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Slovo starosty
Vážení čtenáři
Kolo dějin a času svým neúprosným
pohybem vyměřuje čas našich činů
a bytí. Železnorudsko je ve víru
evropských a světových
událostí
unášeno dále a dále. A tak chci po
několika měsících těmito řádky
připomenout nejen současné problémy,
ale i perspektivy Železnorudska , ale
i celé Šumavy. Polistopadový vývoj nám
všem, kdo tady žije, přinesl překotné
změny a nové a nové možnosti.
Kdo se čeho chopil, respektive co
využil a jaké to mělo a má důsledky pro
okolí a další vývoj, to teď nebudu
hodnotit. Celá Šumava v těsně
předválečném období, myšleno tím před
II. světovou válkou, ale i poválečném
období byla poznamenávána
dramatickými osudy lidí i jednotlivých
sídel vzniklých přirozeným vývojem
v minulých letech. Byla to přírodní
krajina, ale kulturní mnohostranně
využívaná jejími obyvateli. Těžko dnes
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hledáme na Šumavě místo, kde by v
minulosti nezasáhla lidská ruka. Často
těmito místy se dnes může chlubit sama
„příroda“. Dnes stojíme tváří tvář
konfliktu příroda nebo člověk. Z pohledu
dějin nepochopitelné! A nad tím vším bdí
„neomylný“ úředník vytvářející nové
a nové bariéry potřebnému zachování
a udržitelnosti jednotlivých sídel se
svými trvale žijícími obyvateli Šumavy.
Nebudu zde vyjmenovávat, co je třeba
obnovit, a co vybudovat. Ani
pozastavovat se nad tím, že nejdůležitější
již není zajištění finančních prostředků
na ten či onen projekt, ale posouzení
úředníka, který jako by chrání přírodu.
Nutností na Železnorudsku je udržení
obyvatel, kteří by byli schopni vytvářet
pracovní místa a produkty tolik potřebné
pro budoucí harmonický vývoj celé
Šumavy.
Vážení čtenáři, poslední odstavec
svého příspěvku do našeho plátku
Železnorudsko věnuji co
nejupřímnějšímu přání všeho dobrého,
příjemné prožití adventního času.
Michal Šnebergr
Starosta města

Pamětní deska k narozeninám
30. října v odpoledních hodinách
proběhla u základní školy malá podvečerní
slavnost. Malá, ale vůbec ne bezvýznamná.
Vedení města a školy spojila dvě výročí.
28. října
jsme si již po
devadesáté
připomněli
v z n i k
samostatné
Českoslove
n s k é
republiky
a
p r o
Šumavu je
letošní rok
významný
pro dvojité
výročí Karla

Klostermanna. Také je letošní rok Rokem
tohoto spisovatele.
Čtvrtek 30. října se tedy v Železné Rudě
obě příležitosti spojily.
Starosta s ředitelem školy
společně odhalili desku s reliéfem
Karla Klostermanna, jehož jméno
již téměř deset let nese škola ve
svém názvu. Souvislost
s republikovým výročím, jež se též
připomínalo, není náhodná, neboť
Klostermann, ač po rodičích
Němec, dělení lidí podle řeči
neuznával a vždy se stavěl na
stranu jejich rovnoprávnosti
a chtěl je dělit jen podle jejich
schopností a charakteru. (CtiDra)
(Foto na str. 1: Základní škola)

POZOR
ZMĚNA UZÁVĚRKY
Všechny přispěvatele upozorňujeme
na mimořádné posunutí uzávěrky
prosincového čísla
Železnorudského zpravodaje.

Uzávěrka pro přijímání
příspěvků bude již 7. prosince.
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USNESENÍ ZM
ze dne 03.11.2008
ZM schvaluje:
- příspěvek na léky ve výši 500,-Kč, pro
důchodce ve věku od 62 let, pro rok
2008(vztahuje se na osoby, které dovrší
62 let věku v roce 2008)
- nákup vozidla VW Transporter od
Horské služby, schvaluje příslušnou
rozpočtovou změnu, pověřuje starostu
města (popř. místostarostu), nákupem
tohoto vozu v aukci za cenu do výše
max. 300 000,-Kč
- ceník svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu, viz. příloha
- prodloužení kontokorentu o jeden rok

JEŠTĚ JEDNOU VOLBY
Město Železná Ruda děkuje
„Horské službě“, jmenovitě p. Michalu
Janďurovi a p. Ladislavu Vybíralovi za
vstřícnost a bezplatné poskytnutí
místnosti (včetně příslušenství)
v objektu Horské služby na Špičáku
k zajištění volební místnosti pro
volební okrsek Špičák.
Tento dík patří i „hasičům
z Hojsovky“, kteří poskytli azyl
volební komisi v Hojsově Stráži.
Správní odbor

Příspěvek na léky
Zastupitelé Města Železná Ruda
na mimořádném veřejném zasedání
zastupitelstva dne 03.11.2008 mimo
jiné odsouhlasili jednorázový
příspěvek pro občany, kteří v tomto
roce dovršili 62 let a více.
Částka 500,- Kč je určena
na úhradu doplatků léků,
i „léků/vitamínů“ z volně prodejného
sortimentu lékárny.
Příspěvek lze čerpat v lékárně
„U Sněžného orla“ v Železné Rudě
(Špičácká ulice) do 31.12.2008.
Správní odbor

Při jednání zastupitelstva byl vznesen
návrh dalšího příspěvku (3000,-Kč) bez
určení jeho využití.
Po prodiskutování finanční náročnosti
takového kroku bylo rozhodnuto jednat o
vyšším příspěvku při schvalování rozpočtu
(Jiří Kvapil)
na rok 2009

PROVOZ NA ŽELEZNICI OBNOVEN

Trať před začátkem prací

4.11.2008 byla ukončena třicetidenní
výluka na železnici mezi stanicemi
Špičák a Železná Ruda - město. Byl tak
v termínu obnoven provoz železnice po
novém železobetonovém mostě, který je
součástí stavby přeložky silnice II/190.
Nová komunikace v délce 963 m bude
dokončena v červnu 2009.
Rozpočet stavby je 95 mil. a je hrazen
z fondu EU a z rozpočtu
Plzeňského kraje. Na
Železnorudsku se tak zlepší
spojení po silnici
II.tř.,
odpadnou problémy spojené s
nízkou výškou mostu. Stávající
komunikace bude sloužit jako
místní a obslužná komunikace
obytné zóny. Součástí stavby
bude nové veřejné osvětlení
a autobusové zastávky.
Potřeba nového
železničního mostu byla patrná

již řadu let. Jeho vybudováním
dosáhneme lepších
průjezdových možnosti jak
šířkově, tak výškově.
To umožní průjezd
i nejmodernějším autobusům,
nákladním vozidlům
s vytěženým dřevem, ale
i dalším vozidlům, která díky
nedostatečnému průjezdovému
profilu, byla nucena absolvovat
několik desítek kilometrů
objízdných tras.
V průběhu výluky bylo nutno
provést
postupnou betonáž
spodní stavby včetně pokládky výstuže
pro betonáž křídel mostu. Dále jsme
provedli práce na hlavní trase
komunikace a připravili materiály
k provedení propustků v trase
komunikace. Práce postupují podle
stanoveného harmonogramu.
Pavel Jankůj
(Foto: SDS Exmost Brno)
Současný stav

Podnikatelský pohled
Město by mělo zmapovat, co chybí
našim občanům
Jak se podniká v Železné Rudě
a jakým směrem by se město mělo
rozvíjet? Asi častá otázka jak mezi
občany tak mezi podnikateli.
My sami v našem železářství jsme
začali podnikat z úplné nuly, ale naštěstí
v době, kdy Železná Ruda ještě žila.
V dnešní době je Železná Ruda
nezajímavá tím, že nenabízí prakticky
žádné zázemí pro rekreanty
a návštěvníky. Myslím, že chyba je
v první řadě na vedení města, a to
například v tom, že tu neexistuje úředník,
který by poradil a nasměroval
podnikatele na využití dotací
a strukturálních fondů Evropské unie.

