Uvnitř si přečtete: aktuality z města, rady policie, ohlédnutí za Vánocemi, přehled zimních akcí,tip
na výlet, vliv nové rezervace na turistiku, historii muzea, jak se lyžuje v Indii a pravidelné rubriky

Co nás čeká v roce dvou jedniček
Rok 2011 pro nás nebude určitě rokem
oddychovým. Kromě běžné agendy nás čeká
několik větších i menších projektů, o kterých
bych se rád zmínil. Většina těchto projektů je
spojena s dotačními tituly, což je dobrá
zpráva. Dotace znamenají výrazný příspěvek
do rozpočtu města – a ten, jak známo, má své
limity.
Připomeňme si aspoň několik hlavních
projektů. Čeká nás dokončení již
realizovaných akcí jako je oprava
komunikace do Ski areálu Špičák a oprava
komunikací po rekonstrukci teplovodu v ulici
Řezná v Železné Rudě. Zároveň probíhá za
přispění Plzeňského kraje
dotisk informačních
materiálů, které jsou důležité
hlavně pro naše návštěvníky
a hosty. Jde o skládačky
s tematikou jezer, vrcholů
a dalších zajímavých míst.
Do tisku půjdou i informační
materiály o historii
a současnosti Železnorudska
a přilehlé části Bavorska.
Tyto materiály se budou týkat
horských chat nebo
restauračních zařízení
u šumavských jezer na obou
stranách hranice. Dále tu
budou popsány už
neexistující turistické chaty
a trasy v Královském hvozdu
jako je třeba Juránkova chata,
chata Můstek nebo Lávková
cesta. Tato místa je třeba
neustále si připomínat, jde
totiž o místa, kudy kráčela
historie Šumavy. Chystáme také informační
materiál k současným projektům v oblasti
turistického ruchu.
Dokončujeme i projekt Studie vhodného
využití objektu celnice Alžbětín, který vznik
díky dotaci z EU v rámci programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko -

Bavorsko. Celnice je velký objekt, který měl
svůj smysl v době socialismu a železné opony,
ale dnes je ho třeba využít úplně jiným
způsobem a jednotlivé prostory rozdělit
a pronajmout více subjektům. V rámci
stejného programu připravujeme inovovaný
dotační projekt na strojovou úpravu zimních
tras pro běžkaře i pěší turisty, který by měl být
realizován již v sezóně 2011/2012.
V současné době čekáme na rozhodnutí
o přidělení dotací na velký projekt
Cyklostezky a cyklistické trasy
Železnorudska. Ten mimo jiné řeší páteřní
trasu pro pěší a pro cyklisty v obci Špičák. Ve

stejné fázi je už podaný projekt Sběrný dvůr
Železná Ruda. Sběrný dvůr už občanům
Železné Rudy sice slouží k vyvážení odpadu,
ale bude inovován. Na rok 2011 připravujeme
realizaci projektu tří
naučných stezek
v Železné Rudě a okolí, zejména na Špičáku.
Na Špičáku bychom také v rámci dotací rádi

realizovali rekonstrukci veřejného osvětlení.
K podání žádosti do Regionálního operačního
programu připravujeme rekonstrukce
některých komunikací v Železné Rudě.
Zároveň jsou připravovány žádosti o dotace
do Operačního programu životního prostředí
na komunitní kompostárnu Železná Ruda
a zlepšení kvality ovzduší.
V Hojsově Stráži nás čeká dokončení
parkoviště a celého průtahu Hojsovou Stráží.
Dokončit by se též mělo započaté dětské
hřiště Hojsova Stráž.
V á ž í m e s i a k t i v i t y, k t e r o u n a
Železnorudsku vyvíjejí soukromé subjekty,
firmy a služby. Bez nich by
naše město žilo jen napůl.
I když jsme městem, kde má
hlavní roli rekreace a sport,
žili jsme i kulturou.
Železnorudský smíšený sbor
loni uspořádat řadu
hodnotných koncertů na naší
i na bavorské straně a patří mu
za to velký dík. Sbor loni
oslavil čtyřleté výročí svého
vzniku. Jeho koncerty budou
zdobit život ve městě i v roce
dvou jedniček. Jsme rádi, že
máme mnoho soukromých
subjektů a občanských
sdružení, které pomáhají
zviditelnit město a uspořádat
celou řadu sportovních
a kulturních akcí (např. Okolo
Železné Rudy nebo série
letních koncertů v Hojsově
Stráži). Za všechny jmenujme
na tomto místě aspoň hotel
Karl na Špičáku, který přispěl k uspořádání
předvánočního koncertu v železnorudském
kostele. Všem spoluobčanům děkujeme za
pomoc a spolupráci v loňském roce a do roku
2011 přejeme hodně zdraví a mnoho úspěchů
v práci i v osobním životě.

Milan Kříž, místostarosta Železné Rudy

LYŽAŘ MARTIN JAKŠ MEZI DESETI NEJLEPŠÍMI NA SVĚTĚ!
9. 1. 2011 DOJEL ETAPOVOU TOUR DE SKI CELKOVĚ NA 8. MÍSTĚ.
BLAHOPŘEJEME!

Aktuality z veřejného zasedání zastupitelstva města
- Zastupitelé města schválili rozpočet na
rok 2011 jako vyrovnaný ve výši 36 450 000,Kč. Bude prodloužen kontokorentní úvěr ve
výši 3 mil. Kč. Úvěr je určen na provoz obce.
Nepočítá se s propadem výběru daní.
Investice do chodníků, spolků, cyklostezek
apod. budou pokračovat
- Město se připojuje k iniciativě „klidný
region“, která v rámci Mikroregionu Šumava
– západ umožní čerpání dotací na zařízení pro
měření rychlosti, informačních panelů
a dalších záležitostí
- Lanová dráha na Pancíř bude v zimní
sezóně v provozu, provozovatelem bude
společnost Železnorudsko spol. s r.o.
- Zastupitelstvo města schvaluje plán
zimní údržby na rok 2011, který je až na pár
drobných změn totožný s rokem minulým
- Město plánuje pokračovat v privatizaci
bytových jednotek, dojde k prodeji dvou
městských bytů v čp. 330 a 371 obálkovou
metodou, která bude
vyhodnocena na veřejném
zasedání, dále zastupitelstvo
schválilo prodej bytu panu
Miroslavu Makovcovi v čp. 48
- Město vzalo na vědomí
záměr obnovy historické
kapličky na Samotách
a schvaluje poskytnutí veškeré
součinnosti manželům
Lehečkovým v jejich záměru
- V majetkových
záležitostech zastupitelé
vyslovili nesouhlas se záměrem
pana Štěpána Štufky na
pronájem vodní nádrže
„Žabáky“ za účelem jejího

zarybnění a provozování sportovního
rybolovu
- V rámci majetkových a stavebních
záležitostí bylo odsouhlaseno několik smluv
o zřízení věcného břemene na uložení
elektrických kabelů a kanalizačního řadu,
bylo schváleno celkem sedm výjimek ze
stavební uzávěry
- V souvislosti s ukončením nájemních
smluv s provozovateli vodohospodářské
a kanalizační infrastruktury do 31. 12. 2011
zastupitelé města pověřují majetkový odbor
a ekonomický odbor přípravou podkladů pro
vyhlášení výběrového řízení na pronájem
této infrastruktury, popř. návrhů na jiné
řešení jejího provozování
- Zastupitelstvo města Železná Ruda
vzalo na vědomí rozbor hospodaření
vodohospodářské a kanalizační
infrastruktury předložený společností
Vodospol s.r.o. Klatovy. Na jeho základě
a kvůli povinnosti tvorby tzv. rezervního

Místní poplatky

přivítáno patnáct nových občánků Železné
Rudy. Stejně dobrá zpráva je, že sňatek
uzavřelo devět občanů Železné Rudy.
Odstěhovalo se 43 občanů
a přistěhovalo se 35 nových občanů.
Velice smutná zpráva je, že nás navždy
opustilo 17 občanů Železné Rudy.
V loňském roce 3 občané změnili svá
příjmení a jeden občan ke změně příjmení
přidal i změnu jména.
V roce 2010 bylo oddáno v Železné
Rudě celkem šest párů. Poslední loňská
svatba se konala 10. 12. 2010 a první letošní
svatba bude 22. 1. 2011.
Caroline Zahradníková, správní odbor
Městského úřadu

Občanům, kteří si známky nevyzvednou
osobně, budou dodány buď formou nalepení
na popelnici, nebo vložením do poštovní
schránky. Četnost vývozů je do konce února
2011 stejná jako v loňském roce; v případě
odůvodněného požadavku na změnu
četnosti vývozu se obraťte přímo na správní
odbor.
V případě potřeby odstranění většího
množství odpadů než je kapacita vašich
nádob (penzionů, restaurací a jiných
subjektů) nás, prosím, kontaktujte.
Odstranění – odvoz muže být zajištěn
formou mimořádného svozu za příslušný
poplatek. Využijte, prosím, této možnosti
a neodhazujte odpad mimo popelnice –
neznečišťujte své město.

Známky na popelnice

Děkujeme vám za pochopení
a spolupráci a do nového roku 2011
přejeme všem hlavně zdraví
a spokojený život v našem městě.

