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Zastupitelské okénko
Hojsova Stráž 2008

a nasazením všech
pořadatelů musí
nadchnout každého
účastníka. Díky
o b č a s
a ž
„masochistické“
práci ředitele této
soutěže se podařilo
přilákat veliké
množství soutěžících
z širokého dalekého
okolí a dokonce
i z několika zemí
Evropy.
Příchod léta do
Setkání s olympijským vítězem Davidem Kosteleckým
Hojsovky je již
neodmyslitelně spjat se sérií letních
koncertů, které odstartovalo žesťové Horpeniak..
Podzim začíná tradiční hojsoveckou
kvarteto Musica Antiqua Di Quattro.
Povedl se koncert Ireny Budweiserové poutí. Během této akce se uskutečnila
s klasickým gospelovým a spirituálovým i pouťová zábava pod širým nebem s živou
muzikou. Tento podnik se „naštěstí“ koná
repertoárem.
Letní koncerty byly završeny výběrem pouze jednou do roka, tak zbývá nějaký čas
z děl českých mistrů v podání orchestru na potřebnou regeneraci organizmů všech
P e l l a n t C o l l e g i u m s e s ó l i s t o u účastníků.
S ukončením cyklistické sezóny
Symfonického orchestru Českého rozhlasu
Jiřím Pellantem, které slovem doprovodil proběhl závod horských kol, jenž byl
historik Šumavského muzea Vladimír současně posledním závodem seriálu
Pošumavské ligy horských kol.
Poklidný adventní čas na Hojsově
Stráži zahájil sváteční koncert hudebníků z
řad místních občanů. Tradičně vystoupil
Železnorudský smíšený pěvecký sbor
Sportovním nadšencům, účastníkům lyžařských škol a jejich zákonným
doplněný Horažďovickým pěveckým
zástupcům, kteří v areálu
sborem.
Období čertů a Mikulášů je spjato
Belveder v Železné Rudě
s mikulášskou nadílkou, tentokráte za
přítomnosti samotného Lucifera, který
hodlají využívat vleky a sjezdové tratě
následující dni pomohl s přípravou
a organizací Mikulášské zábavy.
Engadin I a Engadin II.
Týden po zábavě jsme si pěkné
popovídali
s olympijským vítězem
Počínaje lyžařskou sezónou 2008/2009 neuzavřel Sportovní klub Špičák, o.s.
z Pekingu Davidem Kosteleckým.
ani pan Václav Topol smlouvu o možném užívání našich pozemků v areálu
Předvánoční čas nám zpříjemnilo
Belveder.
vystoupení klatovského pěveckého sboru
Z tohoto důvodu oznamujeme zákaz vstupu jakýchkoli osob na naše pozemky Šumavan.
Ani na Štědrý večer jsme nezaháleli.
v tomto areálu a žádáme, aby naše vlastnická práva k pozemkům byla
Domácí kapelník Miroslav T. připravil
respektována.
sváteční koncert mladých nadějných a
ostatních „hudebníků“ z řad místních

V loňském roce opět žila Hojsova
Stráž svým poklidným aktivním životem.
Místní dobrovolní hasiči
s osadním výborem a občanským
sdružením Hojsova Stráž uskutečnili za
pomoci všech aktivních občanů řadu
kulturně společenských akcí, které se
v průběhu let staly tradicí. Zde je třeba
poděkovat za stálou podporu Městu
Železná Ruda.
V rámci jarního probouzení organizmů
všech občanů proběhla velikonoční
zábava, která svou atmosférou
a návštěvností předčila všechna
očekávání. Faktický příchod jara byl
následně oslaven stavěním máje
s občerstvením. Pro zdárný chod oslavy
někteří neváhali nasadit své zdraví
i majetkové hodnoty. Následující dny
zpestřil tradiční Hojsovecký pivní běh
s velkou účastí závodníků z celé republiky.
Počátkem měsíce června se konal dětmi
i dospělými očekávaný dětský den.
Všichni občané netrpělivě očekávali
příchod čtvrtého ročníku sportovně –
společenské akce s názvem „Dřevěná
olympiáda“, která svým obsahem

Oznámení

Majitelé pozemků - Burianovi

Placená reklama

(Dokončení na str. 11)
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USNESENÍ z veřejného zasedání ZM ze dne 1. 12. 2008
ZM schvaluje:
- rozpočet pro r. 2009 jako přebytkový
- záměr prodat p.p.č. 59/45 a část
p.p.č. 59/43 v Železné Rudě o výměře cca
5 500 m2 za účelem vybudování nákupního
centra a znění smlouvy o smlouvě budoucí
se společností InterCora, spol. s r.o.
- prodej stp. č. 69/3 a stp. č. 69/4 na Špičáku
o výměře 123 m2 za cenu 300,-Kč/m2
p. Zimmerhaklovi
- bezúplatné nabytí budov a pozemků
v Alžbětíně včetně jejich součástí
a příslušenství a dále schvaluje obsah
smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a Městem
Železná Ruda ve prospěch Města Železná
Ruda včetně omezujících podmínek ve
smlouvě uvedených
- odkoupení pozemku č. 59/36 v Železné
Rudě o výměře 3 497 m2 dle smlouvy
předložené Policií ČR
- prodej p.p.č. 1202/9 v Hojsově Stráži
o výměře 1770 m2 ve prospěch p. Černého
za cenu 600,- Kč/m2. Podmínkou uzavření
smlouvy je souhlas kupujícího se zřízením
předkupního práva pro Město Železná
Ruda za stejnou cenu
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene chůze, jízdy a parkování pro
Horskou službu na p.p.č. 297/24
na Špičáku
- podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků od PF ČR dle seznamu tvořícího
přílohu usnesení.Viz. příloha č.2
- prodej parcely 413/81 v k.ú. Železná
Ruda o výměře 62 m 2 manželům
Šlechtovým za cenu 80,-Kč/m2
- uzavření podnájemní smlouvy na rok
2009 na pozemky 488/1, 492/4, 492/29
v Železné Rudě mezi p. Topolem
a Městem Železná Ruda za cenu 306 003,Kč s podmínkou vyrovnání stávajících
závazků a nových závazků mezi Městem
Železná Ruda a panem Lučanem
- uzavření nájemní smlouvy na pozemky
386/25, 386/26 a 386/6 v Železné Rudě
o výměře 10 722 m2 mezi Městem Železná
Ruda a p. Topolem na jeden rok za cenu
42 888,-Kč, odpovídající sazbě
4,- Kč/m2/rok
- prodej pozemku č. 543/4 Lesům ČR na
základě žádosti Lesů ČR s. p.
- prodej piana z majetku města
p. Slodičákovi, které mu bylo svěřeno dle
usnesení ZM v roce 2002, za cenu 1,- Kč
- odměny pro komisi pro projednávání
přestupků za rok 2008
- vyhlášku č.1/2009 o výherních hracích
automatech
- ceník jízdného SLD Špičák-Pancíř
a vleku Pancíř a doplnění ceníku
o přepravu zavazadla: 10,- Kč. Provoz

zahájen 1.12.2008
- provoz na parkovišti Kaskády: pro OA
zdarma, autobusy 200,-Kč/den, za finanční
spoluúčasti provozovatelů lyžařských
areálů na údržbu a provoz
- plán zimní údržby komunikací pro rok
2008/2009
- realizaci změny územního plánu č. 7
v souladu s usnesením ze dne 27.8.2007
firmou AVE architekt
- p. Frenzla, Ing. Kořána a p. Papeže do
školské rady
- školskou radu na rok 2009-2011 ve
složení: pp.Štádlerová, Chalupská,
S c h e i n h e r r, N e d v ě d o v á , F e n c l ,
Najmanová, Frenzl, Kořán, Papež
- zadání fotografické knihy dokumentární
fotografie z historie Železnorudska, od
p. Roučky
- účast města na zřízení výstavy
historie lyžování, turistiky a Horské služby
na Železnorudsku v objektu Zámečku
- přijetí dotace od Ministerstva financí ve
výši 2 mil. Kč na stavební investici v areálu
sportovního hřiště Železná Ruda
ZM souhlasí:
- aby město Železná Ruda uzavřelo dohodu
o finančních náhradách na vypořádání
restitučních nároků s Ing. Viktorem
Janatkou, Ing. Jaroslavem Janatkou
a PhDr. Jelenou Baumrukovou za účelem
naplnění formálních zákonných
předpokladů pro vyplacení náhrady
pozemkovým fondem ČR a schvaluje text
této dohody
- s prodloužením nájemní smlouvy se spol.
ZR City s.r.o. na pronájem parkoviště do
konce roku 2008, tj. 31. 12. 2008 za částku
100 000,- Kč + DPH. Ukončení nájmu
parkoviště Kaskády k 30. 11. 2008
- s odkupem majetku firmy ZR City s.r.o..
Odkup bude proveden zápočtem dluhů
- se zápisem Kroniky Města Železná Ruda
za rok 2007
ZM uděluje výjimku ze zákazu stavební
činnosti:
- Vodospolu, s.r.o., Klatovy na stavbu
Železná Ruda-Alžbětín vodovodní
přípojka pro č. p. 16 s podmínkou, že řešení
přechodu asfaltové komunikace bude
podvrtem
- JH projektu-Ing. Jaroslav Havlík, Klatovy
na stavbu Železná Ruda, Neužil kNN
- D. Voráčkové, Klatovy a p. L. Novákové,
Praha 4 na změnu stavby rekreačního
objektu č. e. 80 v Hojsově Stráži ze stavby
dočasné na trvalou.
- S. Hoškové, Unhošť, na stavbu RD
v Železné Rudě s podmínkou předložení
PD k posouzení stavebnímu výboru
- Stavinvestu Šumava s.r.o., Písek na
rekonstrukci a stavební úpravy Hotelu
Fanda Brčálník s podmínkou uzavření