Nemám tu na mysli jen stavby
a rekonstrukce objektů, ale i jejich
vybavení a zázemí. Objem dotací se
pohybuje až do výše padesáti procent
celkových investic. Výše a objem těchto
dotací jsou přitom garantovány pouze do
roku 2012-2013. Několikrát jsem na
veřejných zasedáních navrhoval
kontaktovat specializovanou firmu, která
navrhne projekty a možnosti našeho
města. Dodnes město nemá plán rozvoje,
který je nutný k vypracování žádostí
o dotace. Je třeba zpracovat podklady
a především mít přesný přehled o tom, co
chybí našim občanům a návštěvníkům
nejvíce. Na tom se dá pak stavět dál. Bude
však třeba začít na těchto věcech
okamžitě a usilovně pracovat.
Petr Zíka, majitel Železářství v Železné Rudě
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Aktivní šumavský podzim

Šumava je stále v centru pozornosti
politiků. Najmladší národní park v naší
republice totiž stále vzbuzuje řadu konfliktů
a kolem činnosti jeho správců se stále vedou
více či méně rušné debaty. Mnohé z nás, kdo tu
bydlíme, i řadu návštěvníků zajímá, jak se
situace vyvíjí a zda se konečně rýsuje řešení
přinášející mír mezi turisty, přírodu a parkové
správce. Podrobně nás o současném vývoji
informuje článek, který speciálně pro
Železnorudský zpravodaj napsal Antonína
Šubrt.

prohlubuje krizi v odborném přístupu
a vytváří autoritativní a nesystémovou péči
o Národní park Šumava. Jedna věc toho dne
byla ale výjimečná a velmi poučná. Při
návratu z Březníku stála na Modravě dvě auta
z Bavorska. podle reklam na vozidlech byla
z nějakých zařízení turistického ruchu –
hotelů, penzionů. Něco na nich ale bylo
výjimečného. Reklama na Národní park
Bavorský les.
Před takovým argumentem neobstojí
tvrzení, že bavorský park vznikl o dvacet let
dříve. Rozdíl je v tom, že ti, kteří zakazují
cestu k Modrému sloupu, zakazují i místnímu
obyvatelstvu a místním podnikatelům vzít si
Národní park Šumava za svůj.
Starostové nemlčí
Dalším pracovním setkáním byla účast
šumavských starostek a starostů na výjezdním
zasedání Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny

V poklidném toku podzimního
šumavského času se na Šumavě událo
v rychlém sledu několik významných
jednání.
Stínový ministr na Modravě
Setkání šumavského regionu
s doktorem Petrem Petržílkem, stínovým
ministrem ČSSD pro oblast životního
prostředí, pořádala senátorka Parlamentu
České republiky Jiřina Rippelová 6. listopadu
na Modravě
Setkání se zúčastnili senátoři Tomáš Jirsa
(ODS) a Miroslav Krejča, (ČSSD), poslanec
Parlamentu České republiky Jan Látka
(ČSSD), zástupci Ministerstva zemědělství
ČR, odboru lesního a vodního hospodářství
a členové Svazu vlastníků obecních lesů.
V úvodu seznámil doktor Petržílek účastníky
pracovního setkání se závěry ekologické
komise ČSSD k Národnímu parku Šumava
a zajímal se o problémy šumavských obcí
spojené s existencí Národního parku Šumava,
které se během působení ministra životního
prostředí Martina Bursíka nepodařilo vyřešit.
V odpoledních hodinách navštívil doktor
Petržílek v doprovodu poslance
a senátorů Parlamentu oblast Březníku.
V diskusi bylo o problematice regionu ve
spojení s Národním parkem Šumava řečeno
mnoho. Vše ale mělo jedno společné téma,
jednoho jediného jmenovatele. Národní park
Šumava není budován žádnou dlouhodobou
strategií a koncepcí. A to jak
v oblasti péče o přírodu, tak i v oblasti
udržitelného rozvoje, který je Národním
parkem Šumava ovlivňován. I když ze
společného jednání nevzešlo žádné společné
stanovisko, které by bylo akceptovatelné pro
všechny strany, je možné celou diskusi
shrnout, že neexistuje zájem ze strany státu
a kompetentních orgánů na řešení problémů,
které jsou v regionu s existencí Národního
parku Šumava spojeny. Administrativa
ministra životního prostředí Martina Bursíka
plně prokázala vzájemnou škodlivou
provázanost mezi politikou a odborných
řízením Národního parku Šumava. Ta

Parlamentu České republiky
13. listopadu v dopoledních hodinách
v zasedacím sále Městského úřadu
v Kašperských Horách. V mnohdy vzrušené
diskusi se parlamentní výbor dozvěděl mnohé
dlouhodobě neřešené problémy, které jsou
s existencí Národního parku Šumava spojeny.
Celkově by se dalo toto společné jednání
poslanců Parlamentu České republiky
a zástupců šumavského regionu zhodnotit,
jako drtivá kritika dosavadního postupu
orgánů ochrany přírody vůči potřebám
šumavského regionu. Tato kritika se týkala
zejména faktu, že neexistuje kvalitní
legislativní prostředí, které by hájilo mimo
ochranu přírody i ochranu udržitelného
rozvoje regionu a faktu, že neexistují
dlouhodobé koncepce orgánů ochrany
přírody, které by zajistily vzájemnou
provázanost udržitelného rozvoje založeném
na jedné straně na rozvoji turistického ruchu,
který se bude rozvíjet na základě kvalitní
nabídky poznávání přírody Národního parku
Šumava a výchově k jejích ochraně a na druhé
straně na ochraně a péči o kulturní dědictví
Šumavy.
Ministr spokojen?
13. listopadu se v odpoledních hodinách
uskutečnilo na Správě Národního parku
Šumava v Kašperských Horách společné
jednání ministra životního prostředí Martina
Bursíka se zástupci Šumavského regionu. Pan
ministr šumavský region seznámil s prvním
návrhem tzv. Master projektu, tj. projektu,
který by zahrnoval potřeby pro zajištění
udržitelného rozvoje regionu. S tímto
projektem budou seznámeny do konce měsíce

prosince všechna zastupitelstva šumavských
obcí, aby mohl být tento projekt smysluplně
dopracován na základě konkrétních
požadavků každé šumavské obce. Na druhou
stranu pan ministr požadoval od zástupců
regionu jejich stanovisko k problematice péče
o lesní ekosystémy v Národním parku
Šumava. První, co na tomto jednání bylo
podivné, byl fakt, že někteří zástupci
šumavských obcí nepovažovali ani za vhodné
se s panem ministrem setkat a otevřeně ho
seznámit s těmi problémy, které jsou
dlouhodobě hlavním šumavským tématem v
médiích anebo hlavním tématem v jejich
obcích. Druhou skutečností byl fakt, že po
obsáhlé a neplodné diskusi o podrobných
problémech několika obcí mohl odejet
ministr ze Šumavy velmi spokojen, jelikož
toto setkání v něm oprávněně vyvolalo
dojem, že na Šumavě žádný komplexní
problém neexistuje.
Přesto si dovoluji k tomuto napsat svůj
vlastní subjektivní názor ke všem konaným
listopadovým jednáním. Na Šumavě chybí
základní územní strategie. To je taková
strategie, která na základě krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých koncepcí
vytvořených ze vzájemných odborných
a regionálních diskusí vytvoří politicky
neovlivnitelný dlouhodobý program péče
o šumavskou přírodu ve spojení s udržitelným
rozvojem regionu. K takovému procesu je ale
nutná i kvalitní legislativa. A to nejenom
chybějící zákon o národních parcích, ale
i kvalitní zákonné ustanovení obcí
v rozhodovacím orgánu, kterým by měla být
Rada národního parku. Master projekt je
něco, co zde mělo být vytvořeno již při
zakládání Národního parku Šumava. Tak jak
tomu bylo kupříkladu při zakládání
Národního parku Bavorský les. Čím by
Master projekt neměl být, tak by neměl být
tím, co by se lidově dalo nazvat – „Slibem
nezarmoutíš aneb nikdo vám nemůže dát
tolik, kolik vám já můžu slíbit“. Součástí
vystoupení pana ministra byl i slib otevření
šumavské přírody jejím návštěvníkům. Co se
týče území Modravy, tak zejména turistické
cesty do Bavorského národního parku přes
Modrý sloup. Jde opět o naději, která je již
patnáctý rok pošlapávána. Počkejme tedy do
jara, zda s rozpukem nového života přírody
přijde i do šumavského regionu mimo nových
zákazových cedulí i nový přístup společné
péče o Šumavu a dlouhodobě očekávané
zahájení budování Národního parku Šumava,
který bude dobrým domovem pro jeho
obyvatele.
Antonín Schubert – koordinační rada
Mikroregionu Šumava - západ a starosta Modravy.