Městský úřad upozorňuje všechny
občany a majitele nemovitostí na povinnost
zaplatit místní poplatky, jak to stanovují
městské vyhlášky. Jde o poplatky za
likvidaci odpadů a poplatek za psy.
Dále upozorňujeme majitele
parkovacích karet na nutnost je vyměnit do
konce ledna. Poplatky je možno platit
hotově v pokladně Městského úřadu
v 1. poschodí ve dnech pondělí a středa až
do konce března. Zda také dostanete
odpovědi na další dotazy. (vedra)

Matrika
Rok 2010 utekl jako voda, a tak se
trochu ohlédneme za uplynulým rokem, co
přinesl dobrého i méně dobrého
v matričních událostech.
Ty dobré zprávy jsou třeba narození
nových občánků. V loňském roce bylo

fondu této infrastruktury schvaluje navýšení
ceny vodného a stočného o 10 procent
- Vzhledem ke změně legislativy ve
výběru místních poplatků Město Železná
Ruda schvaluje nové obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích (č. 8/2010
o místním poplatku ze psů, č. 9/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, č. 10/2010 o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt, č. 11/2010
o místním poplatku ze vstupného, č. 12/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity,
č. 13/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí, č.14/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství)
- Zastupitelstvo dále schvalilo zřízení
těchto komisí a výborů: Osadní výbor
Hojsova Stráž, Osadní výbor Špičák, Českobavorský železnorudský výbor,
komise sportu a mládeže, komise
cestovního ruchu, komise
kulturní, komise sociální
- V neposlední řadě
zastupitelé schválili spolupráci
s e s p o l e č n o s t í Tr i g e m a
a přípravu smlouvy o spolupráci,
zároveň pověřili vedení města
a odbory města jednáním
vedoucím k získání pozemků od
Pozemkového fondu ČR.
Připravila redakce ve spolupráci
s místostarostou Milanem
Křížem

Placená inzerce

Upozorňujeme občany, že i letos budou
vydávány nové známky na popelnice. Tyto
známky si lze vyzvednout na Městském
úřadu v Železné Rudě, správním odboru.

!Caroline Zahradníková, správní odbor
Městského úřadu

Železnorudsko vás baví
Informace o prosincových a lednových akcích najdete v minulých číslech ŽZ. Najdete je na adrese:
www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj
15. 1. - 16. 1. - Šumavský pohárek - Ski areál Špičák
376 397 167
21. 1. - Závody pro nejmladší lyžaře - Lyžařská škola Alpinka/Alpalouka
602 647 646
Dětská maškarní diskotéka Disko clip
376 397 167
29. 1. - Testování lyží K2 - Ski areál Špičák
3. 2. - 6. 2. K2/Nikita Local Camp 2011 - Ski areál Špičák
376 397 167
5. 2. - Extreme day – Radio Kiss - Lyžařský areál Belveder 376 397 114
11. 2. - Závody pro nejmladší lyžaře - Lyžařská škola Alpinka/Alpalouka
602 647 646
Dětská maškarní diskotéka - Disko clip
12. 2. - 13. 2. - Slalom ÚKZ (Územní kvalifikační závod) - Ski areál Špičák
376 397 167
12. 2. - Eskymácká olympiáda - SDH Hojsova Stráž
376 361 227
19. 2. - Přebory Alpinky (lyže, snowboard) - Lyžařská škola Alpinka/Alpalouka
602 647 646
Maškarní na lyžích
19. 2. - 20. 2. - Milka FUN PARK - Ski areál Špičák
376 397 167
26. 2. - Slalom ÚKZ - Ski areál Špičák
376 397 167

Výstavy a expozice
- Historické motocykly, geologická expozice – stálá
výstava v Zámečku v Železné Rudě
- Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice
v Zámečku v Železné Rudě
- Český kráter – geologická expozice v Zámečku
v Železné Rudě
- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa a Pivovarské
muzeum – stálá výstava v hotelu Grádl v Železné Rudě
- Výstava fotografií Václava Chabra – Národní parky
USA“ – v ZŠ Karla Klostermanna v Železné Rudě
Upřesnění k akcím, případně doplnění akcí naleznete
v dalších vydáních Železnorudského zpravodaje, nebo na
www.sumava.net/itcruda
Václav Šebelík, Informační a turistické centrum Ž.Ruda,
tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net

Rozšíření Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
se turistů příliš nedotkne
Přírodní rezervace Černé a Čertovo stěhovavého. Rozšíření rezervace bylo
jezero byla vyhlášena v roce 1911. Teď, motivováno zejména zajištěním ochrany
v předvečer 100. výročí, vyhlásilo celých ledovcových karů a jejich
Ministerstvo životního prostředí ČR po
několikaletém projednávání tuto přírodní
rezervaci znovu, a to v mírně rozšířené
podobě o cca 20 hektarů. Ministerstvo
rezervaci zařadilo do kategorie „národní
přírodní rezervace“, jde tedy o území
s hodnotami, které je nezbytné
v národním i evropském měřítku
považovat za jedinečné. Národní přírodní
rezervace Černé a Čertovo jezero je ve
správě Lesů ČR, s.p., Lesní správy
Železná Ruda, státní správu ochrany
přírody zde vykonává správa NP a CHKO
Šumava.
Rozloha Národní přírodní
rezervace Černé a Čertovo jezero se
zvýšila z původních 186 ha na 208 ha, z
toho lesní půda pokrývá téměř 179 ha. Černé jezero
Zbytek jsou vodní plochy obou foto: Josef Růžička, Plzeň
ledovcových jezer. Nově vyhlášená
národní přírodní rezervace nabyla účinnosti ekosystémů,“ řekl náměstek ředitele správy
15. prosince 2010. „Předmětem ochrany jsou NP a CHKO Šumava Pavel Hubený.
Turistů se tato změna prakticky
přirozená lesní společenstva horských
smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, nedotkne. Rezervace byla rozšířena
sutí, balvanitých polí a stojatých vod především v málo přístupných územích.
ledovcových jezer, dále vzácné druhy rostlin Přímou, turisticky značenou spojnici mezi
a živočichů, zejména jedinečné vodní Čertovým a Černým jezerem bude možno i
rostliny šídlatky jezerní, nebo oblasti s nadále používat v nezměněném režimu.
trvalým výskytem tetřeva hlušce, či sokola Otevřena zůstane i sezónní cesta od lanovky

na vrcholu Špičáku směrem k Rozvodí nad
jezery. Odtud vedoucí direttissima úbočím
Jezerní hory ke státní hranici, dříve
používaná jako turistická cesta, však
zůstane nadále uzavřena a postihy za její
použití mohou být přísnější. Turisté mířící
k místu, kde dříve přímo na státní hranici
stával nejvýše postavený hotel v Čechách
– Juránkova chata (využívaná v letech
1922-1948 a pak zničena) budou moct
tohoto památného místa v blízkosti hory
Svaroh dosáhnout po třech turisticky
neznačených trasách: buď ze Železné
Rudy – Alžbětína podél říčky Svárožná
na státní hranici a dále po hraničním
chodníku až k cíli nebo od bývalé roty
Svárožná po tzv. Reindlově cestě na státní
hranici a odtud po hraničním chodníku až
k bývalé Juránkově chatě. K Juránkově
chatě je možná také cesta od Bílé strže
nebo Statečku nad Hamry směrem ke
Svarohu podél státní hranice přes tzv.
Paseku práčat. Juránkova chata neleží v
Národní přírodní rezervaci. Tradiční tzv.
Lávková cesta nad Čertovým jezerem, na
jejíž znovuzřízení dostalo město Železná
Ruda evropskou dotaci, která je nyní
uzavřena, nebude moct být nadále používána.
-rh- s využitím tiskové zprávy NP a CHKO Šumava

(Dále o tématu čtěte na str. 18 - Sto let
ochrany...)

Okénko k sousedům

Karta národního parku
Bavorské obce chtějí podpořit turistiku
v regionu. Z města Zwiesel (cca 15 km od
Železné Rudy) vzešla iniciativa, aby se obce
v oblasti Národního parku Bavorský les
podílely na projektu „Karta národního
parku“. Projekt organizačně a finančně
podpořilo město Zwiesel, Svaz obcí
Národního parku Bavorský les a devět obcí
z okolí národního parku. Návštěvníci regionu
získají díky Kartě národního parku možnost

různých slev v zařízeních všech devíti obcí.
Karta umožňuje používat návštěvníkům
autobusy, skibusy a vlaky v regionu zdarma.
Při návštěvě Stezky v korunách stromů
v Neuschönau obdrží majitel karty slevu tři
Eura, v lanovém centru v Schönbergu čtyři
Eura. V Muzeu skla ve Frauenau jde dolů
polovina vstupného, slevy jsou i v keltské
vesnici Gabreta a muzeu ve Finsterau, kde
jednotlivé expozice ukazují historii osídlení

Bavorského lesa a Šumavy. Z další nabídky
jde o slevy v bazénu ve Zwieselu. V návrhu
bylo i to, že návštěvník s kartou národního
parku obdrží další rok 25% slevy ve všech
zařízeních včetně ubytování. Město na
každého ubytovaného hosta a noc zaplatí do
společné kasy tři centy, aby byl celý projekt
financovatelný. Smyslem je propagovat
nejen jednotlivou obec, ale celý horský
region. Nebyla by to inspirace pro nás?