smluv dle pravidel bytové výstavby
- P. Hrachovi, Žel. Ruda 296 na reklamní
poutač
- společnosti Magenta Ray a.s., Plzeň na
dostavbu zádveří RD- Samoty, rozšíření
parkovacích míst, navýšení počtu bytových
jednotek ve spodní řadě RD, s podmínkou
uzavření smluv dle pravidel bytové
výstavby a uzavření smlouvy o vnějším
vzhledu budov
- společnosti TO a Mi Varnsdorf, na
prodloužení dočasnosti směnárny
v Alžbětíně o jeden rok
- J. Kinkorovi, Nýřany, na prodloužení
dočasnosti stavby na st.p.č. 120 (prodejna
medu), v. Alžbětíně o 1 rok
- manž.Velackým, Železná Ruda 280, na
zastřešení balkonové terasy na budově č.p.
405 tamtéž s podmínkou uzavření smluv
dle pravidel bytové výstavby a uzavření
smlouvy o vnějším vzhledu budov.
ZM neuděluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti :
- manž. Velackým, Železná Ruda 280, na
stavbu přístřešku ke stavbě č.p. 405 tamtéž
ZM odkládá udělení výjimky ze zákazu
stavební činnosti:
- společnosti Trigema, a.s., Praha 5 na
objekt Okula, Železná Ruda.
ZM jmenuje do funkce prokuristy
společnosti Služby města s. r. o. p. Karla
Papeže, bytem Železná Ruda, U Řezné 375
s účinností od 02. 12. 2008.
ZM ruší nájemní smlouvu mezi Městem
Železná Ruda a ZR City a společností
Czechinfoline (z 15.11.2001) na pozemek
538/1 v k.ú. Železná Ruda.
ZM zmocňuje starostu a místostarostu
k provedení závěrečných rozpočtových
změn ve vztahu ke skutečnému stavu
příjmů a výdajů rozpočtu města ke konci
roku
ZM bere na vědomí:
- zpětvzetí žádosti sdružení podnikatelů
Kypta x Šístek o výjimku ze zákazu
stavební činnosti a předpoklad projednání
nové žádosti se stavebním výborem.
- stanovení hlavní inventarizační komise,
likvidační komise, dílčí inventarizační
komise, a pověřuje majetkový odbor
k provedení kontrol fyzického stavu
a využití nemovitého majetku
- žádost Heleny Smetanové a Vladimíra
Nováka o změnu územního plánu v rozsahu
p.p.č. 404/119 na Špičáku (Šumavský
dvůr) a souhlasí s pořízením samostatné
změny územního plánu vlastním nákladem
žadatelů za podmínky uzavření dodatku
k Dohodě o úpravě vzájemných práv
a povinností
- zprávy výborů (Osadní výbor Železná
Ruda, Alžbětín, kontrolní výbor, komise
sportu a mládeže, sociální komise)
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USNESENÍ
z mimořádného ZM
Jednání zastupitelů svolal starosta na den
29.12.2008
ZM schvaluje doplnění redakční rady
Železnorudského zpravodaje na 3 členy,
bude vyzván p. Chabr Václav, aby se stal
tímto členem.
Dále zastupitelstvo jednalo jako jediný
společník při výkonu Valné hromady
s.r.o. a přijalo následující závěry:
- neuzavřít nájemní smlouvy na
parkovací plochy se spol. ZR City
Service s.r.o.
- souhlasí s ukončením faktické
podnikatelské činnosti společnosti ZR
City Service s.r.o.
- souhlasí s ukončením všech pracovních
poměrů ve společnosti.
- ukládá jednateli nechat ocenit majetek
společnosti znalcem pověřeným
krajským úřadem a vyhotovit audit
společnosti
- schvaluje, že společnost na vyhotovení
auditu společnosti ZR City Service s.r.o.
bude vybrána na základě výběrového
řízení.

Nejen lyžováním živ je člověk
Železnorudsko má celou řadu lyžařských
areálů. Nechceme nyní popisovat, jak
dlouhé má ten který areál vleky a lanovky,
zaměřili jsme se na jinou věc: Co se
v našich lyžařských areálech dá jíst a pít?
Celkově jsme zaznamenali, že
provozovatelé bufetů a občerstvení na
Železnorudsku se starají víc o žízeň lyžařů
než o jejich hlad.
Ski areál Špičák. Ze všech sjezdovek jsou
dostupné dva bufety, jeden u chaty Hanička
a druhý naproti pokladnám
a půjčovně lyží a snowboardů. Další dva
bufety jsou dosažitelné z dolní části
sjezdovky č.2. Bufet U Sekyrek a bufet u
chaty Kamzík. U všech je možné si posedět,
dát si hranolky, langoše, párek nebo
klobásu. Všude vaří kávu, čaj nebo grog. V
bufetu U Sekyrek nás zaujaly nižší ceny a
dvě místní alkoholické speciality:
moravský penicilín a bombardino. Ski areál
Špičák má kromě toho ještě dvě restaurace:
Haničku, kde je možné pořídit v cenách
kolem 80,- až 100,- Kč kvalitní teplé jídlo
včetně polévky, a Blaženku s restaurací a
terasou. Je tu také možné se najíst třeba
tlačenky nebo si dát filé. Nový stánek se
staročeským sladkým trdelníkem (kus za
40,-Kč) funguje zatím jen občas.

Bufet Qak v dolní části lyžařské louky
pod Sirotkem (nad nádražím Špičák). Nad
bufetem Qak jsou dva vleky a dětský
lyžařský areál. V Qaku dostanete párek,
hranolky, klobásu, čaj nebo grog. A také
utopence nebo nakládaný hermelín. Můžete
si tu i posedět na lavicích a zakvákat.
Dolní stanice lanovky Špičák-HofmankyPancíř. Ve stánku je tu možné koupit
základní občerstvení v obvyklém
sortimentu, tedy grog, becherovku, pivo,
čaj a kávu. Kromě obvyklých jídel tu mají
bramboráčky se zelím. Ceny jsou mírné.
Weissovka. Bufet je v dolní stanici vleku.
K dostání je pití a menší občerstvení. Na
horní stanici je odkaz na restauraci
v penzionu Lucie. Ceny jsou tam příznivé,
výběr slušný.
Godlhof. Oblíbená lyžařská louka. Na
dolní stanici vleku se u pultu nabízejí teplé
i studené nápoje, alko i nealko.
Vlek na Pancíři dostupný lanovkou ze
Špičáku nebo Hofmanek nebo pěšky ze
sedla Špičák. Nájíst se dá v oblíbené
turistické chatě na Pancíři, která byla před
několika lety obnovena. Výběr je mezi
minutkami a hotovkami, k dostání jsou
polévky nebo poháry. Ceny nevybočují z
normálu.
Pokračování na str. 4