Fotografie: Mikroregion)
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Zahájení zimní sezony.
Představitelé města a Sdružení
podnikatelů za rozvoj Železnorudska se
dohodli, že i v letošním roce proběhne
slavnostní zahájení zimní sezony 2008 2009.
Celý víkend 5.12 - 7.12 2008 bude
věnován tomuto zahájení.
V pátek od 14 hodin proběhne společné
zasedání vedení města, zastupitelů,
podnikatelů a představitelů nadací
a korporací v Horském hotelu Belveder od
14 hodin.
Pochopitelně jsou zváni i ostatní občané
našeho města. Stejně jako loni pozveme
novináře.
V podvečer téhož dne by na Belvederu
měli po 18 letech zasednout k přátelskému
posezení i bývalí ochotníci a budou
debatovat a rozhodovat o znovuzrození
a obnovení ochotnického divadla v našem
městě.
V sobotu od 13.hodin proběhne rovněž
na Belvedéru významná celostátní soutež
malých pivovarů o prestižní ceny:
POHÁDKOVÉ PIVO 2008.
Soutežit se bude ve 4 kategoriíchsvětlý, polotmavý a tmavý ležák a speciální
pivo.
Hodnotit budou odborníci s glejtem
degusrátor piva a k nim budou vybráni dva
pivaři - laici a tato smíšená porota vynese
večer konečný veridkt.
Organizátoři pozvali více než 30
malých pivovarů a pivovárků z celé

Šumavský gulášek.

republiky a doufají, že se podaří založit
budoucí tradici POHÁDKOVÉ PIVO
2009, 2010...
Celá akce proběhne s motem: Lepší je
mít pár kamarádů, nežli žádného.
Sloganem bude rým:
V jedné ruce jelito a jiternice
v druhé piva máz
přijďte mezi nás.
Ano.Při celé akci bude pravá šumavská
zabijačka s večerní zabavou, kdy bude hrát
oblíbená klatovská skupina DIADEM
a přijde pochopitelně Mikuláš s čertem,
nejen aby obdarovali vítěze celostátní
soutěže, ale aby obdaroval i hosty, kteří si
dáre od Mikuláše zaslouží.
Závěr zahájení zimní sezony proběhne
v neděli 7.12.2008 od 18 hodin
u kostela, kde pan starosta provede
slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
zazpívá Železnorudský sbor
a hlavně děti se svými zvonečky, lampiony,
baterkami a svíčkami se spolu s dospělými
vydají na 2. ročník zvonkového průvodu na
Horský hotel Belveder, kde bude malý
ohňostroj a občerstevní.
Jistě jako loni i ostatní podnikatelé
přispějí různými slevami, zajímavými
nabídkami a malým překvapením nejen pro
místní, ale i pro hosty našeho regionu.
Snad i nabídka paní Zimy v podobě
sněhu bude pohodovým doplněním všech
akcí při zahájení zimní sezony 2008 - 2009.
JUDr.Strnad

Přes hranice snáze
České, bavorské i rakouské obce ležíc
v oblasti Šumavy trvale usilují o
usnadnění průashodu státními hranicemi.
K jednání o tomtoproblému se opětovně
sešli jejich zástupci 5. listopadu 2008 ve
Strážném a hodnotili úspěšnost návrhu na
otevření 25 nových přechodových bodů
státní hranice v rámci otevření tzv.
Schengenského prostoru.
Jednání se dále zúčastnili bavorští
zemští radové Heinz Wölfl a Ludwig
Lankl, předseda Haidl Regionu Fritz
Gibis, předseda Klubu českých turistů a
Rady NPŠ Jan Stráský a další významní
účastníci. Bylo konstatováno, že na 140
km společné státní hranice bylo zatím
povoleno a vyznačeno 8 nových
přechodových bodů. K povolení dalších 4
přechodů brání jen drobné technické
problémy. Menší legislativní problémy je
nutno vyřešit u dalších dvou přechodů v
oblasti Haidmühle.
Účastníci jednání konstatovali, že s
oficiálním textem dohody ministrů

životního prostředí z 15. září dosud nebyli
seznámeni. Obsahem zmiňované dohody
ministrů je otevření 3 přechodů a to Pod
Poledníkem, Modrý sloup pod Luzným a
Siebensteinkopf u Pramenů Vltavy.
Přítomní nesouhlasí s tím, že cesta k
Modrému sloupu vede delší a obtížnější
cestou úpatím Špičníku. Konstatovali
také, že zamítnutím tří přechodů v oblasti
Velkého Roklanu nebude tato nejvyšší
dominanta obou parků přístupna z české
strany a proto budou nadále usilovat
alespoň o povolení prostupového bodu v
oblasti Hochschachten poblíž Javoří slati.
Přítomní budou také jednat s oběma
národními parky o dalších dvou
přechodech v oblasti Plesné a o přechodu
u Rosenauerovy nádržky. Také podporují
Železnou Rudu při hledání přístupu k
bývalé Juránkově chatě.
Přítomní dále odmítli návrh národních
parků na tzv. kompenzační opatření
spočívající v uzavření rozsáhlé časti
hraničního chodníku.
(František Nykles, předseda Svazu)

Trojice nejúspěšnějších

První roční kulinářské soutěže
,,O nejlepší šumavský gulášek,, se nad
očekávání vydařil.
Zaplněný sál Horského hotelu Belveder
v Železné Rudě svědčil o nebývalém zájmu
místních obyvatel i hostů o tuto akci.
Celkem 16 přihlášených kuchařů
a kuchařek, profesionálů i amatérů
soutěžilo o stupně nejvyšší v úpravě, barvě,
vůni a hlavně chuti pokrmu, který je v naší
zemi tak oblíben. Porota odborníků v čele
s mistrem kuchařem Pavlem Aubrechtem
neměla lehkou úlohu vybrat ty nejlepší.
Po dvouhodinové degustaci vyhlásila
za ohromného potlesku, jásotu a nadšení
3 nejlepší guláše.
Přesto, že se zúčastnili kuchaři
z blízkého i dalekého okolí, až např. ze
Sokolova, stupně vítězů zůstaly
železnorudským.
Třetí místo obsadil kuchař pan Robert
Bandžal z hotelu Engadin. Druhé místo
putuje do Alžbětína do hotelu U Larvů
a zasloužil se o to kuchař Petr Zdeněk. Na
stupeň nejvyšší vystoupila žena - paní
Jaroslava Sklenářová z pensionu Habr
v Ž.Rudě. S sebou domů si odnesla krásnou
cenu, štěně. Ovšem nikoli pejska,ale malý
sud železnoruského piva, kterému se tak
v pivovarském žargonu říká.
V pozdních nočních hodinách skončila
akce, která určitě bude mít v roce 2009
JUDr.Strnad
pokračování.
Starosta blahopřeje vítězce