Ohňoví hadi na Šancích
Nastal poslední den roku 2010. Den, který
každý chce strávit sice podle svého, ale všichni
chceme být bez starostí. Mezi akce, které se
nabízejí na Železnorudsku, patří tradičně sjezd
nejprudší sjezdovky, jakou v ČR najdete - Šancí
- s pochodněmi. Sjíždějí nejzkušenější lyžaři
z řad členů horské služby a sportovních lyžařů,
protože potmě s živým ohněm v ruce sjet svah
se sklonem více než 40° není žádná legrace.
Na svahu se sešlo téměř tisíc diváků
v dobré náladě, zpívalo se, létaly lampiony
štěstí, pro zahřátí se pilo svařené víno
a hladovým se nabízely klobásy. Všem pak
podrobné informace z historie sjezdu (viz str. 5 Horská služba). Mj. moderátor připomněl, že
chata Blaženka ve sportovním areálu nemá
jméno dívčí, ale podle Blažeje Beneše,
zakladatele areálu, že na Špičáku měli první
osvětlený svah v republice už v roce 1980. Toho
tehdy využili i reprezentanti ke svým tréninkům
vedra
a přípravě na olympiádu v Sarajevu.
Nástup při slavnostních fanfárách ze Smetanovy Libuše

Policie radí - informuje
V novém ročníku ŽZ
přibývá nová rubrika rady a informace
Policie České
republiky. Nepůjde
o černou kroniku, ale
praktické připomínky,
jež je dobré znát.

Vážení čtenáři,
v úvodu vám chci za kolektiv Obvodního
oddělení Policie ČR v Železné Rudě popřát
pro rok 2011 pevné zdraví a mnoho štěstí.
V minulosti nebývalo zvykem, aby se náš
základní útvar v Železnorudském zpravodaji
podělil o některé události, informace či
oznámení, ale současný stav skutečností
a jednání, které se odehrávají v Železné Rudě,
či jejím okolí, nás k tomuto kroku inspiroval.
Jako každý rok s příchodem zimního
období a sněhové nadílky dochází
k nahromadění problémů, které se
musí nějakým způsobem vyřešit.
Proto jsme byli upozorněni na několik
z těchto problému a naše povinnost je
podněty prošetřit a rozhodnout o nich.

na okraji vozovky. Tím komunikaci zúží
a způsobí ji částečně neprůjezdnou.

Reklamní poutače
Stejný problém především v centru města
Železná Ruda přestavují reklamní poutače tzv.
áčka. V rámci výkonu hlídkové služby se
budeme namátkové zaměřovat na řešení těchto
přestupků. Kontroly budou prováděny
společně s policisty z Městské policie Železná
Ruda. Za tento přestupek může policista uložit
blokovou pokutu na místě do 2.000,-Kč, nebo
věc oznámit k projednání na příslušný správní
orgán odboru dopravy. Postihu za umístění
popelnic nebo reklamních poutačů či jiných
předmětů nejsou ušetřeny ani chodníky
a veřejné prostranství, neboť uživatel
veřejného prostranství musí mít vydané
povolení Městským úřadem v Železné Rudě
dle příslušné vyhlášky Města Železná Ruda
č. 5/2001 o místních poplatcích. Porušení této
vyhlášky se postihuje jako přestupek podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, není-li přísněji
trestné. Z preventivních důvodů vás proto

Věnujme pozornost
nádobám na odpad

Zajímavé akce
ve Ski areálu Špičák
Novou a nejzajímavější akcí je
K2/Nikita Local Camp 2011. Jde
o třídenní výukový kemp ve snowparku
(Foto: archiv Horské služby)
Ski areálu ve dnech 3. - 6. 2. Akce je
určena všem snowboardistům bez rozdílu
pohlaví, věku a barvy pleti, kteří si chtějí
zlepšit své dosavadní jezdecké
zkušenosti. Výuka bude probíhat za
pomoci profesionálních jezdců a koučů
z týmů obou vyhlášených značek.
Třídenní kemp stojí 2990 korun včetně
ubytování s polopenzí, permanentek,
výuky a doprovodného programu. Na
jednoho kouče bude připadat maximálně
šest kamperů. Kameraman a fotograf
budou sbírat záběry k večernímu
videocoachingu. Na programu jsou
i přednášky jako třeba údržba jezdeckého
vybavení nebo práce Horské služby. Akce
začíná čtvrtečním uvítacím večerem
a končí nedělním ježděním. V Česku se
tato akce koná jen na dvou místech - v Peci
pod Sněžkou a na Špičáku.
Z dalších akcí Ski areálu Špičák
zmiňme 29. 1. možnost vyzkoušet si
legendární lyže značky K2 a sportovně
zábavný program v sobotu 19. a v neděli
20. 2. se spoustou jemné čokolády pro
malé i velké lyžaře - Milka Fun Park. -red-

V den svozu odpadu vyveze
každý před dům na chodník popelnici.
Kvůli nahromaděnému sněhu je
nucen umístit ji tak, aby byla vidět. Do
této chvíle je vše v naprostém
pořádku. Někteří však po celé roční
období nechají zmíněnou nádobu stát
přímo v silnici nebo účelové komunikaci
města, vytvoří překážku a dopouštějí se
přestupku podle zákona. č. 361/2000 Sb
o provozu na pozemních komunikacích:
„Překážka provozu na pozemních
komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, například náklad, materiál nebo
jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci nebo závady ve sjízdnosti
pozemní komunikace.“ Stejného přestupku se
poté dopouštějí ti, kdo si u domu, bytu,
obchodu, nebo jiného objektu, jehož hranice
pozemku sousedí s komunikací č. I/27(Plzeň Železná Ruda, pozn. red.), nebo č. II/190
(Česká Kubice - Železná Ruda, pozn. red.)
provedou úklid sněhu a nahrnou ho na svou,
nebo opačnou stranu komunikace a ponechají

informuji a žádám, abyste vy, kterých se
uvedené příklady týkají, co nejvíce dodržovali
zákonná ustanovení a pomohli tím ke zlepšení
bezpečnostní situace města.
Projekt Bezpečný kraj
V návaznosti vás chci touto cestou rovněž
informovat o projektu Plzeňský kraj –
bezpečný kraj, do kterého se obec Železná
Ruda zapojila. Projekt směřuje ke zlepšení
bezpečnostní situace v Plzeňském kraji. Na
adrese www.bezpecnykraj.cz naleznete
podrobnější informace o celém projektu.
Dalším důležitým bodem projektu je rozdělení
území kraje na relativně malá území. Tím došlo
i k přerozdělení bezpečnostních okrsků obcí
Železná Ruda, Špičák a Hojsova Stráž. Tak
byla nastavena územní spoluodpovědnost
subjektů, které se zde podílejí na řešení otázek
bezpečnosti. Přesné rozdělení bezpečnostních
okrsků jednotlivým policistům Policie ČR
Železná Ruda městským policistům Železná
Ruda a zastupitelům Města Železná Ruda je
podrobně uvedeno na výše uvedené
internetové adrese.
Uvítáme každý Váš podnět směřující ke
zlepšení bezpečnostní situace a budeme velice
rádi, pokud se do projektu zapojíte
a napomůžete zvýšení bezpečnosti v našich
obcích.
Komisař Bedřich Karl, vedoucí Obvodního
oddělení PČR

,,Hodně štěstí v novém roce,
ať se Vám vše vydaří,
to Vám přeje Horská služba
a šumavští lyžaři“.

bylo na Šumavě opravdu živo. Perfektní
sněhové podmínky ve sportovních areálech
i na běžeckých tratích přilákaly opravdu
stovky, ne-li tisíce příznivců bílého sportu.
K perfektním sněhovým podmínkám se
ještě přidalo krásné slunečné počasí
Tímto přáním se rozloučila Horská a příjemné teploty pod bodem mrazu.
služba Šumava a šumavští lyžaři na Sportovní areály opravdu praskaly ve švech
tradičním sjezdu sjezdovky Šance a vysoká návštěvnost přinesla záchranářům
s pochodněmi na Špičáku 31. prosince Horské služby plné ruce práce. Bilance
2010. Historie silvestrovského sjezdu sahá těchto týdnů byla ohromující. Během těchto
až do roku 1948, kdy byla na šumavském dní bylo na celé Šumavě ošetřeno
rekordních 91 úrazů. 25
těžkých úrazů bylo nutné
předat zdravotnické
záchranné službě k
dalšímu ošetření a
transportu do
nemocničních zařízení.
Jedním z vážných
zranění, kdy jsme se
neobešli bez vrtulníku
Letecké záchranné
služby, byl těžký úraz
šestnáctileté lyžařky na
Stavba silvestrovské vatry na Šancích Zadově, která narazila do
Špičáku založena Horská Zapálení vatry na Silvestra
služba. Tradice byla
přerušena pouze v 50.
letech, 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, pevné překážky mimo sjezdovou trať a byla
nebyla tradice přerušena. Zakladateli transportována s podezřením na poranění
l
a
v
y
tradice byli Antonín Říha a Jiří Bárta. h
a
bederní
páteře
na
V pozdějších dobách navázali Vlastík
Maxa, pan Ticha, Franta Chroust a mnoho s p e c i a l i z o v a n é
dalších členů Horské služby. Právě Jiří pracoviště Fakultní
Bárta, který stál u zrodu Horské služby na nemocnice v Českých
Šumavě, se v letošním roce zhostil čestné Budějovicích. Během
funkce a spolu se svými vnuky Pavlem posledního týdne v roce
a Jirkou zapálili tradičně symbol Nového 2010 jsme třikrát pátrali
roku. Tradice tak úspěšně pokračuje a jsme i po ztracených turistech
rádi, že tato akce vždy přiláká řadu diváků, v terénu. Naštěstí se
kteří se přijdou na Špičák rozloučit se jednalo o krátké pátrací
starým rokem a přivítat rok nový. akce s dobrým koncem,
Silvestrovský sjezd s pochodněmi na kdy nedošlo k újmě na
Špičák patří, a dnes si mnoho stálých diváků zdraví a hledaný se
a příznivců lyžování nedokáže bez něj vrátil do svého hotelu
nebo penzionu.
představit začátek silvestrovských oslav.
Poslední týden ve ,,starém“ roce 2010 Silvestrovské veselí si
však vyžádalo na

