netrvalo dlouho od první zprávy, asi čtyři měsíce,   

a celý Strážov se mohl dívat na poklad nalezený na 

školní zahradě. Od té doby jsme už s muzejní partou 

udělali celou řadu zjištění a potvrzení neurčitých úst-

ních zpráv. Detektory byly vždy při tom, a dokonce     

i v minulé době s jistým souhlasem odborníků na his-

torii, protože bylo o muzejní partě v Nýrsku známo, že 

si nálezy neplní soukromé sbírky, ale ty muzejní. Byla 

to pro mě radost, když jsem plzeňskému muzeu mohl 

garantovat, že z nalezeného pokladu ve Strážově se 

nic neztratilo a poklad je v muzeu tak, jak byl nalezen. 

A věřte mi, že nabídky byly. 

Detektory jsou v současné době stále populárnější. Už 

jsem v okolí Nýrska potkal celou řadu lidí, kteří mi 

také říkali, že je to jejich koníček. I takové odlehlé 

končiny, kde neustupovali ve velkém vojáci z druhé 

světové války, kde neproběhly bitvy zapsané do světo-

vých análů, kde se nepohybovali světově proslulí lou-

pežníci, začínají být vyhledávány. Proč jsme se pustili 

do poměrně nevděčné muzejnické práce?  
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Muzeum Královského hvozdu 

Úplná uzavírka silnice Nýrsko - Janovice nad Úhlavou 

11. - 15. května 

23. - 29. června 

17. - 22. července 

Zápis do Základní umělecké školy Hanuše Steina 

Vážení rodiče, 

v souvislosti s rozhodnutím MZČR, mimořádným opatřením vlády ČR 

a omezením přítomnosti žáků ve škole bude zápis   nových žáků pro 

školní rok 2021/2022 probíhat elektronicky. Přihlášku do základní umě-

lecké školy si zobrazíte na této adrese: https://www.izus.cz/

prihlaska_do_zus/ nebo na webových stránkách školy. Ve školním roce 

2021/2022 bude organizována výuka v hudebním a výtvarném oboru. 

Bližší informace o výuce nebo o přihlášení žáka do výuky vám budou 

poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027, 604 446 480 nebo elek-

tronicky (zus.nyrsko@seznam.cz). Luboš Vacek 
ředitel školy 

Abychom našemu městu trochu pomohli „na světlo“. 

Mohu to psát v množném čísle, protože do muzea při-

cházejí nálezy od Romana Liebzeita, Tomáše Krato-

chvíla, Zbyňka Turony, Jana Vaníka, Oldy Kratejla     

a dalších. Vím o nálezech, které se našly, ale do muzea 

zatím nedorazily. Je to škoda, protože naše okolí 

opravdu není tak bohaté, aby se informace o nálezu jen 

tak ztratila. To se nedá nahradit a už se nikdy nikdo 

nedozví, že se třeba poblíž Nýrska našla bronzová se-

kyrka. 

Pro ilustraci přidávám snímek ze společného prohledá-

vání místa, kde stál ještě v roce 1946 americký stíhač 

tanků M 10. Kamarádi jsou celí rozesmátí. Jak by ne. 

Vždyť tam našli několik unikátních kousků z tohoto 

válečného stroje, ale také i několik kusů munice, která 

rychle putovala do rukou pyrotechniků. (Mimochodem 

ten pán, který má brýle na čele, nalezl prvních osm 

kusů pražských grošů ze strážovského pokladu.)  

Tak co, stojí to za to, pídit se po takových nálezech? 

Školy  

Karel Velkoborský 

Úspěšná akce na lokalitě U Tanku 
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Městská knihovna 

Děti a knihy (čtenářství) 

Bohužel v dnešní době nepatří čtení knih 

k nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám dětí, je 

totiž spojeno s nudou a mezi hlavní konkurenty patří 

televize, počítače, mobilní telefony. 

Někdy slyšíme říkat rodiče i prarodiče, jak jsou dnešní 

děti jiné. Ano jsou! Vyrůstají v jiné době, v době rych-

le se měnící.  

Na cestě ke čtenářství je ale v první řadě doprovázejí 

rodiče. 

Od okamžiku, kdy ukazujeme našim nejmenším první 

knížku s obrázky a říkadly, začíná pro ně cesta ke čte-

nářství. Zajímejme se o to, co dáváme dítěti číst. Ne-

nuťme jim hned zpočátku něco, co jsme kdysi čítávali 

my. Nechme je, ať si vyberou knihu, která je zaujme, 

byť jen obrázkem. Prvním krokem je čtení dětem na-

hlas. Zkuste ho zařadit jako rituál například před po-

ledním či večerním spaním. Ony si tento moment po 

nějaké době osvojí a nebudou v budoucnu brát čtení 

jako povinnost, ale jako zpestření volné chvilky. 