Fotografie: hotel Belveder
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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
Vážení čtenáři,
opět se po měsíci setkáváme na
stránkách Železnorudského zpravodaje, ve
kterém Vás chceme informovat o práci
Horské služby na Šumavě. V těchto
podzimních měsících probíhá intenzivní
příprava na zimní sezónu. Servis pásové
techniky v oblasti Šumava je téměř u konce.
Technika byla na letošní zimní sezónu
rozšířena o další čtyřkolku Bombardier,
která bude střídavě nasazena na Špičáku
a nové stanici v Prášilech. Jedná se
především o posílení začátku a konce
sezóny, kdy jsou velice ztíženy přejezdy do
jednotlivých sportovních areálů v důsledku
nedostatečné sněhové pokrývky a pásová
technika tímto velice trpí. Čtyřkolky budou
již na letošní sezónu osazeny tzv.
celoročními pásy, které bez problému
snesou takové zatížení. V letních měsících
budou sloužit k transportu materiálu
a záchranářů při záchranných pracích.
Kvalitní vybavení určitě zlepší a zrychlí
záchranu v horském prostředí. Letošní
velice teplý podzim jsme na Šumavě
využili k instalaci nových informačních
telefonních čísel umístěných na
turistických rozcestnících po celé Šumavě.
Řada z Vás se již mohla při podzimních
procházkách seznámit s novým značením,
které je umístěno na vybraných
rozcestnících Klubu českých turistů
a rozcestnících Národního parku Šumava.
Jedná se o stejný formát tabulky, který je
standardní pro značení turistických tras. Na
těchto tabulkách je nejenom nouzové
telefonní číslo, ale i text v německém
a anglickém jazyce, který turistu informuje
o
možnosti zavolat Horskou službu
v případě nouze. Informačních tabulí bylo
zatím umístěno po celé Šumavě 150 kusů.
Během následujícího roku chceme
pokračovat a osadit daleko více těchto
informačních tabulí. Celý projekt je plně
hrazen z rozpočtu Horské služby Šumava.
Klub českých turistů a Národní park
Šumava dal svolení s umístěním
informačních tabulí na turistické

rozcestníky, které jsou jejich majetkem.
Cílem projektu je bezpečnost návštěvníků
na turistických cestách a získání povědomí
o možnosti zavolání případné záchrany
v horách.
Z hlediska záchrany osob a počtu úrazů
na Šumavě je podzim každoročně spíše
klidnější. Návštěvnost je v těchto měsících
minimální a to se objevuje i ve
statistice záchranářů. Nadále je
však Šumava s 207 ošetřenými
úrazy na prvním místě v počtu
ošetřených úrazů před ostatními
horami, kde horská služba působí.
Jedním ze závažných, bohužel
smrtelných, úrazů byl zával dvou
osob ve stavebním výkopu v obci
Chotěšov na Plzeňsku. Na záchraně
těchto dělníků se podílel psovod
Horské služby Vlastimil Maxa.
Psovod Horské služby byl dne
22. 10. 2008 vyžádán cestou
KOPIS (Krajské operační
a informační středisko) Hasičského
záchranného sboru Plzeňského
kraje k vyhledání a lokalizaci
zavalených osob ve stavebním
výkopu. Jednalo se o velice
náročnou akci, protože osoby byly
zavaleny ve výkopu o hloubce
kolem čtyř metrů a délce přes deset
metrů. Pes osoby lokalizoval a na
základě určení místa započalo
vyprošťování. Bohužel oba
stavební dělníci byli nalezeni
mrtví. Spolupráce mezi Horskou
službou a Hasičským záchranným
sborem je nyní již na velice vysoké úrovni
a právě tento případ svědčí o možnosti
nasazení záchranářů Horské služby i mimo
stanovený rámec působnosti pouze
v horském prostředí. V případě nutnosti
jsou záchranáři a technika Horské služby
nasazeni v rámci Integrovaného
záchranného systému i ve vnitrozemí
České republiky. Tento systém byl velice
kladně hodnocen na společné poradě
Hasičského záchranného sboru a Horské

služby ve Dvoře Králové dne 30. 10. 2008.
Jsem rád, že záchranáři Horské služby
jsou nyní již bráni jako plnohodnotná
složka IZS ČR.
Záchranáři Horské služby Šumava
přejí všem čtenářům Železnorudského
zpravodaje klidný a slunečný podzim.
Michal Janďura, náčelník Horské služby

Vlevo dole: potisk informační tabulky
Foto: rozcestník v terénu (Horská služba)

Poděkování.
Jménem účastníků zájezdu členů SZP
Šumava Železná Ruda ve středu 15. 10.
2008 děkujeme za jeho uskutečnění Horské
službě Šumava, jmenovitě náčelníkovi p.
Michalu Janďurovi a pracovníkům NP
Šumava p. Petru Šrailovi a p. Miroslavu
Štádlerovi. Projeli jsme krásnými a pro naši
skupinu zdravotně postižených
nedostupnými místy naší Šumavy. Počínaje
hrobkou rodiny Abelů na Hůrce a konče
pomníkem podlých amerických vojáků z
konce II. světové války na Zhůří. V naší
skupině cestovatelů byli i dva vozíčkáři a
všichni vespolek jsme byli nesmírně
spokojeni a nadšeni vším, co jsme měli
možnost zhlédnout. Za SZP Šumava
Železná Ruda Marie Antošová
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Vážení čtenáři,
tak nějak jsme si zde všichni zvykli, že vyjíždíme poměrně pravidelně k různým mimořádným událostem. Za letošní rok
to bylo prozatím v průměru 7x do měsíce. Loni 10x za měsíc. Uplynulý měsíc byl ale opravdu výjimečný a to tím, že naše
jednotka nezasahovala ani jedenkrát, což zde za posledních několik let nepamatujeme…
Události za 13.říjen - 13. listopad 2008:
Za uplynulý měsíc nedošlo k žádné mimořádné události, u které by naše jednotka zasahovala.
Mladí hasiči
Již delší dobu se v našem sboru projevuje nedostatek mladých hasičů, se kterými by se do budoucna počítalo do výjezdové
jednotky. Stejně tak je poměrně málo členů a nových zájemců o členství ve sboru.
To byly hlavní důvody, které vedly naše kroky do místní Základní školy Karla Klostermanna. Tam jsme koncem loňského
školního roku uspořádali menší besedu, které se zúčastnilo několik tříd. Ve stručnosti jim byly sděleny naše záměry (získat
členy do výjezdového družstva a založení družstva Mladých hasičů), byla představena naše technika a vybavení, které
následovala videoprojekce se sestřihem zásahů
a činnosti hasičů.
Jak je vidět, tato akce měla kladnou odezvu. Po půl
roce a opadnutí prvotního nadšení zůstalo přibližně
6 jedinců, kteří mají vážný zájem o členství a účastní se
soutěží, školení a pořádaných akcí. Teď jen aby to
nadšení vydrželo a tito mladíci vydrželi ještě 2-3 roky,
nežli budou moci od 18-ti let vyjíždět k zásahům a stanou
se případně členy výjezdového družstva.
Další beseda se konala začátkem letošního roku. Ta
byla určena těm nejmenším a jejich "náboru" do nově
zakládaného družstva Mladých hasičů.
Po této besedě se přihlásilo 15 "statečných" : Ašková
Dagmar, Hach Karel nejml., Kasal Ondřej, Latka
Rudolf, Oberfalzer David, Ryška Jakub, Ryška Ondřej,
Topol Václav, Stoklasa Jaromír, Strelcová Denisa, Šmídl
Vojtěch, Šmídlová Andrea, Štádler Miroslav, Vizingr
Dominik, Vychodil Lukáš
Následovalo seznámení mladých hasičů (dále jen MH) se systémem soutěží MH a začalo pilné nacvičování. První soutěž
hry PLAMEN 2008 ve Znalostech Požárnické Všestrannosti (ZPV) a štafetě CTIF se konala již 11. 10. 2008. Pro nedostatek
času se schůzky a nácviky konaly každý den od 28.9.08 do 10.10.08 mimo víkendy. Zato bychom chtěli poděkovat všem
v kolektivu MH, kteří trpělivě chodili do zbrojnice a učili se novým znalostem.
Jak bylo zmíněno, první soutěž ve hře Plamen 2008, které se naši MH účastnili, se konala v Soběšicích 11.10.2008. Byla to
premiéra jak pro kolektiv, tak pro instruktory, kteří měli snad ještě větší trému než soutěžící samotní. Na první disciplínu
"CTIF" nastoupilo družstvo o osmi členech a na druhou - "ZPV" - nastoupilo jedno družstvo o dvou pětičlenných hlídkách. Po
ukončení soutěží a následné svačině jsme vyrazili zpět do Rudy. Jelikož se soutěže zúčastnilo přes sto hlídek z více než 50
soutěžních družstev, vyhlášení výsledků se konalo až další den - výsledky jsme se dozvěděli z internetových stránek. Prozatím
jsou naši Mladí Hasiči 41. z 50 v klatovském okrese. To je vzhledem k "šibeničnímu" termínu pořádání soutěže od vzniku
našich MH solidní umístění. K tomu je zapotřebí si uvědomit, že se umístili i před družstvy, která soutěží již několik let.
Schůzky MH se konají každý čtvrtek od 15.00 hodin v hasičárně.
(Foto: SDH)