Sjezd Šancí s pochodněmi

Šumavě daň nejvyšší. Zbytečně vyhasl
jeden lidský život. Kombinace alkoholu
a nízkých nočních teplot vedla k těžkému
podchlazení a následnému úmrtí
padesátiletého muže z Horní Vltavice, který
se v noci z 30. na 31. prosince vracel
z restauračního zařízení a bohužel domů již
nedorazil. Na žádost rodinných příslušníků
jsme rozjeli několikahodinové pátrání
a muže nalezli pouze 150 metrů od bydliště.
Přes veškerou snahu lékařů a záchranářů
Horské služby, kteří prováděli resuscitaci
nalezeného muže, lékař bohužel
konstatoval smrt! Celou smutnou událost
nyní prošetřuje Policie ČR. Nepodceňujme
proto své síly, každý ať si pobyt na horách
užije ve zdraví. Ať se Vám vše vydaří
i v roce 2011.
Michal Janďura, náčelník Horské
služby Šumava (foto: archiv HS)

Číslo / ročník: 1 / 6

období: 5. prosinec 2010 – 4. leden 2011

Vážení čtenáři,
ještě jednou, dodatečně a naposled vás všechny vítáme v novém roce. Děkujeme za zachování zájmu o naše články a řádky, které
právě čtete a jež zde publikujeme. Pokusíme se vás i nadále informovat o důležitých událostech a novinkách. Nejnovější, důležité
a aktuální informace, včetně bohaté fotogalerie naleznete na našich internetových stránkách.

Události za období: 5. prosinec 2010 – 4. leden 2011
2x dopravní nehoda

1x požár

14x technická pomoc

14. 12. 2010 – Naše jednotka vyjela k likvidaci následků dopravní nehody na
nejvyšším bodě na silnici ze Železné Rudy do Klatov. Na
místě jsme zjistili, že šlo o nehodu osobního automobilu,
který po nárazu do sněhového mantinelu skončil na střeše.
Před naším příjezdem vysvobodila posádku z havarovaného
automobilu hlídka Policie ČR, která vyvázla z karambolu bez
zranění. Naše jednotka provedla protipožární opatření
a zajištění místa.
16. 12. 2010 – Na žádost starosty jsme řídili dopravu při odklízení sněhu
těžkou technikou z centra města.
17. 12. 2010 – Odstraňování ledových převisů z budovy bývalého
městského úřadu.
17. 12. 2010 – Odstranění dalších ledových převisů, tentokráte z OD
Královák a No. 69.
21. 12. 2010 – Opět pomocí výškové techniky naše jednotka odstranila další
ledový převis. Tentokráte z prostor nad bankomatem v ulici
1. máje.
21. 12. 2010 – K dalšímu odstranění ledového rampouchu hrozícího pádem
na chodník jsme vyjeli tentýž den do ulice U Řezné.
21. 12. 2010 – A ještě jedno odstranění ledových převisů, tentokráte z budovy Policie
ČR.
21. 12. 2010 – Na žádost starosty jsme vyjeli se sněhovou frézou a CAS20 Tatra Terrno
k profrézování cesty ke studni a poté k jejímu vyčerpání. Krátce před
Vánocemi totiž přestala téct voda do několika domů v Alžbetíně. Pomocí
kalového čerpadla byla studna vyčerpána a umožněn přístup opraváři.
22. 12. 2010 – Pomocí automobilového žebříku IFA AZ30 jsme odstranili další ledové
rampouchy a sněhové převisy z obchodního domu v ulici 1. máje.
23. 12. 2010 – Další odstranění ledového převisu, tentokráte z domu v ulici
K Samotám.
24. 12. 2010 – I na Štědrý den jsme odstraňovali velké rampouchy nad vchodem do
panelového domu v ulici 1. máje.
27. 12. 2010 – Úklid po dopravní nehodě osobního automobilu, se kterým řidič narazil
do druhého viaduktu na silnici mezi Železnou Rudou a Alžbětínem.
28. 12. 2010 – Další odstranění ledových a sněhových převisů nad panelový domem
v ulici 1. máje.
29.12.2010 – Za použití automobilového žebříku naše jednotka provedla odstranění
ledových rampouchů, které visely z budovy Policie ČR v ulici 1. máje
a hrozily pádem na chodník.
30. 12. 2010 – Celkem třikrát nám KOPIS (Krajské operační a informační středisko)
HZS Plzeňského kraje vyhlásil poplach. Poprvé jsme vyjeli k likvidaci
uniklého oleje z autobusu na autobusovou zastávku v centru města pod
hotelem Ostrý. Pomocí sorbentu bylo několik litrů vyteklého oleje

1x únik látek

z vozovky odstraněno.
30. 12. 2010 – Podruhé tento den vyjela naše jednotka k otevření chaty, kde si majitel zabouchl
dveře a nechal zapnutý sporák. Na místě bylo zjištěno, že majitel navíc upadl
na ledu a utrpěl poranění hlavy, k jehož ošetření byla povolána Horská služba.
Naše jednotka následně otevřela dveře.
30. 12. 2010 – A do třetice se jednalo o požár. Naše jednotka vyjela na Špičák, kde měly hořet
kontejnery u nové autobusové zastávky. Na místě jsme průzkumem zjistili, že
hoří odpadky a krabice od ohňostroje v blízkosti kontejnerů a autobusové
zastávky. Požár se obešel beze škody a zlikvidovali jsme jej jedním
vysokotlakým proudem.
31. 12. 2010 – I na Silvestra jsme zasahovali. Poslední událostí roku 2010 bylo tradiční
sundání rampouchů, a to z budovy ubytovny nad městským úřadem.
3. 1. 2011 – Nový rok jsme začali ve stejném duchu, ve kterém jsme ten předchozí ukončili.
Tedy odstraněním ledového převisu ze střechy bývalého městského úřadu.

Statistika událostí za uplynulý rok
112 mimořádných událostí

Srovnání s lety předchozími

Nová vyhláška o čištění komínů a kouřovodů…
S novým rokem vstoupily v platnost nové vyhlášky a zákony. Jeden se týká každého, kdo si v domě či v bytě topí sám. Přinášíme článek
od tiskové mluvčí HZS Praha, Pavlíny Adamcové.
Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Tímto dnem byla zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
Vyhláška č. 111/1981 byla poplatná stavu vědy a techniky v době svého vzniku, a proto už delší dobu neodrážela skutečné potřeby
současné praxe a byly v ní také některé pojmy a označení pro dnes už neexistující subjekty (například národní výbor, kominický podnik
atd.). Také z těchto důvodů byly podrobné podmínky uvedené ve vyhlášce
č. 111/1981 Sb. v současné době jen stěží aplikovatelné a téměř nevymahatelné.
Nařízení vlády č. 91/2010 vychází jednak z obecné prevenční povinnosti
stanovené v § 415 občanského zákoníku a jednak z prevenční povinnosti v oblasti
požární ochrany zakotvené v zákoně o požární ochraně.
Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem
subjektům z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby
nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata
a majetek…“

Shrnutí podstatných změn oproti stávající právní úpravě
Oproti dosud platné vyhlášce č. 111/1981 Sb. se výrazně zmírnily požadavky na
četnost čištění běžných spalinových cest. Například zatímco ještě vloni v případě
komínů, na které jsou připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem
do 50 kW, byl požadavek na provádění jejich čištění šestkrát ročně, podle nového
nařízení vlády stačí čištění pouze tři. Čištění je třeba provádět u všech druhů paliv,
ať už jsou to kapalná, tuhá či plynná. Nařízení vlády však nyní umožňuje čištění

spalinových cest a spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW (tedy u běžných domácích spotřebičů) i svépomocí.
Všichni provozovatelé ale musí zabezpečovat čištění a kontrolu spalinové cesty prostřednictvím odborně způsobilé osoby jednou ročně.
Zjistí-li odborně způsobilá osoba při vykonávané činnosti nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život
nebo majetek osob a které nelze
odstranit na místě, neprodleně oznámí
tuto skutečnost písemnou cestou
› stavebnímu úřadu v případě
nedostatků způsobených nedodržením
technických požadavků na stavbu,
› orgánu vykonávajícímu státní
požární dozor v případě nedostatků
týkajících se nedodržení požadavků na
požární bezpečnost.
Nařízením vlády se stanoví také
podrobné podmínky pro vypalování
komínů a další nezbytné náležitosti
k zajištění požární bezpečnosti při
tomto výjimečném způsobu čištění
komína, jakož i oznámení této požárně
nebezpečné činnosti místně
příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje nejméně 5 pracovních dnů
před zahájením této činnosti.
Seznamy revizních techniků komínů
a certifikovaných revizních techniků
komínových systémů jsou zveřejněny
na webových stránkách Společenstva
kominíků ČR – www.skcr.cz .
Filip Brož