Co jsem zažil v Železné Rudě, to jsem nečekal
“To, co jsem zažil v Železné Rudě
o svátcích, to jsem vůbec nečekal” rozhovor s majitelem obchodu s
p o t r a v i n a m i
S PA R
v Železné Rudě Jiřím Šmídem.
Pane Šmíde, jaké jsou vaše dosavadní
zkušenosti s prodejem potravin
v Železné Rudě?
Jsem spokojen. Když jsem v srpnu do
Železné Rudy přišel, říkali mi, že tu nemá
cenu podnikat. Že Ruda skomírá. Dnešní
zkušenosti mluví opačně. Chodí k nám
místní, turisté, jezdí k nám i Němci. To, co
jsem zažil o svátcích, to jsem skutečně
nečekal a velice mě to překvapilo.
Prakticky všechno, co máme, jde dobře.
Sortiment je podobný tomu, co se prodává
dole. Konečně zkušenosti od rodičů, kteří
mají 80 m2 Spar v Klatovech, jsem přenesl
do Železné Rudy. Vypadá to, že Železná
Ruda jako atraktivní turistický cíl zdaleka
nekončí.
Zavedl jste večerní prodeje do 19 hodin.
To je v Železné Rudě novum. Je
o večerní nákupy zájem?
Určitě. Nejde to ale ze dne na den. Chvíli
trvá, než si lidi zvyknou. Večer chodí
nakupovat méně lidí, ale jejich útraty jsou
v y š š í . V í k e n d o v é v e č e r y, t o j e

jednoznačně oblíbená doba pro
nakupování. A to i z německé strany,
protože tam je už všechno zavřeno.
Můžete srovnat Železnou Rudu a jinými
m ě s t y, k d e m á t e z k u š e n o s t i
s provozováním obchodů?
Na Rudě je vidět, že je to turistické město.
Jsou tu větší výkyvy. Mimosezónní období,
například podzim, zejména v pondělí až
čtvrtek, to není žhavá doba pro nákupy.
Všechno ožívá
o víkendech. Ve
městech jsou silné
pátky. V Železné
Rudě jsou silné
víkendy. Je třeba
podotknout, že
nakupují hodně
i lidé z rekreačních
bytů. Jejich obraty
jsou kupodivu dost
velké. Majitelé
rekreačních bytů
dokonce jezdí
i v obdobích, kdy
není turistická
sezóna. Jsou to
často movití lidé,
kteří nemají zájem

vozit si potraviny zezdola nebo stát o
víkendu u sporáku.
Jak jste zvyklý trávit zimu?
O prodejnu v Železné Rudě jsem usiloval
už dřív, protože rád lyžuji. Rodiče tu mají
rekreační byt. A tak jsem rád, že mohu
v Železné Rudě spojit užitečné
s příjemným.
Rozhovor: Radovan Holub, foto: SPAR
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Železnou Rudu beru stále jako svůj domov
Rozhovor s konzervatoristou
Martinem Červenkou
M a r t i n Č e r v e n k a , n a r. 1 9 8 4 ,
absolvoval ZŠ v Železné Rudě, potom
nastoupil na hudební konzervatoř v Plzni,
obor klavír. Roku 2007 začal navštěvovat
Pedagogickou fakultu v Plzni, obor
sbormistrovství. V současné době studuje
obě výše uvedené školy a učí na
železnorudské pobočce Základní
umělecké školy Nýrsko. Chtěl by se stát
skladatelem nebo sbormistrem, ale neví,
jestli v tom najde v rámci ČR uplatnění. Za
perspektivní považuje pedagogickou
dráhu, případně uplatnění v zahraničí, kde
se sbormistrovství bere jako běžná práce.
Martine, jaká hudba tě láká, jaká se
ti líbí, jakého skladatele máš rád?
Ta k " o d k o j e n " j s e m ( d í k y
konzervatoři) především klasickou
hudbou a to zejména soudobou tvorbou
skladatelů 20. století, ale nebráním se ani
hudbě populární jako je jazz nebo rock. V
podstatě nemám vyhraněný styl, protože
bohatství lze nalézt v obou těchto směrech.
Oblíbení jsou u mě skladatelé tzv. Pařížské
šestky (zejména Francis Poulenc), Olivier
Messiaen, Bohuslav Martinů. Z populáru
pak Eric Clapton nebo Bobby McFerrin.
Jak dlouho pracuješ se
Železnorudským sborem a kde všude?
Kam jezdíte?
Železnorudský smíšený sbor o.s. byl
založen 11. října 2006. Na začátku se nás
sešlo jen devět a mysleli jsme, že půjde
spíše jen o takový "zájmový kroužek",
ovšem postupem času a zejména díky
perfektní organizaci, kterou obstarává
Líba Löffelmannová, se z něho stalo
občanské sdružení o pětadvaceti lidech.
Vystupovali jsme už v různých částech
kraje jako Plzeň, Sušice, Klatovy,
Horažďovice, ze zahraničních potom

Nejen lyžováním...
Dokončení ze str. 3

Alpalouka. V dolní oblasti Špičáku při
silnici do Železné Rudy. Ve stánku je tu
možné koupit tradiční lyžařské
o b č e r s t v e n í , h o r k é p á r k y, t e p l é
nealkoholické i alkoholické nápoje, sladké
a slané pochutiny. Ceny se pohybují v
obvyklých mezích. Dá se tu posedět na
lavicích - za sluníčka venku,
v horším počasí v teple ohřívárny.
Lyžařský areál Samoty. Nabízí svým
hostům občerstvení v nově postavené
restauraci. Jidla, která se ve velkém výběru
vaří denně čerstvá, si host vybere sám.
Porce uspokojí i jedlíky a ceny jsou
opravdu rozumné. Teplé i studené nápoje
ve velkém výběru můžete objednat
u výčepu formou samoobsluhy. V útulné

Bavorská Ruda, Zwiesel nebo Frauenau.
Zájemci o sborové zpívání jsou vítáni,
zejména pak zastupitelé basové sekce.
Vystupuješ i jinde pro veřejnost?
Momentálně hraji v komorním triu při
konzervatoři, občas prezentuji své skladby
v Západočeském muzeu v Plzni a občas si
zahraji na varhany při mši zde v Železné
Rudě. Jinak po dokončení konzervatoře už
moc vlastních veřejných vystoupení
neabsolvuji a popravdě mi to ani nevadí,
protože nejsem extrovertní typ. Když už se
nějaká taková příležitost naskytne, tak hraji
hlavně pro lidi, protože mnozí z nich už
zapomněli, jakou krásu klasická hudba
obsahuje.
Jak těžké je studium, kde studuješ a
co chceš dělat potom?
Studuji opět (tentokrát ovšem
individuálně) na konzervatoři v Plzni, obor
skladba u docenta Jiřího Bezděka a zároveň
i na Západočeské univerzitě, obor
sbormistrovství u docenta Zdeňka Vimra.
Občas mám pocit, že je toho trochu moc. I
proto, že mám částečný úvazek na ZUŠ
Nýrsko, ale zatím mi to prochází, tak
uvidíme.
Nepřijde mi. Je možné, že člověk, který
je z venkova, může být ze začátku z
městského prostředí zmatený, ale většinou
se velmi rychle adaptuje. Přístup k žákům z
venkova je u kantorů myslím stejný, jako
ke všem ostatním žákům. Stejně tak i
městští žáci se k těm z venkova chovají
úplně normálně.
Je handicap být z venkova?
Jako jediný handicap beru vzdálenost
mezi Plzní a Rudou. Dvě a půl hodiny ve
vlaku není moc pohodlné, ale člověk si
zvykne.
Co pro tebe znamená Železná Ruda,
co se ti v ní líbí víc a co míň?
Ačkoliv trávím v Plzni mnoho času, tak
beru Železnou Rudu stále za svůj domov.
restauraci horského typu kde nechybí ani
děský koutek a televize.
Lyžařský areál Belveder. Za občerstvením
SI můžete zajít do bufetu
u stanice lanovky. Dostanete zde klobásy,
párky, polévku, studená jídla a sladkosti.
K pití dostanete vše od čaje, kávy, přes
limonády k točenému pivu. Obslouží vás
ochotná a přátelská obsluha. V bufetu jsou
místa k sezení nebo můžete sedět venku
u stolu a užívat si sluníčka. Bufet je
nekuřácký.
Lyžařský areál Nad Nádražím. U dolní
stanice vleku si v bufetu koupíte kávu, čaj,
svařené víno, horké ovoce. Ze studených
nápojů pivo, limonády a minerálky. K jídlu
si můžete dát hranolky, smažený sýr,
langoše nebo bramboráky, rybí prsty či
párky v rohlíku. A též sladkosti. Posadíte se
na terase, ceny nepřevyšují 40,- Kč. (Red.)