Občas slýcháváme „Dětem jsme četli, jen když byly 

malé“. Ony ale potřebují, abychom jim četli i v jejich 

školním věku, kdy už to samy dokáží. Je to pro ně svět 

fantazie a rozšiřování si slovní zásoby. Existují i kni-

hy, které jsou určené na společné čtení rodičů s dětmi 

(nakl. THOVT, Fragment). 

Ovšem nečekejte, že dítě přečte hned první knihu, kte-

rou mu dáte do ruky. I dospělý čtenář ji odloží, pokud 

ho nezaujala. Vytrvejte a nabízejte dítěti další knihy, 

byť to může být běh na dlouhou trať. Nemusíte tím 

ovšem zruinovat váš rodinný rozpočet. Přiveďte své 

dítko do knihovny a věřte, že určitě najde příběh či 

pohádku, která ho zaujme a vtáhne do děje.                 

A zařídíte-li mu doma knihovničku, kde bude mít vy-

skládané svoje knihy, určitě to zabere.  

Ukažme dětem, že knihy v sobě ukrývají kouzlo, napě-

tí i vzrušení, které v žádných filmech a hrách nelze 

najít. 

Milena Linhartová 
knihovnice 

Městská knihovna je od 5. května opět OTEVŘENA. 
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Čtení na pokračování 

pokračování na str. 9 

Zkáza hradu Pajreku 
Historická povídka z dávných dob, kterou napsal František Minářík. S lehkou nadsázkou, jak to tenkrát mohlo být, či ne-

být. Čtení na pokračování. 

 Čeledín se na chvilku zamyslil a potom s výhradou 

napolo souhlasil. „Nu což, já bych rád sloužil tobě, 

pane, mám také zde příbuzné. Ale na Pajreku mám 

manželku a dvě děti. A také šatstvo. A pán by mě ne-

pustil.“ „Starý pán už zemřel?“ „Zemřel, pane, ale jsou 

tam dva jeho synové, těm patří hrad s celým panstvím. 

A těm bych musel zaplatit výhost, jsou lační na každý 

groš.“ Rytíř se na něho podíval jako ostříž. „Co to po-

vídáš? Na Pajreku přece je bohatství všeho druhu. Proč 

by jim šlo o nějaký groš?“ „Mladí pánové jsou pořád 

na cestách, nejvíce v Klatovech, kde hodně promarní. 

Povídá se, že na hradě je poklad, ještě od starého pána, 

ale nikdo jej ještě neviděl, poddaným lidem by jej také 

neukázali. V jizbách je hodně krásných zbraní a ná-

kladného odění, v konírnách je asi patnáct koní, ale 

peníze? To nevím,“ vypovídal vězeň. 

Rytíř uvažoval. Že by pověst o pajreckém bohatství 

byla jen smyšlená? Podle svých poměrů, a panství 

lichtenecké bylo hodně podobné statku pajreckému, 

věděl, že pajrecký pán vedl život dosti nuzný a neměl 

nikdy groše nazbyt, vždyť si musel pomáhat i loupež-

nými vpády do Bavor a Horní Falce, takže ze svého 

hospodářství nemohl shromažďovat pokladů. Ale bylo 

zde vítězství u Nýrska a velká kořist tam nabytá a jistě 

také bohatá králova odměna. Nebožtík pan Racek byl 

člověk dosti šetrný a synové, třebaže nyní vedli život 

hodně veselý, přece jen nemohli za krátkou dobu své-

ho hospodaření všechno utratit. A tak ke konci svého 

přemýšlení dospěl k přesvědčení, že na Pajreku nějaký 

poklad musí být. A bylo jen samozřejmostí, že obyčej-

ný zbrojnoš neb čeledín o tom nemohl vědět. A hned 

se rozhodl. Uchopil Toglmana za krk, zatřásl jím, div 

z něho duši nevytřásl a zahoukl: „Chceš-li zachránit 

syna, vrátíš se na Pajrek a tam řekneš, že potřebuješ 

čtvrt kopy českých grošů, abys syna vykoupil. Nabíd-

neš se hradní čeledi, že za nějakou odměnu budeš mís-

to ní chodit do stráže, a to ještě dnes v noci, abys na to 

nezapomněl, rozumíš? My se skryjeme v lese pod hra-

dem. Po prvním kuropění dáme znamení sýčkovým 

zahoukáním, ty nám otevřeš bránu a tím svůj úkol 

skončíš. Souhlasíš?“ Toglman se hrůzou zachvěl. Zra-

dit pána, zradit své druhy, připravit všem zkázu? Začal 

se vytáčet. „V noci jsou na hradě dva strážní, a nevím, 

budu-li moci sám jít do stráže.“ „To je tvá věc, abys 

šel. A toho druhého zabiješ. Nebudeš-li sám ve stráži, 

zabiješ oba, mečem přece dovedeš dobře zacházet. 