Placená inzerce

Tip na výlet na běžkách:

Do vyšších poloh Železnorudska
obcí , které si stěžovaly, že navzdory
Schengenu je státní hranice mezi Národním
parkem Šumava a Národním parkem
Bavorský les neprostupná. Plesná je
zároveň pěknou ukázkou nesystematického
managementu – na části hory se zasahovalo
proti kůrovci , na části ne. Dnes je pásmo
lesů směrem k jezeru kompletně suché
kromě podmáčených smrčin. „V případě

nepříznivých podmínek je orientace
v polomském sedle náročná,“ varuje
Štěpán Pospíchal z Horské služby Šumava.
Nyní máme tři možnosti: sjet dolů
k Popelním domkům (na silnici Železná
Ruda – Hartmanice) nebo jet mírnou
oklikou k bývalé osadě Stará Hůrka, kde
stojí historická Abeleho kaple. Dnes je
stavba díky německým investicím
opravená a už jí nehrozí zničení. Dolů
sjedeme poměrně prudce na Novou Hůrku.
Dříve to byla kasárna, stálo tu dokonce

i vojenské kino, vojenská vodárna
vojenská jatka. Historicky to byla obec.
„Hůrka jest stará osada, jejíž okolí roku
1732, tehdy úplně pusté, odprodala
držitelka panství Prášilského kněžna
Eleonora z Mannsfeldu skláři Janu Jiřímu
Hafenbrädlovi, který zde sklárnu založil
a roku 1789 pěkný kostelík sv. Vincence
postavil. Roku 1801 se stal majitelem
panství Jiří Krištof Abele,
který tu vystavěl zrcadlovou
huť a při kostele věž a kapli
sv.Kříže s hrobkou rodinnou“
(to je právě ta stavba, která se
dochovala). Dnes je Nová
Hůrka už zčásti obnovena,
některé domy jsou pěkně
zrekonstruované, najdeme tu
i penziony, nedaleko je
restaurace. Nová Hůrka leží
uprostřed krásné horské louky
a v blízkosti Novohůreckých
slatí. Protíná ji silnice Železná
Ruda – Hartmanice. Je tu
vždycky o něco chladněji než
ve srovnatelných polohách
Železné Rudy, až o deset
stupňů. Pokud nechceme běžet
zase zpátky udržovanou běžeckou trasou
při silnici na Gerlovu Huť a zpátky do
Železné Rudy, musí pro nás na parkoviště
Nová Hůrka někdo přijet autem. Na výlet
Železná Ruda – pod Polomem – Nová
Hůrka budeme potřebovat čtyři hodiny,
pokud nejsme zrovna přeborníci a chceme
se pokochat krajinou. Pokud poběžíme
navíc z Nové Hůrky na Gerlovu Huť a po
zelené zpátky do Železné Rudy, půjde
o bezmála celodenní výlet.
www.bilastopa.cz (aktuální info) -rh-
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Jsou běžkaři, kteří si přijedou na
chvíli zaběhat na okruhu nad nádražím
Špičák. Tento okruh je přímo napojen na
sjezdovky Ski areálu Špičák, takže
odpoledne mohou vyměnit běžky za
sjezdovky. Nebo naopak. Jsou ale také
běžkaři, kteří hledají vyšší polohy. A právě
pro ty je určen dnešní tip.
Východiště běžkařského výletu je
přímo v centru Železné Rudy,
odkud vyjedeme kolem
hřbitova směrem na Debrník.
Na tomto památném místě
vroubeném
alejí státem
chráněných staletých stromů
vstupujeme
do Národního
parku Šumava. Nalevo máme
kopec Debrník, po kterém byla
pojmenována bývalá osada
a bývalý barokní zámek s kaplí
(postavený 1779). Později za
socialismu nesla název
Debrník rozlehlá vojenská rota,
vybudovaná v blízkosti
drátěných zátarasů k ostraze
státní hranice. „Osada tato je
kolkolem lesy obklíčena,“ píše
se o Debrníku
ve starém
Řivnáčově průvodci Šumavou. „Osada čítá
20 domů, 18 Čechů a 200 Němců. Za dávna
vedla tu zemská stezka z Pasova na sever,
při které vystavěli čeští pomezní strážci
hlásku na debří čili na skále na temeni hory,
jejíž stopy se ovšem nedochovaly.“
Skutečně, cestou směr Polom v táhlém
stoupání
kopírujeme státní hranici.
K hranici dokonce vede neprotažená
a neznačená lesní cesta na křižovatce cest
ve směru Gerlova Huť. Tam ale držíme
směr pořád vzhůru.
Jedeme v podstatě lesem, kde se
můžeme přesvědčit o tom, jak smrkový les
prosychá až do poloh kolem 1000 m. Není
to tedy tak, že by umíral jen tzv. horský
smrkový les nad 1200 m. Po šesti
kilometrech projedeme mýtinou, tam dřív
stávala vojenská rota Polom,
v devadesátých letech zbouraná z důvodu
ochrany přírody. To už jsme blízko
vrcholové partie - sedla Polom. Cesta se tu
začíná mírně svažovat, což nás po dlouhém
vysilujícím stoupání potěší. Nalevo vidíme
1295 m vysokou horu Polom (Fallbaum),
historicky sužovanou cyklickými
kalamitami. Nalevo stojí 1337 m vysoká
hora Plesná (Lackenberg), tyčící se přímo
nad jezerem Laka. Na jejím vrcholu vede
státní hranice. Z české strany je tam
zakázán vstup, z bavorské se tam smí až na
hranici. Pod Plesnou ale vede turistický
hraniční přechod do Bavorska, který není
protažený. Optimální je pro letní turisty.
Tento přechodový bod vznikl po protestech

Jeden z nejstarších domů v Železné Rudě
dnes slouží jako restaurace. Původně měl
číslo 32 a ulice, která vedla k dnes již
neexistujícímu zámečku Debrník, se
jmenovala Deffernikstrasse. Když někdy
kolem roku 1700 (přesné datum není známo)
Wolf Heinrich Nothaft Graf von Wernberg
založil na řezenském potoce kovárnu (huť) –
hamr na zpracování železné rudy, byl nucen
zřídit opodál i hospodářské a obytné zázemí
pro personál hutě. V letech 1852 - 1882 byl
hamr majetkem knížete Hohenzollerna,
potom jej pronajal huťařskému mistru

Dům čp. 32
s restaurací U Hamru

Prinzovi. Po pozemkových reformách přešla
huť do majetku československých lesů, které
ji znovu pronajali mistru Prinzovi. V roce
1939 byl hamr uznán národní chráněnou
památkou. Dál pracoval a byl přístupný
návštěvníkům. K domu patřila i kaplička,
která tam dodnes stojí. Její vnitřní vybavení
pochází z železnorudského kostela. Dům
v roce 1933 odkoupil mistr Franz Prinz
s ženou Eleonorou. Dům je v téměř původní
podobě zachován dodnes a je dobře
udržován. Na rozdíl od hamru nebyl nikdy
přestavěn.
Text a foto: Václav Chabr

Josef Jaroš - velitel hasičské jednotky v Železné Rudě
Narodil se 30. července 1972. Do Železné
Rudy se rodina přistěhovala kvůli přeložení
otce na hraniční přechod Železná Ruda. Stalo
se tak v roce 1985, Pepa byl žákem
posledního ročníku základní školy a nad
změnou školy a kamarádů vůbec nejásal.
"Rodičům jsem tehdy vůbec neděkoval, ale
dnes jsem moc rád, že jsem na Šumavě." Do
Sušice se za necelý rok vrátil, na zemědělské
učiliště. Absolvoval a posléze i maturoval
v oboru opravář zemědělských strojů a čekala
ho vojna. To už bylo v nové době. Josef chtěl
na hranice. Vojenští páni mu vyhověli.
Nastoupil na dvouletou službu k Pohraniční
stráži, ale brzy došlo ke zkrácení povinnosti
na jeden a půl roku. "Během vojny jsem se
potkával s Mírou Mašterou a Milanem
Kříhou a pod vlivem těch dvou a hlavně mé
bývalé přítelkyně, která mě vlastně
i přihlásila, jsem se dostal k dobrovolným
hasičům v Rudě." Zpočátku nebyl nijak
aktivní, spíše všechno okukoval, oťukával tak asi tři čtyři roky.
Celník a psovod
Po vojně nastoupil na hraniční přechod
jako celník. Chtěl dělat práci podle vzoru
svého otce. Později se stal psovodem celní
správy. “Začal jsem s drogovým psem,
drogová problematika mě vždy přitahovala
a zajímala, selsky řečeno chtěl jsem s tím
svinstvem bojovat. Nejdřív jsem měl na
starost psa drogového, tak jak jsem chtěl, ale
po vstupu do EU se změnily priority a úkoly
Celní správy a byl mi přidělen jiný služební
pes, tentokrát na vyhledávání cigaret
a tabáku. Mimochodem, jmenoval se Eso a ve
své době našim místním vietnamským
spoluobčanům způsobil nemálo vrásek na
jejich jinak spokojených tvářičkách. Tím
jsem začal působit v různých skupinách, které
operovaly v západočeském kraji.”
Hasičská práce
Přibližně v roce 1997 začal k hasičské
práci přistupovat trochu aktivněji. “Technika,
parta, to mě chytlo. Ty roky byly dobou
generační obměny v zásahové jednotce.
A když jsem dostal nabídku dělat velitele,
moc dlouho jsem nepřemýšlel. Viděl jsem
dobrou partu, nově příchozí mladé kluky
a pustil jsem se do práce. První, co jsem chtěl,
bylo sehnat mladou dobrou partu lidí
schopných dát hasičům spoustu svého času
a energie." Naštěstí to netrvalo dlouho.
Klukům se hasičárna stala druhým domovem,
byli tam často do večera, trávili tam většinu