Filip Brož
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Advent, Vánoce, koncerty
Železnorudský smíšený sbor Vás
srdečně zve na vánoční koncert.
V letošním roce jsme si pro Vás
připravili ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ
od Jakuba Jana Ryby, kterou
19. prosince v místním kostele od 19.00
hodin zazpíváme společně se
sborem"Prácheń" z Horažďovic,
sólisty obou sborů a orchestrem.
Pro zájemce uvádím termíny
ostatních koncertů:
23.11. - Frauenau, kostel - od 18.00
hodin.
29.11. - Hojsova Stráž - od 18.00
hodin.
11.12. - Nýrsko, sál v knihovně 19.00 hodin.
14.12. - Horažďovice - 9.00 hod.
19.12. - Železná Ruda,kostel 19.00 hod.
28.12. - Bayerische Eisenstein,
kostel /doprovod ke mši/ - 9.00 hodin

Věřím, že Vám připravíme hezký
předvánoční zážitek.
Na finančním zajištění všech
koncertů se podíleli sponzoři ze
Železné Rudy a Alžbětína .Všem
srdečně děkujeme.
Za celý pěvecký sbor zve na koncert
a přeje klidné prožití svátků
Libuše . Löffelmannová

Mladí hudebníci ze základní
a mateřské školy zvou všechny
na ADVENTNÍ KONCERT.
Své pečlivě nacvičené
vystoupení předvedou v úterý
2. prosince v 17:00 hodin.
Koncert proběhne v aule základní
školy - vchod kolem tělocvičny.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek
bude využit ve prospěch činnosti
mladých muzikantů.
(M.N.)

ŠUMAVA OBJEKTIVEM
VÁCLAVA CHABRA
Od středy 19. listopadu můžete
v prostorách Základní školy Karla
Klostermanna navštívit výstavu
fotografií Václava Chabra věnovanou
Africe.
A u t o r
fotografií
p o z n a l
Afriku velmi
dobře. Ne
však jako
turista, nýbrž
jako člen
několika
humanitární
ch expedic,
jichž se
zúčastnil.
Na fotografiích tedy uvidíte
neotřelé záběry, které žádný turistický
průvodce do propagačních materiálů
nezařazuje.
-Vedra-

Zimní pneumatiky, příroda a finanční krize
V době finanční krize se vyplatí
nakupovat. Nábytek, elektro a auta, říkají
odborníci, co mají zmáknuté ceny od
Manily přes Plzeň po New York. A já
d o d á v á m : p n e u m a t i k y t a k y.
Nepodceňuju to, už kvůli těm kontrolám,
jež začínají hlídat zimní obutí a dezén.
A jak jsem tak projel pár pneuservisů
v našem okolí, dospěl jsem k poznání, že
majitelé pneuservisů si libují v přírodě.
Možná projíždíte taky kolem pneuservisu
v Dlouhé Vsi u Sušice, je to kousek pod
Hartmanicemi a v okolí se chodí v létě na
houby a koupat. Je to pěkný pneuservis
a váží si tu zákazníka. Další místo jsem
našel v Bavorsku ve vesničce Solla, asi tak
40 km od Železné Rudy mezi Zwieselem
a Pasovem. Vesnička je to malá, malebná,
na úpatí lesů a vrchů. Očekávali byste tam
spíš kneipování v horském potoce, lesní
altán nebo odchyt pstruhů než pneuservis.
Ale je tam. A dokonce na obou stranách
silnice. Dunlop, Continental, Michelin
a další gumy renomovaných značek ve
všech rozměrech a v téměř všech
rychlostních kategoriích tu mají skladem.
A ceny? Dávno pryč jsou doby, když jsem
v Plzni za jednu pneumatiku bez ráfku dal
skoro 5000 Kč. Dneska za tři nebo čtyři
tisíce (podle značky, typu a rozměru)
dostanete pneu i na hliníkovém ráfku,

vzdorujícím zimnímu posypu. Značkové
gumy 205/55 R 16 v háčku mají ve vsi
Solla od 69 do 109 Euro, včetně daně
a montáže. A všechno hned na místě.
Pneuservis Reifen Danner kousek za
Zwieselem s gumami Dunlop nebo
Goodyear na hliníkovém ráfku v akci
bratru kolem 150 Euro za kus v běžném
rozměru. To je 600 Euro za čtyři pneu
i s diskem a to je dobrá cena. A kolem
tohohle Dannerova pneuservisu se batolí
husy a slepice, všechno v jednom chumlu,
zkrátka typické bavorské hospodářství,
kde se otěže firmy předávají z otce na
syna. Sice tu výměnu nepořídíte hned na
místě jako v Solle, protože pneu musí
majitel nejdřív v dvoudenní lhůtě
objednat, ale zato si popovídáte
o bavorských penzionech, agrofarmách,
politice i finanční krizi. A tak mám pocit,
že končí doba, kdy jsme jezdili měnit
pneumatiky do měst a třásli se, že ještě než
dojedem, padnem smykem do škarpy.
Moderní pneuservisy jsou nám blíž a mají
blíž k přírodě. Na závěr už jen vtip (nebo
podobenství, chcete-li) o finanční krizi,
který mně poslal Václav Chabr.
Pochopení současné světové finanční
krize.
Kdysi dávno v jedné vesnici v Indii
jeden muž oznámil vesničanům, že koupí

opice – každou za deset dolaru. Vesničané
věděli, že v okolí je mnoho opic, proto
odešli do lesa a začali je chytat. Muž
koupil tisíce opic za slíbenou cenu deset
dolaru. Když se snížil počet opic
v přírodě, vesničané už nepokračovali ve
svém loveckém úsilí. Nato muž oznámil,
že bude kupovat opice po dvaceti
dolarech. To vyburcovalo vesničany
natolik, že opět začali opice chytat. Záhy
se výskyt opic snížil a lidé se vrátili zpět na
své farmy. Muž zvýšil nabídku na
petadvacet dolaru, ale v té době bylo už
velmi těžké opici chytit. Takže muž
oznámil, že bude kupovat opice za padesat
dolaru za kus a protože musí odejít do
města, bude ho zastupovat jeho asistent,
který také bude jeho jménem opice
nakupovat. Když muž odešel, jeho
asistent řekl vesničanům: "Podívejte se na
všecky tyto opice v klecích, které od vás
muž koupil. Já vám je prodám za
petatricet dolaru za jednu a až se muž vrátí
z města, vy mu je můžete prodat zpět za
padesat dolaru za kus, tedy za částku,
kterou vám včera muž oznámil."
Vesničané dali dohromady všechny svoje
úspory a koupili všechny opice. Poté
vesničané už nikdy neviděli ani muže ani
jeho asistenta, jen opice byly všude kolem
jako na začátku. Vítejte na Wall Street!
R. Holub
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Zprávičky z MŠ
Na naše nejmenší čekalo na
přivítanou v novém školním roce
překvapení v podobě divadelního
představení „Jak šel medvídek do
školy“. U některých dětí se sice ráno
objevily slzičky, které ale během
veselé pohádky úplně zmizely.
Během měsíce září proběhly v obou
třídách (jedna třída se zrušila z důvodu
nízkého počtu dětí) informativní
schůzky, kde byli rodiče seznámeni
s chodem MŠ a plánovanými akcemi
v letošním školním roce.
Nejstarší děti byly pozvány do ZŠ
na divadelní představení dřevěných
loutek - MARIONET, které vedli
pražští umělci. Toto představení
sklidilo u dětí i p. učitelek velký
úspěch.
I letos mají děti možnost
navštěvovat „výtvarné hrátky
s pohádkami“v naší ekodílně (pod
vedením p. učitelky Miloslavy
Amortové), kde si mohou vyzkoušet
svoji tvořivost a šikovnost.
Nezapomněli jsme ani na
„muzicírování s flétnou“(pod vedením
p. učitelky Moniky Najmanové), kde
se děti hravou formou seznámí