Jsou to dva rozdílné světy, které se
navzájem vyvažují. Plzeň skýtá možnosti,
Železná Ruda potom zase rodinu a
soukromí.
Na Železné Rudě se mi líbí životní
prostředí, lidé a klid. Co mě asi nejvíce trápí
je kulturní prázdnota, díky které mi město
připadá trochu pobledlé (ačkoliv chápu, že
je městem turistickým). I když si
nemůžeme (mluvím za náš sbor) na přístup
města vůbec stěžovat, chybí mi v Rudě
nějaké dostatečně prostorné kulturní
centrum, určitý bod, který by poskytl azyl
nejenom hudbě, ale třeba i výstavám či
jiným podobným projektům.
Rozhovor: Radovan Holub

Z knihovny
Milí čtenáři, úvodem bych ráda popřála
všem hodně štěstí a pevné zdraví v roce
2009.
Jsem moc ráda ,že se o členství v naší
knihovně zajímá pořád víc dětí i
dospělých. S úspěchem se shledala i burza
knih za symbolické ceny,která je stále k
dispozici.
V lednu probíhají dvě soutěže pro děti.
První má název: "NEJKRÁSNĚJŠÍ
DÁREK POD STROMEČKEM". Do této
soutěže se mohou zapojit všechny děti
z 1. stupně ZŠ. Druhá, básnická soutěž,
"NAŠE MĚSTO-ŽELEZNÁ RUDA" je
určená všem dětem. Soutěž potrvá do
konce února.
Novou možností pro všechny, kdo
vlastní počítač, je možnost si prohlédnout
naše stránky na internetové adrese:
www.knihovnaruda.cz.
Budu se těšit na návštěvu a přeji všem
krásné lednové dny.
Vaše knihovnice

Sklízeli potlesk
V pátek 19. prosince nám
Železnorudský smíšený sbor poskytl
mimořádný kulturní zážitek. Spolu
s horažďovickým sdružením Prácheň
nastudoval Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby. Na realizaci se podíleli i další
hudebníci z Klatovska, Horažďovicka
a Sušicka. Příprava náročného koncertu pěvecky i organizačně - začala již v září.
Úsilí se vyplatilo. Rybovku pěvecké
uskupení předvedlo celkem šestkrát, třikrát
s orchestrem a třikrát s doprovodem varhan.
Dvakrát se mše zpívala v Německu. Na
všech vystoupeních zněl nadšený potlesk.
Náročná akce se povedla díky práci a
snaze všech téměř 50 hudebníků, obou
dirigentů, realizačního týmu a místním
sponzorům.
(vedra)
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Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní číslo dispečera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz
,,Hodně štěstí v novém roce, ať se
Vám vše vydaří, to Vám přeje Horská
služba a šumavští lyžaři“.
Takto se členové Horské služby
tradičně rozloučili silvestrovským
sjezdem sjezdovky Šance na Špičáku.
Jednalo se již o 33. ročník
pravidelného rozloučení se starým
rokem. Tradice silvestrovského sjezdu
na Špičáku sahá až do roku 1948, kdy
byla na Šumavě založena Horská služba.
Tehdy ještě nebyly svahy Špičáku
zalesněny tak jako dnes a silvestrovský
sjezd se odehrával zhruba tam, kde se
nyní nachází sjezdová trať č. 2. Tradice
byla přerušena v roce 1951, kdy bylo
zřízeno pohraniční pásmo a Špičák byl
spoután krunýřem železné opony. Od
roku 1957 byla opět tradice sjezdu s
pochodněmi obnovena a začalo se
sjíždět od poloviny nynějších Šancí. Od
roku 1972 se Šance začaly sjíždět celé, a
kromě dvou ročníků, které se nekonaly
kvůli nedostatku sněhu, nebyla tradice
přerušena.
Zakladatelé této tradice byli Antonín
Říha a Jiří Bárta. V pozdějších dobách
navázali Vlastík Maxa, pan Ticha,
Franta Chroust a mnoho dalších členů
Horské služby. Každý sjezd byl vždy
doplněn troubením Večerky na trubku
pana Dunovského.

Organizace letošního silvestrovského
sjezdu nebyla hlavní náplní Horské
služby v tomto období. Zimní sezóna
2008/2009 začala počátkem měsíce
prosince a plný provoz v zimních
střediscích byl naplno zahájen vánočními
svátky. Návštěvnost jednotlivých
zimních středisek byla opravdu velká a
počet návštěvníků byl dán především

ideálním počasím a dobrými sněhovými
podmínkami. Zvýšený počet turistů na
Šumavě znamenal i zvýšený počet úrazů
a velké nasazení záchranářů Horské
služby.
Od začátku zimní sezóny ošetřila
Horská služba na Šumavě 241 úrazů, což
je proti minulému roku nárůst o více než
60%. Z tohoto počtu úrazů bylo 75
vážných a pacienti museli být předáni
Zdravotní záchranné službě k dalšímu
ošetření do nemocničních zařízení.
Ve dvou velice vážných případech
museli být pacienti převezeni do
nemocnice vrtulníkem. Jednalo se o
infarkt lyžaře ve středisku Lipno nad
Vltavou - Kramolín a těžký úraz
sedmiletého lyžaře na Zadově, který si
při pádu na lyžích přivodil
komplikovanou zlomeninu stehenní
kosti. Zvýšený počet návštěvníků není
jediným důvodem vyšší úrazovosti.
Jedním z důležitých činitelů je
bezohlednost lyžařů na sjezdových
tratích a nerespektování pravidel chování
v lyžařských areálech. Vzájemná
tolerance, slušnost a ohleduplnost určitě
umocní zážitek pobytu na horách.
,,Ať se Vám vše vydaří“, Vám přeje
v novém roce 2009 Horská služba
Šumava.
Michal Janďura, náčelník Horské služby
Šumava
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STRANA 6
Období: 7. prosinec 2008 13. leden 2009

Vážení čtenáři,
přelom roku se nesl v poklidném duchu a snad jste jej prožili stejně v pohodě jako my. Poněkud tužší zima způsobuje používání
různých topidel ve větší míře, než obvykle a to má za následek vyšší počet požárů komínů… V některých případech se
setkáváme s komíny, které několik měsíců neprošly revizí, či vyčištěním, i když to ze zákona musí až 6x do roka. Polepšete se…

Události za 7. prosinec 2008 – 13. leden 2009:
Požár – 3x

Dopravní nehoda - 2x

Únik látek - 1x

Technická pomoc – 2x

13. 12. 2008 – Požár sazí v komíně. K hoření usazených zplodin v komínovém tělese došlo v rodinném domě na Slučím tahu. Sůl
s pískem a kominická koule odstranily hořící saze a pak mohli pracovat hasiči naši a kolegové z jednotky HZS ze stanice
v Sušici.
27. 12. 2008 – Odstranění olejové skvrny o rozměru 2x1m vzniklé
únikem oleje z osobního automobilu. Skvrna se nacházela
v ulici 1. Máje. Použili jsme sorbent, do něhož se olej nasákne
asorbent se smete. Takto použitý sorbent poté skladujeme a ve
větším množství odvážíme k ekologické likvidaci.
30. 12. 2008 – Technická pomoc při poruše kotle, který hrozil
explozí z přetopení.
4.1.2009 – Dopravní nehoda osobního automobilu na Slučím tahu.
Německá rodina havarovala s osobním vozem Subaru. Řidič na
namrzlé a zledovatělé vozovce dostal smyk a převrátil se mimo
silnici. Nikdo z pětičlenné rodiny neutrpěl naštěstí žádné
zranění. Provedli jsme protipožární opatření a provoz po dobu
řešení nehody řídili kyvadlově jedním pruhem, . Pak jsme
pomohli naložit vůz na odtahovku a vrátili se zpět na základnu.
7.1.2009 – Technická pomoc – otevření zabouchnutých dveří.
10.1.2009 – Požár sazí v komíně rodinného domu v ulici
Belvederská. Opět jsme pomocí soli s pískem strhly hořící saze a kominickou koulí komínovou vložku vyčistili. Jelikož majitel
nemohl doložit doklad o revizi a vyčištění komína kominíkem, udělil mu vyšetřovatel pokutu.
12.1.2009.– Požár rodinného domu na Špičáku. Vlivem zahoření sazí došlo k velkému zahřátí komína vedoucího skrze dům a od
něho se poté vznítila dřevěná skříň, vybavení kuchyně a dřevěná podlaha mezi přízemím a 1.patrem. K hašení jsme použili jeden
vysokotlaký a jeden C proud. Z důvodu silného zakouření
jsme museli zasahovat v dýchací technice a byla použita
přetlaková ventilace k odvětrání objektu. V objektu jsme
vypli elektrický proud a místo události nasvítili přenosnými
halogenovými svítilnami. Dále jsme hasili a strhávali hořící
saze v komíně. Část podlahy musela být rozřezána, abychom
odstranili i skrytá ohniska požáru a část stropu musela být
z téhož důvodu stržena. S námi zasahovali i hasiči z Hojsovy
Stráže, Hartmanic a HZS PK Klatovy.
Vzniklé škody byly vyčísleny na 100.000,-. Uchráněné
hodnoty činí 3.000.000,- Kč
13.1.2009.– Dopravní nehoda osobního automobilu na Slučím
Tahu. Jednalo se o stejné místo, kde 4.1.09 došlo k obdobné
nehodě. Dnešní nehoda se taktéž obešla bez zranění. Na
místě jsme provedli protipožární opatření, a jelikož nebylo
naší pomoci zapotřebí, vrátili se zpět na základnu,.
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Loňský rok ve stručnosti…
Během uplynulého roku jsme zasahovali u 88 mimořádných událostí.