volného času. "Trvalo to rok, rok a půl, kdy se
takhle makalo," říká hrdě velitel, "než jsme se
rozjeli podle svých představ." Pak přišla
druhá fáze. Získat důvěru města a přesvědčit
i nevěřící Tomáše z řad místních občanů, že
hasiči jsou jednotkou, bez které by tu bylo
leckdy těžko. Stávalo se totiž sem tam, že se
na hasiče nahlíželo jako ve filmu Hoří má
panenko. A tím pádem - k čemu tady vlastně
jsou? A co na to hasiči? Bez ohledu na délku
svého členství ve sboru, na řeči, které o nich
šly, se pustili do nelehké práce, do programu
zviditelňování. Josef vysvětluje: “Dnes
obvyklé ukázky činnosti byly na přelomu
století naprostou novinkou. Filip Brož se

pustil do mediální propagace, vytvořil
webovou prezentaci, každý měsíc sestavuje
informační zpravodaj, toho si velmi vážím."
Postupná proměna
Pak už vývoj nebyl překvapivý. Máme
šikovné hasiče, ale veškerou profesionální
pomoc daleko. Vznikla tedy iniciativa
vytvořit tzv. poloprofesionální jednotku.
A Josef a jeho tým v tom vykonal velký kus
práce. "Začali jsme od začátku," vzpomíná.
"Byla tu vlastně jen Horská služba. S nimi
jsme začali spolupracovat a brzy i s policií.
Nejtěžší bylo přesvědčit zodpovědné politiky, od místních po krajské, že peníze
investované do technického zázemí nebudou
vyhozené." V roce 2002 uspěli. A s radostí
přišla i větší zodpovědnost. "Služby po
celých 24 hodin, povinnost vyjet do pěti
minut ke každé události, která nám byla
nahlášena. Než jsme vytvořili dobře fungující
systém, měli jsme trochu problémy, ale nikdy
se nestalo, že bychom nesplnili časovou
povinnost výjezdu," hodnotí velitel. V roce
2005 se podařil další krok - zřízení jednoho
plně profesionálního místa. K tomu, aby

hasiči fungovali v neprofesionálních
podmínkách stejně jako profesinální
jednotky ve městech pomáhají
i zaměstnavatelé jednotlivých hasičů,”
připomíná Josef Jaroš.

S čím nám pomohou?
Naši hasiči se svým velitelem v čele nám
pomohou v jakékoliv situaci od požárů přes
otevírání bytu, když si jej neopatrně
zabouchneme a nevypneme třeba žehličku,
k likvidaci bodavého hmyzu, ba i zmijí. Když
kočka zapomene, jak se leze ze stromu,
sundají ji. Vyjíždějí k autonehodám, únikům
pohonných hmot, pomohou při živelních
pohromách všeho druhu. A nejkurioznější
zásah? "Prsten," vybaví se Josefovi. "Děti na
škole v přírodě, hoch děvčeti uzmul prsten
a navlékl si jej. Ale ouha, dolů už to nešlo,"
vypravuje. "Zkoušeli prsten sundat hodinu,
druhou, prst zmodral, pak volali Horskou
službu a nakonec přijeli k nám. Samozřejmě
to nebyl normální prsten, byl z nějaké tvrzené
chirurgické oceli. Co teď? Koupili jsme
pilníky, ty to nezvládly, tak jsme koupili lepší
a pak ještě lepší nástroje. Těm ocel konečně
podlehla. Ale šlo to velmi pomalu. I ze
záchranky nás raději přijeli zkontrolovat."
Co hasiče čeká, co si velitel přeje?
Josef si velice cení pomoci, které se sboru
dostává od vedení města, a starostenské
podpory. Do budoucna je na čem stavět.
Současné vybavení je nejlepší mezi
dobrovolnými jednotkami v kraji, po deseti
letech je všechna technika nová. "Moje vize,
k čemu bych rád přispěl, je fungování
hasičárny, aby začala být společným sídlem
záchranné služby, městské policie a hasičů.
To vidím pro Železnou Rudu jako vynikající
věc. Vše pod jednou střechou, občané mají
všechny své pomocníky a zachránce na
jednom místě." Budoucnost je i v dětech. Před
třemi lety se jednotka pustila do výchovy
hasičského potěru. Tomu se věnují intenzivně
Patrik Soukup, jeho manželka, Aneta
Šebelíková a samozřejmě i další hasiči. Děti
už mají úspěchy na soutěžích a velitel při
povídání o nich je viditelně hrdý na své lidi.
Povídání zakončujeme obvyklou otázkou
- co vzkážete čtenářům? Kromě přání zdraví
všem lidem nejen v novém roce uchování
zdravého rozumu, protože máme-li zdravý
rozum, ostatní věci přijdou samy. A občanům
přeje, aby se ještě více zajímali o místo, kde
žijí, a uměli se koukat kolem sebe.
(Zazanamenala VěraDrahorádová)

Vánoční trhy, silvestrovské hvězdičky a světlušky
Začalo to 19. 12.
mezinárodními vánočními trhy
v Bavorské Rudě. Kdo je nezná,
měl by poznat příští rok. Náměstí
před sportovním obchodem Raith
bylo obkrouženo stánky, kde se
prodávalo třeba britské
zázvorové víno i bavorská
klobása. I česká klobása a horká
slivovice, ta byla k mání u stánku
Železnorudského klubu. Václav
Chabr jako šéf klubu, fotograf
a zastupitel města ale prodával
u vedlejšího stánku knížky, aby
bylo víc kultury. Včetně
své obrazové publikace
a trilogie Zdeňka
Roučky. Měl tu celou
řadu starých,
antikvárních titulů
o Šumavě. Starosta
Bavorské Rudy
Thomas Müller
prodával speciality
z t z v. v e s n i c k é h o
obchodu, který byl
otevřen potom, co
v Bavorské Rudě
skončila velká prodejna
Edeka. Měl macešky,
slaninu a paštiky. Ne
nadarmo se mu říká
„kuchtící starosta“. Pan
Müller má navzdory
své zálibě ve vaření
zelené srdce. Je členem
strany Zelených a říká, že příroda ví všechno
nejlíp. U stánku jsem mu řekl: „Pane starosto,
jen aby teď v České republice nenastala po
rezignaci ministra životního prostředí vládní
krize, když k nám teď jede na historickou
návštěvu bavorský premiér Seehofer.“ „Gott
sei Dank. Chvála Bohu, že je ten člověk
pryč,“ rozhorlil se starosta Müller. „Vždyť ten
Drobil, ten ministr, to je bandita! Gott sei
Dank!“ A tak pan starosta jasně ukázal, že
nejen českým Zeleným, ale i německým Die
Grünen ležel ministr Drobil pěkně v žaludku.
Vánoční akce pokračovaly 20. 12.
předvánočním posezením s pohoštěním
a hudbou v hotelu Böhmerwald. Posezení
organizoval Městský úřad, Svaz zdravotně
postižených a sociální komise města. V rámci
programu zazpívala oblíbená dvojice Duo
Retro, přítomní se výborně bavili. To už byly
za okny hotelu hory sněhu, což slibovalo
příjemné Vánoce a Nový rok. Tedy vánoční
atmosféru a pohodu. Několik dní potom
přišly silné mrazy. 30. 12. se na louce pod
Sirotkem povozily světlušky. Vločky
přemrzlého sněhu měly podobu hvězd
a hvězdiček. I na nebi byly v té podvečerní
době hodně hvězd a oblohu občas překřížilo
letadlo. Louka pod Sirotkem, která je určena
pro všechny malé lyžaře, rodiny a pro
lyžařskou školu dětské Ski areálu Špičák,
byla pomyslně rozdělena na horní, střední
a dolní půlku. V té dolní hořel velký táborák,
ve střední části byla nakupena hora sněhu