Halloween
Halloween se slavil i v naší škole,
přestože je to převážně britský
a americký svátek, který se slaví 31.10.
Jeho symbolem jsou hlavně vydlabané
dýně a různé nadpřirozené bytosti.
Paní učitelky Kulhánková
a Havlíčková připravily v rámci hodin
angličtiny pro děti z 1. i 2.stupně

s hudebním nástrojem a základní
technikou hry na správnou zobcovou
flétnu. Dále částečně proniknou do
základů hudební teorie dechové
gymnastiky podle metody prof.
V. Žilky (VESELÉ PÍSKÁNÍ =
ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ). Děti budou
každý čtvrtek muzicírovat podle
barevných not.
Nejstarší děti rády poznávají
šumavskou přírodu při delších
turistických vycházkách. Již jsme
n a v š t í v i l y P O M N Í K A D O L FA
KAŠPARA, ČERTOVO JEZERO,
DEBRNÍK, ŠPIČÁK-HOFMANKYBELVEDER,… Od října absolvují tyto
děti plavecký kurz v Klatovech, pod
vedením zdatných plavčíků.
Mladší děti během října podniknou
průzkumnou exkurzi do SOLNÉ
JESKYNĚ v Klatovech.
Celá MŠ ve středu 15.10. strávila
příjemné dopoledne se dvěma policisty,
praporčíkem Josefem Škachem
a strážmistrem Jiřím Marešem, kteří si
pro děti připravili dopravní hřiště.
Touto cestou jim mockrát děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Našim nejmenším určitě popřejeme,
aby se jim ve školce líbilo a aby chodili
rádi a bez slziček.
/ za MŠ napsala Ludmila Chalupská/

spoustu her a soutěží. Žáci ze 3. třídy si
přinesli masky a chodili strašit po
škole. I v 5. třídě bylo celý den veselo.
V 7.třídě proběhla soutěž o nejhezčí
vyřezanou dýni. 22. října přinesli žáci
do školy 5 krásných dýní, které byly
vystaveny v 1. patře naší školy. Vítěz
byl odměněn Pavoučím dortem. Na
druhém stupni připravila pí učitelka
Kulhánková různé soutěže tří družstev.
Např. poslechová cvičení, doplňování
do tajenky,
vytváření mumií.
Na Halloweenskou
hodinu angličtiny se
určitě těší každý.
Oběma paním
učitelkám děkujeme
a doufáme, že příští
rok bude Halloween
zase tak zábavný
jako letos.
Tomáš Najman,
Martina Bártová
a kol. žáků 7.třídy

Poznáváme náš
region
Dne 2.10. 2008 jsme navštívili
v rámci výuky dějepisu a češtiny
nedávno rekonstruovanou synagogu
v Hartmanicích. Exkurzi jsme zahájili
v Dobré vodě v Muzeu Dr. Šimona
Adlera, které se věnuje židovské
tematice. Viděli jsme například tóru,
desky desatera, úmrtní listiny,
místnosti s dobovým vybavením apod.
Dále jsme pokračovali prohlídkou
kostela Sv. Vintíře, který je významný
především svým skleněným oltářem.
Zaujala nás i socha mnicha Vintíře
a křížová cesta. Zastavili jsme se
i u studny, kde je podle pověsti léčivá
voda.
Lesní cestou jsme se dostali do
Hartmanic, kde jsme měli objednanou
prohlídku synagogy.
Nejprve jsme zhlédli film o nedávné
rekonstrukci a vyslechli si poutavé
vypravování pana Diviše, který nás
dokonce naučil písničku v hebrejštině.
V prvním patře jsme se seznámili
s expozicí věnovanou osudu Židů
během 2. světové války a ve druhém
patře s fotografiemi, které mapují
rekonstrukci synagogy.
Exkurze se nám moc líbila a rádi
navštívíme další významná místa
v našem okolí.
Za 6. a 7. třídu Petra Vidláková
a Veronika Vrbasová

Foto: základní škola
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Zdeněk Roučka - ŠUMAVOU KARLA KLOSTERMANNA
OBRAZY 1875 - 1914

Se VII. Sborem do šumavských
Sudet je další kniha Zdeňka
Roučky.
Rádi bychom Vám ji blíže
představili, prozatím máme k
dispozici jen snímek obálky a
uvnitř otištěných dokumentů.
-vedra-

Po obrovském úspěchu
fotografických knih Tenkrát na Šumavě
(2004) Předválečnou Šumavou (2006),
vydaných pod záštitou hejtmanů
Plzeňského a Jihočeského kraje, se
plzeňský publicista Zdeněk Roučka vrací
po dvou letech znovu k tématice staré
Šumavy. Tentokrát se jedná o Šumavu
fotograficky úplně nejstarší a zároveň
obrazově vůbec nejcennější!
Poslední knihou, která tak uzavře tuto
unikátní trilogii, se stane titul Šumavou
Karla Klostermanna / Obrazy 18751914. Už název napovídá, že novinka se
stane jedním z vrcholů velkého
K l o s t e r m a n n o v s k é h o r o k u . Te n
v souvislosti se spisovatelovým výročím
(1848-1923) připadá právě na letošek.
I tentokrát se milovníkům šumavské
historie představí mnoho vesnic, osad
a samot od Železnorudska po Český
Krumlov. Starobylé město na Vltavě
bude knihu uzavírat symbolicky jako
sídlo tehdejších majitelů Šumavy, knížat
z rodu Schwarzenbergů.
V knize se objeví 250(!) vybraných,
velmi cenných originálních snímků,
zachycujících obraz drsné, ale
romantické Šumavy před více než 120
lety. Většina fotografií pochází z období
1882 až 1895 a přestože se jedná o tak
staré a vzácné dokumenty, ani tentokrát
nebudou chybět snímky zachycující
podobu tehdejšího života. Je až
s podivem, že už tehdy první
profesionální fotografové zaznamenali
pro budoucí pokolení postavy a tváře
prostých horalů, dřevařů, sklářů, četníků,
lesních zaměstnanců, úředníků,
železničářů, hostinských, prvních
turistů, ale také majitelů skláren nebo
portréty již zmíněných
schwarzenberských knížat. Součástí
knihy budou i nejrůznější snímky typické
pro tehdejší způsob života v drsné
šumavské krajině, včetně
lidových
slavností, poutí, loveckých zábav šlechty
a samozřejmě každodenních pracovních

činností. Nebudou chybět ani fotografie
samotného spisovatele Karla
Klostermanna.
Velmi důležité budou i záběry,
dokumentující budování a provoz
šumavských železničních tratí technického fenoménu konce 18. století.
Za zvláštní připomenutí stojí např. série
unikátních snímků, dokumentujících
stavbu tunelu pod horou Špičák v letech
1876-77.
Při přípravě knihy spolupracoval
Zdeněk Roučka s řadou významných
muzeí, archívů, ale také s některými
předními soukromými sběrateli. Stojí za
to připomenout, že drtivá většina snímků
nebyla doposud nikdy otištěna.
Z fotografů, kteří na konci 19.století fotili
jako první obraz Šumavy a jejichž
snímky budou v knize převážně
zastoupeny, stojí za to připomenout např.
Jindřicha Eckerta, Františka Fridricha,
M. Kopeckého, Ignáce Kranzfeldera,
Františka Krátkého, Josefa Woldana,
a také např. ranné snímky Josefa Seidela
a Josefa Wolfa.
Nová kniha Šumavou Karla
Klostermanna / Obrazy 1875-1914 vyšla
počátkem června 2008 pod záštitou
hejtmana Plzeňského kraje Petra
Zimmermanna, hejtmana Jihočeského
kraje Jana Zahradníka a za podpory
Národního parku a chráněné krajinné
oblasti Šumava.
Společně s vydáním knihy stojí za
připomenutí plánovaná velká výstava
fotografií A3 a A1 Šumavou Karla
Klostermanna v Muzeu Šumavy
v Kašperských Horách. Kromě fotografií
se tu návštěvníkům nabízejí cenné
dokumenty a písemnosti, související
s velkým spisovatelem Šumavy Karlem
Klostermannem. Vybrané historické
fotografie se souběžně objeví i na další
významné výstavě, tentokrát věnované
podmalbám na skle v Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích.
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Známá a i neznámá
Z historie zaniklé Juránkovy chaty - první část