Jak můžete z grafu a tabulky
vyčíst, dopravní nehody
a požáry činily 1/3 všech našich
výjezdů. Druhou třetinu tvoří
různé technické pomoci a tou
poslední třetinou byly loni
živelní pohromy – převážně
vichřice EMMA.

Oznamování událostí…
Drazí čtenáři. Během posledního
týdne se nám stalo, že 2 lidé ohlašovali požáry svých domů na náš služební mobilní telefon, nebo soukromý telefon
hasiče. Již dříve jsem Vás nabádal, abyste tyto mimořádné události ohlašovali na bezplatná telefonní čísla
nouzového volání a to vytočením čísla: 112 – Integrovaný záchranný systém, nebo jeho jednotlivé složky (150 –
Hasiči, 155 – Záchranná služba a 158 – Policie ČR). To, že ohlašujete hovor na náš služební telefon, nebo nedej
bože na soukromý telefon někoho z naší jednoty, výjezd většinou jen prodlouží. A to z jednoho prostého důvodu –
musíme se obvolávat navzájem, abychom se dostavili do hasičárny k výjezdu, kdežto z Operačního střediska je
vyhlášen poplach celé jednotce zároveň. Pro zjednodušení je zde malé schéma:

Tyto drahocenné minuty dokáží zachránit mnohé…
Filip Brož
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Trhy a sounáležitost
Jsou trhy a trhy. Je
neviditelná ruka trhu i tržné
rány utržené na trzích.
Z literatury známe spojení
„trnout mezi dveřmi“. Trh se
může stát, občas, také
kulturní kategorií. Mám na
mysli už tradiční
předvánoční akci
v Bavorské Rudě.
Tahle akce se odehrála
21.12. na náměstí vedle
sportovního obchodu Raith,
naproti galerii se sklem.
Kousek dál kavárna,
kupodivu plná, nedávno
vybudovaný, ale dnes
opuštěný Dům pro matku a dítě a ruina
bývalého penzionu. I tohle je rozměr
města, které stojí a padá
s turistickým ruchem. Celkem
čtyřiadvacet stánků v elegantním kruhu,
uprostřed lavice a rozetnuté kmeny
stromů, zapálené zevnitř. Teplo domova.
A uvnitř kruhu se prodávaly
suvenýry, výšivky a dečky,
ale hlavně lovecký čaj
(Jägertee) a grog a víno,
crepes a amolety. Stánky se
specialitami sedmi
národností od Belgie a Anglie
přes Rusko až po Thajsko,
neboť i malé horské město je
už jaksi globalizované.
Nechyběli Češi.
Železnorudský klub nabízel
pivo, víno a klobásy
Šnebergr, rovné
i zakroucené.
Mezi nejhezčí momenty,

kdy se popíjení vína snoubilo
s kulturou, bylo vystoupení dvou
pěveckých sborů. Železnorudského
smíšeného sboru, který dirigoval Martin
Červenka, a Bavorského pěveckého
sboru. Všichni účinkující i prodávající
měli na sobě červené mikulášské čepice s

rolničkou a nápisem
Bayerisch Eisenstein. U
jednoho stánku prodával
dokonce i starosta Bavorské
Rudy Thomas Müller,
známý jako der kochende
Bürgermeister, starosta,
který vaří, a já si uvědomil,
že on i jeho český kolega
Michal Šnebergr mají
společnou lásku k výrobě
domácích specialit
a k přípravě pokrmů. A pak
se setmělo, návštěvníci
kolotali, přicházeli
a odcházeli, psi se
očuchávali a lidé si
přiťukávali a pořád bylo plno. Někteří
koupili u Raitha lyže, jiní skleněné
ozdoby a tu a tam bylo vidět i
nachmeleného muže. I to patří
k Vánocům.
Eva Hašová, zpívající členka
Železnorudského smíšeného sboru od
jeho založení, řekla o
vánočním mixu kultury a
kořalky toto: „Přestože se mi
tam nechtělo, měla jsem moc
práce před svátky, tak jsem
byla ráda, že jsem šla. Líbila
se mi příjemná předvánoční
atmosféra, navzdory počasí.
Zpívalo se dobře, protože díky
atmosféře člověk ani
nevnímal, že na něj padá
mokrý sníh. A také tam bylo
výborné publikum.“ -RhStánek Železnorudského klubu a
vystoupení Železnorudského
pěveckého sboru (Foto: Václav
Chabr)

Výstavy na Železnorudsku

Železnorudsko Vás baví !
Kalendářní přehled akcí Akce:
24.01. - 25.01.
07.02.
07.02.
14.02.
21.02.
28.02. - 01.03.
14.03.
21.03.
04.04.

Závody-obří slalom
Eskymácká olympiáda
Pošt. spořitelna – Snow Space 09
Horsefeathers slopestyle
RWE – den na sněhu
Závody ve slalomu
Jízda přes louži
Šumavský pohárek-dětský;slalom
KO slalom

Pořadatel/místo:Kontakt:
SA Špičák
376 397 167
Hojsova Stráž, 376 361 227
SA Špičák
376 397 167
SA Špičák
376 397 167
SA Špičák
376 397 167
SA Špičák
376 397 167
SA Špičák
376 397 167
SA špičák
376 397 167
SA Špičák
376 397 167

- AFRIKA – objektivem Václava Chabra
– výstava fotografií v ZŠ K.Klostermanna
- Historické motocykly, geologická
expozice – stálá výstava v „Zámečku“ v
Železné Rudě
- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa
a Pivovarské muzeum – stálá výstava
v hotelu Grádl v Železné Rudě
- Pohádková země nezemě, strašidýlka,
vodníci, víly, pí.Klimtové, p.Mlejnkastálá výstava v hotelu Fanda, Brčálník
Upřesnění k akcím, příp.doplnění akcí
naleznete v dalších vydáních
Železnorudského zpravodaje nebo na
www.sumava.net/itcruda
(Václav.Šebelík, I/2009, ITC Ž.Ruda
Te l . / F a x : 3 7 6 3 9 7 0 3 3 , e - m a i l :
itcruda@sumava.net)
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Sklář musí umět foukat i do trubky
Německý dokumentární film o sklářích
na Šumavě je pravdivý. O tom jsem se
přesvědčil několikrát. Film vypráví o tom,
jak bývalé kvetoucí sklářské dílny
bavorské Šumavy zacházejí na úbytě,
zaměstnanci jsou propuštěni, pro sklo není
v době čínské sklářské invaze odbyt, menší
dílny zavírají, větší omezují výrobu. “Jak
dlouho to půjde takto dál?” ptá se komentář
k filmu. Ale přece jen, i malá sklářská dílna
se dokáže udržet, když se spojí výroba skla
se zábavou.
V rámci výpravy s pochodněmi
3. ledna 2009 šlo asi třicet lidí, Čechů i
Němců, z Linbergu do Zwieselu. Šlo se po
skupinách, pochodně plály, auta
zpomalovala a uctivě se vyhýbala. Ctirad
Drahorád snad nikomu neřekne, že jsem se
cestou snažil podpálit suché listí na
stromech. On byl snad jediný, kdo se na