a nahoře zazářil ohňostroj.
Horní a dolní část propojil
had světlušek, dětí
s lampióny, které na lyžích
sjížděly směrem
k táboráku. Bylo jich
celkem 89! Pak lampiony
dohořely a děti šly hledat
poklad. Ten byl právě v té
hoře sněhu. Děti ji musely
slézat a poklad vykutat.
Pokud se nemýlím, byly to

pamlsky. Ostatně, během jednoho večera si
děti zuby nezkazí. Navíc je to večer
pohádkový. A také sportovní. Pak pracovníci
Ski areálu pustili vlek, rozsvítily se reflektory
a nastalo oblíbené večerní lyžování. Silvestr
byl pro návštěvníky Železné Rudy vydařený.
Vypadalo to, že lidi mají dobrou náladu.
Lyžovalo se na sjezdovkách, připravovaly
petardy. Napadá mě, jestli ty petardy patří
skutečně neodlučně k Silvestru. Byl jsem ten
den chvíli v Praze a vypravil se na Hrad. Vlála
prezidentská zástava, kolem Vikárky
a dalších restaurací a kaváren na Hradčanech
korzovaly rodiny s kočárky a skupiny cizinců.
U Svatovítského chrámu byl pěkný slaměný
betlém a uličky Hradčan působily
středověkou atmosférou. Nikde žádné
petardy, nikde výbuchy. Možná právě proto
mělo tolik lidí s sebou psy. Ti, jak známo, trpí,
když slyší ten bengál. Kromě našeho Broka,
který je nahluchlý. A výhled na zámecké
schody stál za to. Dolů i nahoru korzovaly
skupiny turistů a zastavovaly se na výhledech.
Lidé se dívali směrem na Barrandov a Petřín,
kde zářily ohňostroje. Také na Žižkově to
jiskřilo, na náměstí Míru i dál směrem ke
Strašnicím. Na Hradě ale panoval důstojný
klid. A pak mně někdo říkal o tom, že některá
alpská střediska mají také místa, kde
se na Silvestra nestřílí i nebouchá.
Nebyla by to inspirace pro nás?
Takový malý Hrádek, Hrádeček
v Železné Rudě. Bez výbuchů
a petard. Sem by se mohli stáhnout
majitelé psů i rodiny s kočárky a užít
si Silvestra bez rizika, že jejich
miláčkové přijdou o uši.
Atmosféru akce Světlušky zachycují
dvě horní fotografie. Fotografoval
Tom Leba.
Silvestrovský ohňostroj v Železné
Rudě zachytila fotografie Václava
Chabra.

Krytý vyhřívaný 12 m dlouhý

PLAVECKÝ BAZÉN
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Každý den
7.00 - 21.00 hodin
Kontakty
Hotel Čertův mlýn
Špičák 132
340 04 Železná Ruda
Tel.: +420 376 397 380
Mobil: +420 602 707 075, 095
www.hotelcertuvmlyn.cz
recepce@hotelcertuvmlyn.cz
Placená inzerce

Jak jsme lyžovali v Indii
Když se řekne Indie, vybaví se většině
našich obyvatel představa rozsáhlého
tropického subkontinentu opředeného
mnoha tajemstvími. Na většině území je
v průběhu roku horko až velmi horko, jak
říkají sami Indové. Maxima dosahují
teploty v květnu a červnu a to až 48°C.
Příchodem dešťů v červenci se sice začne od
jihu ochlazovat, ale stoprocentní vlhkost,
která panuje po celé období dešťů, se snáší
hůř než vysoké teploty suchého období. Pro
nás jsou nejpříjemnějšími měsíce prosinec
a leden, kdy se denní teploty pohybují mezi
15 až 25°C a v noci mohou na severu Indie
klesnout až těsně nad 0°C.

Lyžařská střediska
V takových podmínkách lze těžko
předpokládat, že se v Indii může lyžovat. Ta
možnost však existuje a hned na několika
místech v horských státech Himachal
Pradesh a Uttarkand. Známá střediska jsou
Manali-Solang a Kufri. Před několika lety
postavila vláda kabinovou lanovku
z Joshimatu do horského střediska
Auli, situovaného na krásném
místě proti hlavnímu indickému
himalájskému hřebenu s nejvyšším
indickým vrcholem Nanda Devi
(7816 m n. m.). V hřebeni jsou dále
překrásné vrcholy Nanda Kot,
Elefant Peak, Horse Peak, Trisur,
Badrinath a další. V Auli byla
postavena sedačka a k ní
sjezdovka. Představa o využívání
těchto zařízení provozovatelem
jsou mírně řečeno kuriozní.

kanceláře v New Delhi jsme si objednali dva
pokoje v jejich hotelu v Gulmargu. Letěli
jsme z New Delhi do Šrínagaru, letního
hlavního města státu Jammu a Kašmír. Na
letišti nás tam již čekal řidič taxi, který při
pohledu na dvoje naše lyže poznamenal:
"Lyže nevozím." Když jsme viděli jeho vůz,
ani jsme se nedivili. Byl to totiž luxusní
Buick s bílými koženými sedadly pro osm
cestujících. Na naši námitku, že jsme si
takové taxi neobjednali, pravil, že cizincům
je dávají automaticky, protože ti na to mají.
Po delším dohadování se nám podařilo
zajistit obyčejný vůz, jehož řidič nás odvezl
i s lyžemi. Při dojezdu k hotelu v Gulmargu
nám bylo divné, že z každého okna trčela
kouřící roura. V hotelu jsme zjistili, že
v recepci i na chodbách je zima a radiátory
jsou ledové. Na dotaz, proč se netopí
ústředním topením, jak bylo slíbeno
v kanceláři v New Delhi, nám recepční sdělil,
že topení fungovalo před osmi lety tři hodiny
při uvedení hotelu do provozu. Pak v noci
topení zamrzlo a radiátory i trubky

Již jsme vás vyvezli
Naši přátelé si do Auli vyjeli
v období Vánoc. Večer kabinou do
střediska a ráno čekali jako první
na spodní stanici sedačky.
Informační tabule slibovala Ze sjezdovky je výhled na střechu světa
zahájení provozu v devět hodin.
V půl desáté se objevil první
pracovník obsluhy a slíbil, že lanovka pojede
Od té doby má každý pokoj kamínka na dřevo
za chvíli. Ta chvíle trvala další půlhodinu.
a hosté si sami topí. Protože venku byla již
naprostá tma a shánění jiného ubytování by
Když konečně vyjeli nahoru, spěchali po
bylo problematické, zůstali jsme. Ve
sjezdovce dolů, aby dohnali časovou ztrátu.
vymrzlých pokojích jsme rychle zatopili a šli
Ke svému překvapení dojeli ke stojící
si raději lehnout. V noci nás vzbudily rány
sedačce. Na dotaz, proč se nejede, dostali
a křik z pokoje našich přátel.. Rychle jsem
odpověď: "Vždyť jsme vás již vyvezli, dnes
tam vběhl. Pokoj byl plný kouře a světlo
už nejedeme." Veškerá přesvědčování, že
nesvítilo. Přátele jsme vzali k sobě a já běžel
lyžování vypadá na celém světě úplně jinak,
na recepci. Nikde ani živáčka. Dodatečnmě
se minulo účinkem. Nezbylo, než celý den
jsme zjistili, že oheň v kamnech vyhasl
stoupat vedle stojící sedačky. Přátelé večer
a mokré dřevo jen doutnalo. Přidal se zpětný
vrátili lyže a odjeli.
tah a všechen kouř byl rázem v pokoji.
Dobrodružství v Gulmargu
Kamarád Jirka se naštěstí probudil včas.
Největším a nejznámějším lyžařským
Kamna vyhodil z okna a pak zkolaboval.
střediskem v Indii je bezesporu Gulmarg
Generál na svahu
v Kašmíru. Středisko leží ve výšce 3000 m n.
Ráno jsme si raději našli pokoje
m. a je v současné době vybaveno několika
v pěkném novém domě - hezky vybavené
vleky typu Poma, kabinou a sedačkou. Má
a příjemně vytopené. S manželkou jsme
dobře vybavenou půjčovnu lyží a několik
vyhledali půjčovnu lyží a naši přátele
instruktorů lyžování. Ze střediska je za
mezitím prozkoumávali lyžařské terény. Vše
pěkného počasí vidět známý himalájský
zařízeno bylo teprve v jedenáct hodin.
vrchol Nanga Parbat. Před několika lety jsme
Litovali jsme, že si pořádně nezalyžujeme.
se s přáteli rozhodli strávit Vánoce a Silvestra
Ale to jsme se zmýlili. Fronta u vleku byla
v Gulmargu. Na doporučení Státní turistické

krátká, Indové nám stále dávali přednost,
takže již po dvou hodinách jsme pořádně
cítili kolena. Po další hodině, celé nohy
a hodinu před zavřením vleku jsme se zcela
vyčerpaní odebrali domů. Nadmořská výška
3000 m a nedostatečná aklimatizace udělaly
své. Násleující den jsme se přesto rozhodli
pro náročnější svah. Po nějaké době k nám
přišel indický voják ze skupiny trénující
slalom na mistrovství Indie ve slalomových
disciplinách. Žádali nás o kontrolu
a připomínky. Věnovali jsme jim asi dvě
hodiny. Po dvou týdnech nás pak potěšilo,
když jsme v televizi viděli, že mistrovství
vyhrál jeden z "naší" skupiny.
Další den jsme volili delší, ale mírnější
svah. Tady jsme v průběhu dne potkali
indického generála v krásné bílé uniformě.
Na kopec vystoupal se svými dvěma
pucfleky. Ti ho obuli, postavili na lyže
a rychle zmizeli. Vypadalo to, že generál
využil kontrolu v blízkých kasárnách k
prvnímu pokusu o jízdu na lyžích. Udělal
krok, upadl. Postavili jsme ho, udělal další
pokus. Stejný výsledek. Poradil
jsem mu ukončení marných
pokusů a pomalými mírnými
traverzy jsem s ním sjel dolů, za
což mi velice děkoval.