Původní Juránkova chata, dřevěný
srub, byla slavnostně předána Českým
skiklubem Plzeň turistické a sportovní
veřejnosti v neděli dne 1.10.1922 ve
12 hod. Chata se nacházela
v Královském hvozdu v mělkém sedle
mezi Jezerní horou a Svarohem
v nadmořské výšce 1 319 m.
Návštěvníkům těchto míst se za dobré
viditelnosti otvíral nádherný pohled na
panoráma Bavorského lesa
s majestátným Velkým Javorem,
Falkensteinem a Roklanem.
Stavební pozemek pro chatu a její
okolí v té době patřil dynastii knížat
Hohenzollernů, původem ze Švábska. Je
velmi pravděpodobné, že část chaty se
dokonce nacházela na území Bavorska.
Potvrzují to i některé dochované dobové
fotografie. Objekt byl pojmenován po
Arno Juránkovi (1874 - 1944), náčelníku
Českého skiklubu Plzeň, plzeňském
nadšenci a významném propagátoru
rychle se rozvíjejícího nového sportu,
lyžování.
Ve skromném přízemí chaty se
nacházela jedna místnost pro ubytování
velikosti 4 x 5 m a malá předsíň.
V podkroví srubu byly dřevěné palandy
pro 10 osob. Srub byl v provozu pouze ve
všední dny a sloužil především
procházejícím turistům a lyžařům
k přespání nebo jako přístřeší před
nepřízní počasí. Prvním správcem
objektu se stal bývalý lesní dělník
jménem Raial, který původně pracoval
na stavbě Špičáckého tunelu v letech
1874 - 1877.
Chata po více než devíti letech své
existence během silvestrovských oslav
dne 31.12.1931 vyhořela.
Na stejném místě byla vybudována
druhá chata, která měla již velice
zajímavé architektonické řešení
i moderní vnitřní vybavení. Slavnostního
inauguračního aktu dne 30.10.1932 se

zúčastnili mnozí
významní lidé
t e h d e j š í h o
společenského
a politického života,
např. klatovský
okresní hejtman
Wegera, inženýr
S y n e k
z Ředitelství
státních drah Plzeň,
předseda Bavorské
župy Weiler aj.
Projektantem
chaty, jejím hlavním
investorem a stavitelem byl Otakar
Prokop z Plzně. Celkové náklady na
stavbu tehdy činily cca 250.000 Kčs.
Nemalé prostředky na výstavbu objektu
byly získány formou různých účelových
sbírek a darů.
Kostru chaty tvořilo cihlové zdivo se
stylovým kamenným soklem sahajícím
až do výše 1. patra, na němž byla
vystavěna další dvě patra. Stavebním
materiálem zde bylo dřevo. Chata měla
celkem 40 lůžek. K vytápění se používalo
teplovzdušné ústřední topení. Správcem
nového objektu se stal předchozí správce
Juránkovy chaty. Tady našel svůj domov
i mohutný horský bernardýn.
Na jižní bavorské svažité straně chaty,
která nebyla v té době ještě tak hustě
zalesněna jako v současné době,
organizoval Český skiklub Plzeň četné
lyžařské závody. V roce 1935 se zde
např.konala I. Velká sjezdová cena
Šumavy a celá řada dalších významných
sportovních akcí. V tomto období
prožíval plzeňský Skiklub, založený
v roce 1907, vůbec nejslavnější období
své existence, které narušil až válečný
konflikt v Evropě.
Po dobu Protektorátu Čechy
a Morava a druhé světové války
byla chata mimo provoz. Na
všech oknech se nacházely
okenice. Klíč od objektu byl
uložen u tehdejšího německého
nájemce chaty na Černém jezeře.
Norbert Lang, syn (*1929),
vzpomíná, jak se svým otcem
vždy během zimy navštěvovali
chatu, aby zkontrolovali, zda je s
ní vše v pořádku. Pro velké
množství sněhu nebylo často
snadné se k chatě vůbec dostat.
V létě a na podzim bývala
situace podstatně jednodušší.
Tamní německé obyvatelstvo při
sběru hub a borůvek o

zakonzervovanou chatu neprojevovalo
prakticky žádný zájem. Objekt byl tak
stále ve velmi dobrém technickém stavu,
bez známek jakéhokoliv zničení. Vše
nasvědčovalo tomu, že Juránkova chata
bez úhony přečká válečné období.
Necelý rok před skončením války
německý Wehrmacht zde ale buduje
vojenský radar. Mohutný agregát pro
výrobu elektického proudu pro jeho
napájení je umístěn v lyžárně chaty. Tím
se Juránkova chata stává aktivní součastí
probíhajícího válečného konfliktu. V této
době také navždy opouští po osobní
tragédii své kamárady ze Skiklubu
sedmdesátiletý Arno Juránek. Jeho
funkci přebírá Norbert Lang.
Dne 24.04.1945 do Bavorské Rudy
doráží americká armáda a krátce nato
dochází k pročesávání rozsáhlého
okolního území, včetně území, kde stojí
Juránkova chata. Dne 1.5.1945 vstupují
vojska 2. Pěší divize 3. Americké armády
generála Pattona do Železné Rudy. Blíží
se již nezadržitelně konec 2. světové
války.
15.05.1945 při své první poválečné
návštěvě chaty Norbert Lang s dalšími
členy plzeňského Skiklubu nachází
ohořelé nosné trámy chaty a spálené vše,
co je dřevěné. Velmi záhy je zřejmé, že
chata nebyla poškozena výbuchem
munice, nedošlo pravděpodobně ani
k žádnému ozbrojenému středu mezi
vojáky německé a americké armády. Na
místě nebyla nalezena ani žádná
vojenská technika. Nedaleko spáleniště
byla ale objevena americká letecká nádrž
se zbytkem benzínu. Jak k této zkáze
vlastně došlo, není věrohodně známo ani
po více než 63 letech.
Josef Růžička, Plzeň, listopad 2008 (foto: redakce)
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Nesmyslné zákazy v NP Šumava
Redakce Železnorudského zpravodaje
získala k otištění článek šumavského
kronikáře a bývalého učitele a topiče Emila
Kintzla. Tento článek byl patrně
z cenzurních důvodů vypuštěn
z podzimního vydání čtvrtletníku Nová
Šumava, který vydává Správa Národního
parku a Chráněné krajinné oblasti
Šumava. S článkem tedy seznamujeme
aspoň naše železnorudské čtenáře. –vedraNesmyslné zákazy v NP Šumava se mi
vůbec nelíbí. A nelíbí se mi též, že pár
„mocných“ stále hraje o čas, který je pro
nás tak vzácný. A připadá mi velmi trapné
a nedůstojné, že turisté vstupující na
zakázané cesty, po nichž se mnohdy
prohánějí motorová vozidla všeho druhu,
musejí mnohdy vést nepříjemné diskuse
s případnými strážci NP. O Modrém sloupu
ani nemluvě.
Z jara se blýsklo opět trochu na lepší
časy. Ale byl to jen nepovedený
a nesmyslný handl. My (NP Šumava) vás
pustíme na Modrý sloup a vy (NP Bavorský
les) uzavřete hraniční stezku z Luzného
k Modrému sloupu. Blbost, že? A utajovaná
dohoda nebyla podepsána. Stejná paralela
na jihu Šumavy. Nebudete splouvat horní
Vltavu, ale můžete, není-li vám život milý,
z jara splouvat Vydru z Modravy na Antýgl.
A už vůbec se mi nelíbí, jak mnozí naši
politici drží své slovo, které kdysi dělalo
muže. Topolánek: „Slibuji podporu v kauze
Modrý sloup.” “To chcete Šumavu zase
zadrátovat?” rozčiloval se. “Chci Šumavu
zelenou, nikoli experimentální!“ Bursík:
„Modrý sloup otevřeme!“ To řekli před
rokem, trochu pokecali, nabaštili se
a zřejmě rychle na své sliby zapomněli,
majíce asi svých soukromých starostí dost.
U Modrého sloupu se skloňuje téměř
nepřetržitě ten velký pták tetřev.
Vězte, co o tomto napsal lesník Petr
Martan v knížce Šumava umírající