těch temných polních cestách orientoval
a vysvětloval, kde vlastně jsme. Skupina
Waldverein z Lindbergu nás bezpečně
dovedla na místo: ke sklářské huti Rotwald,
která je něco mezi výrobnou skla,
prodejnou skleněných předmětů, restaurací
a sklářskou show. Chvíli se hrálo, chvíli
povídalo, chvíli foukalo sklo. Pak si
publikum samo, asi patnáct lidí z padesáti
přítomných, mohlo v pauzách mezi pivem
a studeným nářezem vyfoukat samo
skleněný předmět. Za 5 Euro. Většinou
kouli, ne nepodobnou té vánoční. Z výroby
skleněného předmětu se stala jakási
elegantní show, něco mezi exkurzí mezi
skláře a mezi večerním popíjením
s pozadím sklářské pece. Uvědomil jsem si,
že ti tři skláři, kteří nám show předváděli, se
museli hodně rychle a dokonale přizpůsobit
době. Jeden zvládl mezi foukáním skla

trubku, druhý harmoniku. Bavorské lidové
písně přiváděly publikum do varu možná
víc než horko z elektrické pece.
Vrcholem sklářské show byla výroba
„erotických předmětů“ před očima diváků.
Pivní půllitry s ňadry, zajisté silně kýčovité.
Nicméně publikum přivedla výroba
erotického skla do extáze. Tleskalo se
a křičelo. Erotika je prostě in. Dole
v podzemí u toalety jsem později během
večera potkal jednoho ze sklářů, který
během večera foukal sklo i trubku a veselil
se a povídal. Najednou byl tenhle zábavný,
smějící se muž zamlklý, pot na čele, únava
v očích. „On celou noc se bavil a celou noc
se smál, asi něco slavil, a teď nemůže dál,“
napadly mě verše Jiřího Suchého.
Bavorští skláři se adaptovali na novou
dobu, dobu zábavy a erotiky. Doba, kdy jim
k obživě stačilo osm hodin u pece, je patrně
pryč. Je pryč i čas, kdy se slavnostní
recepce po celém Německu neobešly bez
skla Schott Zwiesel a broušené sklo
z Bodenmaisu se dávalo pod stromeček.
Bavorští skláři musejí umět hrát na
harmoniku nebo na trubku, bavit lidi
a běhat po pódiu. Večer před hutí Rotwald
byl mrazivý. Vraceli jsme se zpátky do
Čech studenou nocí, v severním větru, už
bez pochodní. Jeli jsme auty. V ulicích
Zwieselu byl klid. Drama bavorských
sklářů a jejich přejinačení na novou dobu
mně nešlo z hlavy. „Severní vítr je krutý,“
zpívá se v jiné písni, myslím od Uhlíře. -Rh-

Co se mi líbí
na Železné Rudě?
Anketa proběhla mezi žáky Základní
školy Karla Klostermanna v Železné
Rudě.
1.Co se mi líbí na Železné Rudě?
Filip ze 3.: Příroda
Ondra z 1.: dětské hřiště, nádraží, lyže
David z 2.: zasněžování
Terka ze 7. : zastávka, Spar
Bára z 8.: čistý vzduch
2. Co se mi na ŽR nelíbí ?
Filip ze 3.: znečištěná příroda
Ondra z 1.: málo sněhu
David z 2.: málo sněhu
Terka ze 7.: málo sněhu
Bára z 8.: moc malé město, není tu kino
ES

Zájemcům o spolupráci
při obnovení ochotnického
souboru v Železné Rudě

Placená reklama

Ozvěte se prosím buď mailem na
adresu: hotelgradl@email.cz nebo
telefonujte na číslo 602 406 136.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

ZAJÍMAVOSTI Z “DOMOVA”

Dům, který upoutá
Od prvního čísla nového ročníku
Železnorudského zpravodaje se chceme
věnovat zajímavým domům, jejich
historiia osudům. Vycházet budeme ze
vzpomínek pamětníků i z archivních
materiálů nebo dostupné literatury.

Muchárna
O domu č. 54 zvaném Muchárna,
podle majitele Jiřího Muchy, vím to, že
jej krátce po válce koupil Jiří Mucha, syn
malíře AlfonseMuchy.
V roce 1945 údajně jako první voják válečný dopisovatel americké armády překročil německo-československé
hranice. V Železné Rudě se mu zalíbilo,

Žijí mezi námi
Portréty železnorudských občanů
Pravidelně se potkáváme, zdravíme a
jsme přesvědčeni, že se známe. Je tomu
skutečně tak? Jsme obyčejní a nezajímaví?
Že tomu tak není, bude dokazovat
rubrika Žijí mezi námi, kde se každý měsíc
budeme věnovat životním osudům jednoho
z občanů Železné Rudy. Začínáme
pamětníky, kteří pamatují dobré i horší
časy v našem městě.
Ač máme představu, koho oslovíme pro
další čísla, uvítáme čtenářská doporučení
z a j í m a v ý c h o s o b n o s t í p ro t u t o
rubriku. (Vedra)

a tak požádal o opuštěný dům čp. 54.
Obecní úřad tehdy tyto domy prodával za
dosti malé částky.
Jiří Mucha si přivezl manželku ze
Skotska a začal zde hospodařit. Choval
ovce, drůbež atd.
Muchárna, tato typicky šumavská
chalupa, měla velkou stáj -nejméně na pět
kusů kraviček. Ze stráně nad chalupou
vytékal pramen vody, který stačil na
hospodaření a také byl veden do stáje
a žlabů. Vždy na jaře, když bylo hodně
jarní vody, vyplavil pramen nečistotu i
záchod, který měl mělkou žumpu a byl
přistavěn k domu.
V přízemí domu byla černá kuchyně,
normální kuchyně a čtyři místnosti. Po
schodech nahoru se vystoupilo na velkou
půdu, zařízenou snad jako dílna. Vedle ní
byla malá místnost jakoby zavěšená na
krovu. Velkou část z půdy zaujímal komín
z černé kuchyně. Vedle domu stála ještě
stodola, ta ale brzy spadla.
V roce 1951- 1952 se narodil syn John,
v roce 1953 byl Jiří Mucha zavřen
a odsouzen na sedm let za údajnou
protistátní činnost. Trest si odpykal
v jáchymovských dolech. O té době
pojednává jedna z jeho nejlepších knih utíkat, nebudeš mít ani těch pár věcí, které
sis přivezla." Paní Malá však získala jiné
zkušenosti, hlavně od manžela, který byl
v Železné Rudě totálně nasazen od roku
1940 a rodina Seidlova, v jejímž obchodě
pracoval (stál do roku 1970 v místě dnešní
nevzhledné tržnice před zámečkem),
s ním jednala jako se synem.
Po válce se pan Malý stal národním
správcem Seidlova obchodu. Nastala

Paní Marie Malá
Žije mezi námi, s námi a se Železnou
Rudou.
Paní Malá se narodila v roce 1929
v Soběšicích na Sušicku a do Železné
Rudy poprvé přijela na podzim roku 1946
krátce po vyučení prodavačkou.
Seznámila se tu se svým pozdějším
manželem Františkem a od 13. ledna
1947 se přistěhovala natrvalo.
Její maminka se obávala Němců
a v létě i v zimě opakovala: "Dej si sem ty
zimní (letní) věci, protože až budete