Otevřít bránu a spustit svoditý most přece je dost snad-

ná věc, to dovede každý chlapec!“ Toglman, otrlý čas-

tými boji a šarvátkami, mlčky přisvědčil. Rytíř ještě 

mu připomněl, aby na Pajreku řekl, že syna na Lichte-

necku vydají, až přinese výkupné, a ať se připraví na 

odchod z Pajreku tak, aby se neprozradil, aby ani man-

želce nic o jejich ujednání neřekl. Pak nařídil, aby 

Toglmanovi i chlapci dali vydatnou snídani a po dobu 

jídla oba mohli sedět spolu.  

Na zpáteční cestě zase ho provázeli dva zbrojnoši, ale 

na rozdíl od včera nyní s ním došli až na blízko Pajre-

ku, kde se v houští ukryli. Toglman si domyslil, že tam 

budou střežit okolí hradu. Na chvíli ho napadla uště-

pačná myšlenka, jak by na hradě asi uvítali zprávu      

o záměru lichteneckého rytíře, jistě by mu někde na 

cestě položili zálohu a měl by po kořisti. Kdyby při 

tom dostali Prackendorfera do zajetí, chlapec by byl 

rázem osvobozen. Ale nebylo to jisté a v případě ne-

zdaru synův život byl v nebezpečí. Potom také, proč 

by měl šetřit pajreckého pána, vždyť je jedno, slouží-li 

sám na Pajreku, nebo na Lichtenecku, pán jako pán, 

jen když syn bude osvobozen. A že by zrada, kterou na 

svých nynějších pánech a na svých druzích na hradě 

zamýšlel spáchat, byla nějaká špatná věc, vůbec mu 

nepřišlo na mysl. Proto ještě dříve než došel 

k pajreckému hradnímu příkopu, byl rozhodnut, že 

nikomu o hrozícím nebezpečí neřekne a Bavory do 

hradu vpustí. 

Na Pajreku se podivili, že čeledín se vrátil sám, a divili 

se ještě více, když slyšeli, za jakou výplatu Lichtenečtí 

chlapce vydají. Čtvrt kopy českých grošů zaplatit za 

dvanáctiletého chlapce! Kde by je Toglman vzal? Na 

Pajreku má jen stravu s rodinou a jen zřídkakdy dosta-

ne nějaký groš. To by se musil dát na vojnu, ale aspoň 

na čtvrt roku, jak bylo zvykem, a za tu dobu, než by 

přišel s penězi, vrátil-li by se vůbec, kdoví co by se 

zatím s chlapcem stalo. Někteří navrhovali, aby Togl-

man šel poprosit mladé pány o půjčku, ale branný, 

dobře zasvěcený do hospodářských poměrů, prozradil, 

že oba páni v noci přijeli z Klatov s těžkými hlavami, 

ale jistě také s lehkými měšci, že by prosebníka jistě 

vyhodili z jizby. Když pak Toglman se nabídl, že mís-

to jiných bude chodit na noc do strážní služby, z účasti 

na jeho těžkostech rozhodli, že všichni dohromady mu 

mezi sebou seženou nějaký peníz, a co bude scházet, 

že si vypůjčí u klatovských lichvářů. Přitom doufali, že 

hradní páni se nad svým čeledínem také ustrnou a ně-

jakým grošem přispějí, takže snad ani nebudou muset 

jít k lichvářům. A chlapec bude v brzku osvobozen. 

Branný pak Toglmanovi doporučil, aby si šel po dlou-

hé cestě odpočinout, po západu slunce že nastoupí 

strážní službu v bráně. 
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Čtení na pokračování 

Inzerce 

——pokračování příště—— 

pokračování ze str.  8 

Toglmana překvapila účast druhů a hradní čeledi na jeho 

nesnázi, ale ani na okamžik mu nepřišlo na mysl, jakou 

těžkou pohromu svou zradou na ně přivalí, do jakého 

nebezpečí je uvede. Jeho srdce se zatvrdilo: byli to Češi 

a k tomu ještě kacíři, jak mu řekli na Lichtenecku, tedy 

nijak nezhřeší, když jim způsobí zkázu. S tímto rozhod-

nutím se položil na hrubé lože, když před tím upokojil 

manželku slibem, že syn se brzy vrátí. Jen přemýšlel, 

zda Prackendorfer sežene dostatečný počet branných 

lidí, potřebný k vzetí tak pevného hradu, jakým byl Paj-

rek. 