a ohrožená, která určitě stojí za přečtení:
“Jestli něco ohrožuje populaci tetřevů, tak
to není cesta s turisty na hraniční přechod
Modrý sloup, ale generální změna struktury
lesů. Za sedmnáct let trvajícími spory o 700
let starou cestu z Modravy na Luzný
a Roklan - je s trochou ironie- tokání
hnědých optimistů, napojujících se na 300
roků vytvářející se kult tetřeva. Žárlivě jej
střežili pro sebe už feudálové, majitelé
panství, kapitalisté i komunističtí
následovníci. Ti všichni na jeho ochranu
dělali výjimečná opatření. Že by i dnešní
mocní stejně střežili onoho tajemného
ptáka starých hustých porostů? Ke strategii
udržení Čechů doma patří i dostatečné
množství hraničních přechodů. Jsou-li
přechody, lidé chodí pěšky či jezdí na kole,
namísto ježdění auty desítky km
k návštěvám NP Bavorský les. Pokud by si
NPŠ uvědomoval globální souvislosti,
turista by nebyl až takovou hrůzou
a nebezpečím pro ztrátu mezinárodního
prestižního označení. Naopak. Byl by
vděčný za zvyšování počtu návštěvníků.
Více hraničních přechodů pro pěší by se
stalo požehnáním pro realizaci
mezistátních, životnímu prostředí šetrných
projektů.”
Mýtus člověka – turisty, jako „ničitele
přírody“, je ze strany Národního parku
Šumava stále zbytečně a nekonstruktivně
vytvářen. Dokazuje to i nedávná informace
v časopisu Rozhled, kde strážce NPŠ
zabránil lesnímu požáru v Jezerní stěně
Černého jezera. Vykonával totiž zesílenou
strážní službu na Rozvodí, naštěstí již bez
samopalu, aby odtud chtiví turisté nemohli
vystoupit na hřeben Jezerní stěny
a pokračovat dál směrem k hoře Ostrý (kam
v minulosti vedla značená cesta
k Juránkově chatě) a rušit chráněné
živočichy. Je zajímavé a „vhodné
odborného výzkumu“, proč ruší jen čeští
turisté, když z Bavorska je přístup na

tentýž hraniční hřeben přístupný pro
každého. Jak dodává značka –rh-, za
pohotový zákrok si strážce zaslouží
poděkování od milovníků Šumavy. Já
souhlasím, ale dodávám a jistě nebudu sám,
že poděkování od milovníků Šumavy by
mělo přijít, až jim bude i tato cesta konečně
zpřístupněna a označena (dodnes si každý
ilegálně šlape tu svou). Tak budou moci
konečně spatřit NPŠ často inzerovaný
nejkrásnější pohled na Černé jezero, ruiny
kdysi navštěvované Juránkovy chaty a dojít
až na Ostrý.
Příští rok to už bude dvacet let, co byla
stržena nenáviděná „železná opona“. Ale
na mnoha místech Šumavy, jak je dodnes
vidno, zůstává v podobě té zelené.
Necháme si to líbit? Budeme do nekonečna
čekat a věřit planým slibům? Je to národní
park, to znamená taky náš park! Tak se
konečně rozhodněme co uděláme. Novou
revoluci ? Nebo bude stačit kousek
zdravého rozumu povolaných? Dvacet let
je totiž strašně dlouhé čekání.
Emil Kintzl, Kašperské Hory
Poznámka redakce: Setkání a dohoda
ministra Martina Bursíka a bývalého
bavorského ministra Otmara Bernharda
15.9.2008 v Železné Rud-Alžbětíně měly
umožnit průchod turistů na Modrý sloup
pod Luzným náročnou a složitou
obcházkovou trasou z Modravy a Březníku
přes úpatí hory Špičník a dále po hraničním
chodníku, a to už od 1 7.2009. Písemná
úmluva k jejich dohodě o třech hraničních
přechodech však zatím podepsána nebyla
po zablokování na bavorské straně zatím
není jasné, jak to s ní bude dál. České
i bavorské obce Šumavy a Bavorského lesa
vyžadují pět turistických přechodů mezi
Národním parkem Šumava a Národním
parkem Bavorský les včetně možnosti
přístupu na Velký Roklan a unikátní
lokalitu Hochschachten z české strany.
Problematice Juránkovy chaty a možného
přístupu k ní jinou cestou než z Bavorska
věnujeme další materiál na stranách 3 a 4
-vedra-.

Každý konec je začátkem něčeho nového
Na Šumavě působí již třetím rokem
občanského sdružení Šumavská renesance,
soustřeďující se na kulturní, společenské
a vzdělávací projekty.
Projekt „Můj přítel kůň“, který
směřovall k podpoře šetrné turistiky na
obou stranách hranice Šumavy a Bavorska,
končí. Všechny tři tématické výstavy – na
zámku Vimperk, v Galerii Muzea Šumavy
v Kašperských Horách i v Muzeu Šumavy
v Sušici, působily jako nová turistická trasa.
Povzbuzeni úspěchem zveme na náš
další projekt.
Pro zimní sezonu jsme připravili
výstavu „Sousedé pod jednou střechou“

v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských
Horách. Střechou nejsou míněny jen
hvozdy, ale i minulost všedního dne našich
předků, sousedů pod jednou střechou
a mnohdy i u společného talíře.
O nezapomenutelný zážitek
velkoplošných fotografií se na výstavě
podílí rovným dílem Jan Kavale, Václav
Chabr, Alice Šilerová, Siegward Schmitz
a Dr.Rall. Další exponáty jsou převážně
z kolekce Fabre Facta První Sovinecké a.s.,
Muzea Šumavy Sušice a ze soukromých
sbírek. Partnery projektu jsou Muzeum
Šumavy Sušice, Správa NP a CHKO
Šumava, ProNacionalpark e.V., První

Sovinecká a.s. Fabre Facta a czechpoint
Bayern Zwiesel. Výstava je zaštítěna
Ministrem životního prostředí RNDr.
Martinem Bursíkem a spolufinancována
Česko-německým fondem budoucnosti.
Veřejnosti je výstava otevřena
slavnostní vernisáží 12.prosince 2008
v 17.00 hod. s následným adventním
koncertem v kostele sv.Markéty od 18.00
hod.
Výstava potrvá do 30.dubna 2009 a je ji
možno navštívit vždy od úterý až do soboty
od 10.00 až 16.00 a to i o vánočních
a velikonočních svátcích.
Iva Sedlářová, Šumavská renesance o.s.
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat výboru
ZO Svazu zdravotně postižených za
pozornost, které se mi dostalo při
příležitosti mých kulatějších
narozenin. Děkuji za přání i dárek
a obzvláště bych chtěla poděkovat
paní Antošové za obětavost, s jakou
se snaží nám oslavencům tento
významný den ještě zpříjemnit.
Helena Vávrová

ÚKLIDOVÝ SERVIS - ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ
!Pravidelné úklidy domů
!Úklidy kanceláří
!Údržba zahrad a trávníků
!Kolaudační úklidy
!Údržbářské práce v domácnostech
!Práce s křovinořezy a motorovou pilou
!Čištění koberců, mytí oken
!Havarijní úklidy
www.uklidy.websnadno.cz
Tel.:773 603205

PŘIJĎTE POBEJT

(Placená inzerce)

BLAHOPŘÁNÍ

Ve středu 3. prosince v 16 hodin se v Základní škole Karla Klostermanna koná
Adventní setkání občanů. Dřív než plně podlehnete předvánočnímu shonu,
přijďte se pobavit. Program připravili žáci základní a mateřské školy a k dobré
náladě bude hrát skupina Retro.

Železnorudský klub
zve všechny přátele vycházek
a příjemných setkání
ADVENTNÍ SETKÁNÍ
U BARBORY
Přivítá Vás teplo ohně a dobroty k jídlu a pití
Sobota 6. prosince 2008 ve 14.oo hod.
kaple sv. Barbory u žel. stanice
Železná Ruda-město.

V měsíci listopadu slaví životní
jubilea:
2.11. – Jan Koudelka – 65 let
18.11. – Naděžda Černochová – 65 let
5.11. – Jan Mondek – 70 let
26.11. – Dagmar Blechová – 75 let
V prosinci oslaví životní jubilea:
4.12. – František Rais – 75 let
23.12. – Anna Svítilová – 70 let
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví, hodně spokojenosti a pohody
do dalších let jen to nejlepší.
Sociální komise
Všem občanům Železnorudska
přejeme klidné a spokojené prožití
vánočních svátků, hodně radosti
a pevného zdraví do Nového roku
2009.

Sociální komise
V měsíci 19. výročí pádu komunistického režimu vznikla petice Na komunisty si zvykat nechceme. Její text a podpisové listiny jsou
k dispozici na internetové adrese www.viteznyunor.cz je zveřejněna.
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