doba loučení s dobrými Němci
a nelitovaný odsun těch druhých. Nejhorší
léta byla léta 1948 a 1949 a pak 50. léta.
Paní Malá k tomu vzpomíná: "Nebyla to
hezká doba, ale byli jsme družní
a pomáhali jsme si". Obchod, jejž manželé
Malých vedli, převzal v roce 1951 národní
podnik Pramen. Na Rudě však byl krátce,
neboť družstvo Jednota se dohodlo
s Pramenem na "rozdělení působnosti"Jednota zásobuje venkov, Pramen města.
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Studené slunce, která vyšla v roce 1968.
Není jasné, jakým způsobem se dům
dostal do majetku nebo pronájmu Krajské
správy lesů.
Asi v roce 1965 - 1968 začal Jiří dům
opět obývat a opravovat. Přistavěl krb,
krbová kamna, později do domu zavedl,
jako jeden z prvních v ŽeleznéRudě, plyn.
Dům hostil mnoho známých umělců Jitku Zelenkovou, Janu Veselou,
mnohokrát na návštěvu přijeli členové
skupiny Olympic.
Po Jiřího smrti v roce 1991 zdědila
dům manželka Geraldina se synem
Johnem. Začali dům opravovat. Pod
opravenou střechou vznikly z půdy dvě
místnosti, opravy se dočkaly schody,
obložení, kanalizace. Dům dostal
vodovod, opravy zasáhly i sklep, kde bylo
ještě mnoho věcí po původních
obyvatelích.
V současné době patří dům paní
Plockové, nemanželské dceři Jiřího
Muchy. Již druhý rok je neobývaný
a nevětraný. Věřme, že jej nečeká
opětovné chátrání.
(Podle vzpomínek paní Dvořákové
zapsala VěraDrahorádová)
Dům najdete při cestě k belvederským
sjezdovkám. Je starý ca 150 let a patril
původně rodině Nausch, která byla v 1945
odsunuta. (Dodatek a foto: Václav Chabr)
Tak se paní Malá stala prodavačkou první
samoobsluhy Jednoty v Západočeském
kraji. Až do svého důchodu zůstala
Jednotě věrná a všichni, kdo jsme alespoň
trochu pamětníci, víme, že byla vždy
perfektní a příjemnou prodavačkou.
Dnes paní Malá vzpomíná klidně na
pěkné i horší etapy života, v dobrém
připomíná jména Jelínek, doktor Pejša,
porodní asistentka Fridrichová, Houdek,
Cihlář, Král. S nadhledem a vypravuje
i o poválečných dramatech, jichž byla
svědkem. Dobu po roce 1989 přivítala
s důvěrou v obnovu přirozených
mezilidských vztahů mezi Čechy
a Němci, tak jak je má v paměti. Uvítala by
takové drobnosti, které po válce byly
běžné - živnostníci se vzájemně
podporovali - hoteliér nakupoval
v obchodě a obchodník na oplátku
s rodinou v něděli přišel na oběd či večeři.
Ač je paní Malá tolerantní k lidem
a světu, nedokáže pochopit, proč dodnes
není obnovena Juránkova chata. Tu
pamatuje v její poválečné podobě a ráda
by, aby toto místo bylo znovu volně
dostupné.
Nám Železnoruďanům přeje,
abychom zapomněli na závist, tak v Česku
častou.
(Podle vzpomínek paní Malé zapsala Věra
Drahorádová; foto: Václav Chabr)

Z REGIONU
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Bezlesí Šumavy
V Horské synagoze v Hartmanicích,
městečku, o které byl dokonce natočen
cenami ověnčený dokumentární film, se na
sklonku minulého roku odehrál workshop o
b e z l e s í Š u m a v y. S e š l o s e t a m
37 účastníků. Program workshopu byl
tématicky zaměřen na bezlesí Šumavy, jeho
význam, ochranu a management.
K tomuto nosnému tématu byly směrovány
i jednotlivé přednášky. Workshop
moderoval Milan Skolek ze Správy NP a
CHKO Šumava. V úvodní přednášce
Význam bezlesí pro přírodu
a člověka – kulturně historický vývoj,
současnost a perspektiv Pavel Hubený
(Správa NP a CHKO Šumava) mimo jiné
zhodnotil současné problémy, se kterými
se setkáváme v péči o bezlesí, nastínil
možné alternativy dalšího vývoje bezlesí,
poukázal na význam plánů péče
o chráněná území. Na jeho přednášku
navazovala všemi očekávaná přednáška
Petra Stehlíka (SFŽP). Měla být
představena Studie hodnotící zajištění péče
o bezlesí v NP Šumava. Přednášející se
omezil na konstatování známých faktů
a statistických čísel. Hodnotným
vystoupením byla přednáška Romana
Rozsypala
(Biokont CZ s.r.o. Brno)
s jednoduchým názvem Ekologické
zemědělství. Ekologické zemědělství by
mělo sehrát svoji nezastupitelnou úlohu
zejména ve velkoplošných chráněných
územích, jak při údržbě nelesní krajiny,
v péči o půdu, tak i při výrobě biopotravin.

Hojsova Stráž 2008
(Dokončení ze str. 1)

občanů. Koncert se zpěvy koled, jehož
účinkujícími byli všichni příchozí, se
vydařil a pravděpodobně založil tradici
„štědrovečeních zpěvů“.
Rok 2008 završil známý Půlnoční běh
naháčů. Z mých slov je patné, že Hojsova
Stráž stále „žije“ a doufejme, že tento směr
vydrží co nejdéle. V roce 2009 přeji
občanům „Hojsovky“ i všem dalším
čtenářům vše nejlepší a mnoho úspěchů.
Milan Kříž, místostarosta, předseda
osadního výboru Hojsova Stráž
(Fotografie na str. 1 a 11 - autor)

Z dřevěné olympiády

Na Rozsypalovo vystoupení tématicky
navazovala přednáška Kateřiny Vláškové
(RRA Stachy). Přednáška se týkala
certifikace regionálních produktů, značky
kvality, pro výrobky a na služby.
Udělování značky kvality je v zájmu jak
výrobců a producentů, tak i spotřebitelů
a návštěvníků.
V závěrečné diskusi vystoupilo
několik účastníků workshopu, zejména se
svými problémy, týkajícími se jejich
činnosti v návaznosti na prováděnou
údržbu nelesní krajiny (nájmy pozemků,
Agroenvi opatření, problémy malých
a velkých zemědělských farem, sukcese
dřevin na zemědělských plochách a další).
Ve svém diskusním příspěvku Veronika
Kolářová z Odboru ekologie kulturní
krajiny Správy NP a CHO Šumava
představila činnost odboru, koncepční
materiály péče o kulturní bezlesí,
poukázala na nutnost vzájemné
spolupráce, zejména se zemědělci při
vytváření i realizaci managementových
opatření, poukázala na význam PPK,
zvláště pro lokality s významnými biotopy
a chráněnými druhy rostlin. Vzhledem k
velkému počtu účastníků workshopu a
roztříštěnosti zájmů jednotlivých aktérů
účastníci workshopu doporučili pro
formulaci závěrů jmenovat pracovní
skupinu ve složení starosta Modravy
Antonín Schubert, zemědělec
z Kochánova Václav Bílek, biofarmář ze
Slunečné u Želnavy Pavel Štěpánek
a Milan Skolek ze Správy NP a CHKO
Šumava. Milan Skolek, Správa NP a CHKO
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Poradenská centra
S platností od 1.10.2008 zřídil Státní fond
životního prostředí ČR na území
Národního parku Šumava dvě regionální
poradenská a informační místa (RPIM).
Jejich úkolem je poskytovat bezplatné
poradenství v oblasti čerpání evropských
dotací z Operačního programu životního
prostředí (OPŽP) v prioritní ose
6 - zlepšování stavu přírody a krajiny a ose
7 - rozvoj infrastruktury pro
environmentální vzdělávání, poradenství
osvětu. -Rh-

Je více sokola.
V loňském roce provedli členové
ČSOP Plzeňsko a zoologové Správy NP
a CHKO Šumava každoroční monitoring
sokola stěhovavého (Falco peregrinus)
a jeho rozšíření na Šumavě s pozitivními
výsledky. Tento sokolovitý dravec žije
v naší přírodě velmi vzácně. V průběhu
60. let z naší přírody téměř vymizel. Stejná
situace byla podobná po celém světě, kde
jeho početnost prudce klesala. Jak se
později ukázalo, hlavní příčinnou bylo
používání pesticidů, zejména DDT a také
pronásledování člověkem. Sokol
stěhovavý se objevil i v pohraničních
oblastech Železnorudska. Věříme, že se
mu tady bude dařit. -Rh-

Šumava

Lyžařské školy
a půjčovny
ALPINKA: tel/fax.: 323 671 216, 602 647
646, 723 210 323, www.alpinka.cz,
e-mail: lyzarskaskola@alpinka.cz
JPK: tel.: 603 260 602, e-mail:
jpksumava@email.cz, www.JPK.cz
LY Ž A Ř S K Ý A R E Á L S A M O T Y ,
tel./fax: 376 397 805, 777 216 887, 777 853
3 0 6 , e - m a i l : l u c a n @ s a m o t y. c o m ,
www.samoty.com
SPORTOVNÍ AREÁL ŠPIČÁK,: tel.:
723 438 359, e-mail: skiskola@spicak.cz,
www.spicak.cz
Půjčovny a servisy:
Lyžařský areál Samoty, 435, tel.:
376 397 805, 777 216 887,
e-mail: lucan@samoty.com,
www.samoty.com
SKI SERVIS PROFI, Špičák
77, tel.: 731 104 288, e-mail:
KorytakO@seznam.cz
Www.skiservisprofi.cz
SKI SNOWMAX , tř. 1.máje,
tel.: 603 524 262, e-mail:
filip.pe@quick.cz,
www.ski-snowmax.cz
Sportovní areál Špičák, Špičák
182, tel. 376 397 167, e-mail:
pujcovna@spicak.cz,
www.spicak.cz