Teplý červnový večer pajrecká čeleď využila k rozpravě 

o zvláštním případu Toglmanovy rodiny. V pohraničí už 

došlo k rozmanitým příhodám, zcela běžné byly vpády 

celých tlup přes pomezní čáru na českou i bavorskou 

stranu, ale to všecko bylo jen kvůli kořisti nebo nějaké 

pomstě. Že by však někdo sáhl i na nedospělé děti, to 

nebylo slýcháno. A kvůli několika grošům výkupného! 

Copak lichtenecký rytíř byl v takové nouzi, že se mu 

hodil i groš od poddaného člověka? 

Dlouho do noci o tom rokovali, a když šli spát, litovali 

Toglamana, který místo odpočinku šel do brány na stráž. 

Na celou noc, ani nechtěl po půlnoci vystřídat. Branný, 

který Toglmana do strážní služby zaváděl, podivil se, 

s jakou pečlivostí službu od svého předchůdce přejímal. 

Zkusil odsunout a zase zapustit závory brány, zatočil 

rumpálem na spuštění a zase zvednutí svoditého mostu, 

dorozuměl se s pověžným na podsebití hradní budovy. 

Branný přičítal tuto horlivost za známku jeho vděčnosti 

hradní posádce, za její slib pomoci při shánění výkupné-

ho. A poklepal mu pochvalně na rameno, odešel spát.  

Na hradě se rozhostilo ticho, občas přerušené úderem 

kopyt koní do kamenné dlažby v nedaleké stáji. U koní 

na kupě slámy leželi dva čeledínové, kteří měli dávat 

pozor, kdyby se některý kůň odvázal, ale oba spali. Od-

počívali zbrojnoši z posádky i lidé z čeledi a jejich rodi-

ny, na znamení pověžného, obcházejícího podsebitím, 

byly uhašeny všechny ohně. 

Oba Janovští ještě dlouho nespali, rozmlouvali, kam 

druhý den vyjeti, na osamoceném hradu, jen mezi čele-

dí, měli dlouhou chvíli. Počítali hotovost, která nebyla 

valná, a bez peněz přece nemohli mezi veselé společní-

ky. Všechny platy poddaných už měli vybrány, o dříví 

z jejich rozsáhlých lesů byl malý zájem, stav hovězího 

dobytka ve dvorci byl hodně nízký, ovce neodrostlé, 

takže nebylo možno něco prodat. Jindřich navrhl snížení 

stavu posádky na hradě, nyní, v době míru, stačilo ke 

střežení hradeb deset dvanáct mužů a ostatek zbrojnošů 

rozsadit na opuštěné grunty v Prostřední a Zadní Lhotě  

a na Suchém Kameni. Václav namítal, že uprázdněné 

grunty jsou vesměs zpustlé, že po dohlednou dobu nelze 

počítat s nějakým ziskem plynoucím z jejich osazení.    

A navíc, zvýšením počtu osedlých budou zvýšeny i po-

vinnosti majitelů statku, zatajit takový přírůstek by bylo 

ošemetné. Ani na dlouhém rozumování nedospěli 

k nějakému rozhodnutí a celou věc odložili na zítřek. 

Pověžný z dlouhé chvíle přecházel podsebitím, několi-

krát prohlédl nabitou hákovnici namířenou k bráně, pře-

svědčil se, zda má připraveno křesadlo, ocílku i hubku, 

jakož i zda pochodeň, ležící vedle, je způsobilá 

k zapálení. Občas, když se domníval, že minula hodina, 

zavolal výstražné: „Dej pozoooor!“ Toglman nad bra-

nou odpovídal stejným způsobem. To se několikrát opa-

kovalo, až na východě nad lesy poněkud prosvítilo.      

A tehdy se na hradě v kurníku ozval kohout. Jeho hlas 

se z výšky rozlehl do šíře a hned mu odpovídali kohouti 

dole ve dvorci, v Přední a Prostřední Lhotě. A vzápětí 

v lese nedaleko hradu zahoukal sýček. 

 

 



 10 

Sčítání lidu 
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Inzerce 

Prodej   slepiček 

 

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant         

ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Maranska.  

Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 185 - 229 Kč/ ks.  

Prodej: 17. 6. 2021 

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17:50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Info: Po-Pá  9.00 - 16.00 hod.  

tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 
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 Uzávěrka: 
 Červnové číslo Nýrských novin  vyjde ve 22. týdnu roku    
 2021. 
 Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pondělí     
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