ÚKLIDOVÝ
SERVIS - ÚDRŽBA
NEMOVITOSTÍ
-Pravidelné úklidy domů
-Úklidy kanceláří
-Údržba zahrad a
trávníku
-Kolaudační úklidy
-Údržbárské práce v
domácnostech
-Práce s křovinorezy a
motorovou pilou
-Čištění koberců, mytí
oken
-Havarijní úklidy
www.uklidy.websnadno.cz
Tel.:773 603205
Placená inzerce
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Dopisy čtenářů
Novinky ve SKI areálu Špičák – týká
se i stravování??
V týdnu po vánocích loňského roku
jsem byla lyžovat ve zmíněním areálu, a to
se svojí devítiletou dcerou a manželem.
Lyžujeme velmi rádi a oblast Železné
Rudy je naším oblíbeným cílem. Lyžujeme
v podstatě na všech sjezdovkách
Železnorudska. Po několika sjezdech na
vcelku dobře upravené sjezdovce jsme se
šli občerstvit do jedné ze dvou
provozoven, které stojí poblíž nástupu na
sedačkovou lanovku (jméno si
nepamatuji….Blaženka, Hanička??). To
jsme ovšem neměli dělat, neboť naše
zkušenost byla více než hrozná.
Po dosti dlouhém čekání ve frontě na
objednání jídla či pití jsme usedli ke
špinavému stolečku. Po dalším dlouhém
čekání jsme dostali pouze část jídla, což se
opakovalo ještě dvakrát, než bylo vše
komplet (pominu-li, že dcera dostala něco
jiného než jsme objednali, a inzerované
palačinky jsme nedostali vůbec, s tím, že
už nejsou). Spíše to vypadalo, že obsluha
to nestíhá či neumí. Vše působilo dosti
chaoticky, mladý personál byl stále
rozesmátý, spíše by se hodilo asi slovo
„vysmátý“. Neměl ani potuchy o tom, jak
má vypadat obsluha hosta, a vyřízení
objednávky. Dvacetiminutové čekání na
hranolky nám zkrátilo pozorování opilých
teenagerů, z nichž mnozí vypadali, že do
plnoletosti mají daleko. V provozovně se
ještě posilnili alkoholem, snad proto, aby
jízda měla jiskru, a poté odkráčeli brázdit
svahy Špičáku na snowbordech!!
Snaha pana Tremla o plnohodnotný
servis je na místě a jsme za ni rádi, ale tahle
zkušenost nás od další návštěvy odradila.
Je to škoda, snad se najde někdo, komu
není lhostejné, že kazí nekvalitní službou
snahu celého týmu Ski areálu Špičák.
Zdraví a do nového roku přeje redakci
vše nejlepší Andrea Melicharová z Plzně

Byl to zážitek, být v pásmu
Proč je příjemné se ním seznámit ?
Železnorudský zpravodaj jsou noviny,
které mají nejen příjemnou formu,tj.
velikost, druh písma ale i obsah. Grafická
úprava je nevtíravá, ale upoutá.
Nejkrásnější jsou snímky
z přírody
Želoznorudska. Upoutají nás a lačně
hledám text o dané lokalitě, nebo
zajímavosti z oblasti historie
a hospodářství. Velmi významné jsou
informace o společenském i občanské
dění.
Železnorudsko bylo po roce 1948 jen
omezeně přístupné. Jezdilo se tam jen na

propustky, které měli stálí obyvatelé
a někteří další pracovníci v této oblasti.
Jako školní dítě jsme s panem učitelem
Řežábkem z Plzně dostali hromadnou
propustku na jeden den na Špičák. Bylo
nás asi 12, vystoupili jsme na nádraží
Špičák a vláčeli tehdejší lyžařskou výzbroj
na Weissovnu. Bylo minus 18 stupňů. Měli
jsme ojíněné obočí a přes obličej šálky.
Zima byla krutá a my jsme neměli možnost
se někam schovat a někde najíst. Pan učitel
přece jen uprosil kotelníka v zotavovně
Prokop, aby nás tam chvíli nechal se ohřát
a sníst studené jídlo. Přežili jsem to. Byl to
pro nás obrovský zážitek být v "pásmu". Za
několit let jsme už mohli na lyžařský
výcvik přímo do Železné Rudy. Bylo to pro
nás objevné. Ruda však byla omšelá
s jedním obchodem a s vymezenými
trasami. Nesměli jsme se nikam vzdalovat.
Viděli jsme však na Javor, Jezerní stěnu
a v dáli tušili ty hranice, které nás
oddělovaly od Západu. Z místních obyvatel
bylo možno vycítit, že se tam jako
přistěhovalci snaží zabydlet, ale v péči
o město se nepřetrhli.
Když se vrátím ke zpravodaji, mohu jen
s radostí podotknout, že poskytuje cenné
informace o šumavské oblasti. Velmi
poutavou formou a dobrou češtinou
oslovuje všechny skupiny obyvatel
v Železné Rudě i v Plzeňském kraji.
Potřebujeme se poučit z dříve zatajované
historie, ale je nutné znát i fakta z období,
kdy se do "Rudy" nesmělo.
Šestákovi, Plzeň

Dozimetry jsou opravdu zbytečné
Vážení občané,
mnozí z vás si zvykli své odložené,
a ještě stále zachované věci nosit ke dveřím
fary. Bylo jich tolik, že dvakrát ročně byly
odváženy nákladním autem do Broumova,
kde byly tříděny a odesílány k dalším
uživatelům u nás v republice a i do
zahraničí. Sbíraly se knížky, šatstvo,
hračky a jiné potřebné věci.
Mezi nejkurioznější věci patří
dozimetr, vojenský měřič úrovně radiace,
kompletní a plně funkční. Ten byl předán na
Městský úřad.
Takové sbírky probíhají po celé
republice a nyní je Diakonie Broumov
věcmi úplně zavalena. Nyní se ale doprava
od nás až do Broumova stává velmi
nákladnou a nejsou prostředky na její
úhradu. Proto se Vám omlouváme
a prosíme, nenoste nadále nepotřebné věci.
Pokud nastane situace, kdy bude opět
třeba vaší dobročinnosti, včas vám dáme
vědět.
Další možností je, že odešlete své věci
přímo do Broumova, na adresu: Diakonie
Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov

Děkujeme všem, kteří pomáhají lidem
v nouzi a přejeme všem hodně pohody
a štěstí v roce 2009!
Charita České republiky
Věci, které můžete zaslat:veškeré
dámské, pánské, dětské oblečení
z bavlněného materiálu i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky
a teplákové soupravy, halenky, kalhoty,
kimona). Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
-nejméně 1 m2 i poškozené !
Zimní oblečení- jen nepoškozené- bez
skvrn, děr, molů a rozbitých zipů. Kožené
nepoškozené věci (bundy, kabelky,
peněženky, pásky). Nepoškozené záclony
různých rozměrů, larisy, vlněné deky.
Knihy, plyšové hračky, spací pytle, nepoškozené. Boty (pouze nové),
přikrývky a polštáře pouze péřové.
Věci, které opravdu nezasílejte:vše
co je špinavé, mokré nebo zatuchlé. Svetry,
silonové a dederonové oblečení, saka,
uniformy, vatové kabáty, balonové
a šusťákové kabáty. Molitanové věci a
jakékoliv odřezky, péřové bundy, vatované
přikrývky, stany, koberce, matrace.
Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty,
hůlky), poškozené a obnošené boty.
Nebezpečný odpad (lednice, televizory,
sporáky, počítače), veškerý nábytek
(skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje….),
jízdní kola, lampy, lustry, malé spotřebiče
(žehličky, kávovary, topinkovače, varné
konvice….), domácí potřeby (skleničky,
talíře, hrnce.…..), kufry, kočárky, školní
potřeby. Porcelán, sklo, plastové nádobí,
časopisy, noviny.
Náklady na likvidaci těchto
nepotřebných výrazně snižují hodnotu Vaší
humanitární sbírky!
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Václav Volenec

Blahopřejeme
I v letošním chceme pokračovat
v rubrice Blahopřejeme.
Podklady pro rubriku připravují členky
sociální komise ve spolupráci s matrikou
města. Děkujeme jim za práci a všem
jubilantům přejeme vše nejlepší.
-----------------------------V lednu Pan Václav Lehečka slaví dne
23.1.2009 jubileum - 65. výročí narození.
Paní Vlasta Hrdá rovněž v lednu slaví
významné životní jubileum.
Oslavencům přejeme pevné zdraví,
hodně radosti a spokojenosti do dalších let
života.
Sociální komise
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