Sněhová kalamita
Nazítří byl Štědrý den.
Restauratéra jsme se zeptali na
možnost objednat si rybu. "No
p r o b l e m , S i r, " o d p o v ě d ě l .
A skutečně, k večeři jsme měli
mísu plnou chutných ryb a kouzlo
Vánoc bylo dokonalé. Další den
nás ale překvapil metrovou
nadílkou prachového sněhu, a tak
jakýkoliv pohyb v terénu prakticky
znemožnil. Když odpoledne přijel
z údolí pluh a za ním turistický
autobus, rozhodli jsme se k ústupu.
Řidič autobusu byl ochoten nás
odvézt, ale jen pokud jsme ochotni
stát. Sbalili jsme, pro manželky se nakonec
místo našlo, a tak se vracíme do údolí. Cestou
míjíme několik vojenských aut v příkopu, což
řidič komentuje: "Jsou to umělci, jedou
krokem, takhle dopadají. A to mají kompletní
řetězy! Já mám jeden kožený řemínek a jak
jedu!" Hned se nám ulevilo.Ve Šrínagaru
jsme se ubytovali v hotelu blízko letiště.
Topili tu na 15°C. Ráno jsme chtěli letět do
New Delhi, ale letiště bylo uzavřené,
startovací plocha pokryta šedesáti centimetry
sněhu a husté sněžení znemožnilo jakýkoliv
úklid. Ani autobusy nejely. Na nejvyšším
bodu silnice ve výšce 4000 m bylo uvězněno
přes sto autobusů a osobních aut a armáda je
zásobovala z helikoptér dekami, jídlem
a nápoji.

Dva tisíce trosečníků
Situace se ani další dny neměnila. Po
dvou dnech se nám konečně podařilo navázat
spojení s velvyslancem a seznámit ho se
situací. Během těchto dní se na letišti
postupně shromáždilo na dva tisíce sněžných
trosečníků z celého světa. Mnohým

docházely prostředky na uybtování a stravu.
Iniciovali jsme vznik desetičlenného
mezinárodního výboru, který začal jednal
s ředitelem letiště o řešení situace. Nebylo to
jednoduché, ale nakonec se podařilo
dohodnout úhradu ubytování a stravu na 24
hodin pro všechny čekající pasažéry. Pátý
den od začátku kalamity se konečně podařilo
uklidit startovací plochu a čekal se přílet tří
velkých airbusů. Rozpoutal se nelítostný boj
o místa. V našem případě uznal ředitel letiště
zásluhy o uklidnění situace a my šťastně
doletěli do New Delhi. I když leckdy na
Šumavě brbláme a žehráme na kvalitu služeb
a technického zázemí pro lyžování, jsou
podmínky pro tento sport nesrovnatelně lepší
než ty v Indii. Tam se lyžovat dá, ale je nutno
počítat s násobně menší kvalitou služeb
a zázemí.
Text a foto Jan Wild, Železná Ruda

Z receptáře
babičky Tomáškové
Po Vánocích kolem sebe často slyším, že
na sladké už se nemůžeme ani podívat. Ale
zase na druhou stranu zastavit chuť k jídlu,
silně o svátcích nabuzenou, nelze jen tak
zastavit. Tak to zkusme se slanými preclíčky.

Preclíčky
Z 50 dkg výběrové hladké mouky, 10 dkg
tuku, 10 dkg sádla a 4 dkg droždí spolu se
1/4 l mléka (necelý) a trochou soli
zaděláme obvyklým způsobem těsto.
Pozor, nenecháme kynout!
Vytvarované kroužky, brýle apod. pečeme
na suchém plechu. Sypeme solí, kmínem
nebo mákem.
(Z receptáře MarieTomáškové vybrala Věra Drahorádová)

Městská knihovna

Čteme, malujeme, soutěžíme

Knihovnu najdete v přízemí bílé budovy
základní školy. Je zde přístup na internet
zdarma pro všechny příchozí. Od ledna do
března je opět pozměněná otevírací doba
knihovny. V úterý se posouvá doba otevření
z 13 na 14 hodin. Do knihovny můžete tedy
přijít každé pondělí, úterý a čtvrtek mezi 14
a 18 hodinou.
Před Vánocemi se pod záštitou Českých
drah, a. s. konala v knihovně soutěž
O Nejhezčí mašinku. Zúčastnilo se jí 51 žáků
naší školy. Děti namalovaly obrázky mašinek,
které již zdobí čekárnu nádraží v Alžbětíně.
21. prosince přijeli osobně Jaroslav Půta,
náměstek ředitele Krajského centra osobní
dopravy Plzeň, a Kateřina Hlaváčová,
přednostka nádraží v Klatovech (na fotografii
s úspěšnými autory). Vybrali nejhezčí obrázky
v několika kategoriích a všem zúčastněným

dětem předali dárky od
Českých drah, a. s.
Úřad pro ochranu
osobních údajů ve spolupráci
se Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR
vyhlásil soutěž pro děti
Webowou diwočinou 2011.
Hra je určena pro děti ve věku
7 – 10 let, učí děti zábavnou
formou pracovat s počítačem,
chovat se na internetu
bezpečně a také ohleduplně
k ostatním. Na internetových
stránkách knihovny je umístěn
odkaz na tuto hru, děti se s ní
mohou seznamovat a 27. ledna
proběhne v naší knihovně
soutěž v této hře. Kdo projde Webowou
divočinou nejrychleji, dostane dárek.
Nejrychlejší chodec webovou divočinou ze
všech knihoven bude Úřadem pro ochranu
osobních údajů pozván spolu s doprovodem
dospělé osoby na dva dny na Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež do Zlína.
Na stránkách www.knihovnaruda.cz je
přístupný on-line katalog knihovny.
Naleznete v něm všechny tituly, které si
můžete půjčit Momentálně vypůjčené knihy
si lze po internetu rezervovat. Domů si kromě
knih můžete na 10 dnů půjčovat i časopisy,
máme k dispozici Story, Květy, Reflex, Grand
Biblio, Vítaného hosta v Českém lese a na
Šumavě, pro děti ABC a Čtyřlístek a nově
časopisy Moje země a Lidé a Země.
Text a foto Martina Najmanová, knihovnice
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Zpívali se sólisty z plzeňského divadla
Železnorudský smíšený sbor se stále zlepšuje
Vánoční koncert ve Velharticích

Lužanská mše v Sušici

Členové Železnorudského smíšeného sboru se naposledy
viděli se svými příznivci na tradičních vánočních koncertech. Při
té příležitosti jsme měli možnost poděkovat za celoroční přízeň
a také všem popřát do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost.
Byl to i čas k zamyšlení nad tím,co jsme v uplynulém roce
prožili. Sbor vystoupil na šestnácti koncertech u nás
i v zahraničí. Zřejmě vrcholem ruku pro nás bylo přizvání
k velkému projektu k poctě Antonína Dvořáka. Se zkušenějšími
sbory (Šumavan z Klatov a Svatobor ze Sušice, pozn. red.)
a sólisty z Divadla J. K. Tyla z Plzně jsme nastudovali Lužanskou
mši. Byla to pro nás pocta a zároveň uznání naší kvality. I na
vánočních koncertech s námi vystupovali mladí a uznávaní
hudebníci.
O naše zdokonalování se stále stará náš dirigent Martin
Červenka. Jen málo lidí v Železné Rudě ví, jak uznávaným
skladatelem se Martin Červenka stává. Zúčastňuje se
skladatelských soutěží, odkud vozí spoustu ocenění. Jeho díla
jsou hrána u nás i v cizině. Jen díky jeho skromnosti je to málo
známo. My ve sboru si jeho kvalit vážíme, hlavně jeho snahy
o zvyšování umělecké úrovně nás sboristů.
I v letošním roce se připravujeme na řadu vystoupení
a chystáme k nim nový repertoár Moravské dvojzpěvy Antonína
Dvořáka v úpravě Leoše Janáčka
a také autorské skladby Martina
Červenky.
Přeji jménem sboru všem
krásný nový rok - třeba
s písničkou.
Te x t a f o t o L i b u š e
Löffelmannová
Spokojený dirigent Martin Červenka

Slavné hotely Železné Rudy chátrají - tak to vidí MFD
MF Dnes se v prosinci věnovala
situaci v Železné Rudě.
Článek Jana Novotného kriticky
zhodnotil situaci Železné Rudy jako „města
duchů“, kde s odlivem nočních klubů
a trhovců ubylo i zahraniční klientely. Jako
nejkritičtější místa čekající na kupce
a investora, byla v článku jmenována
restaurace Šumava a hotel Javor. „Hotel
lemují nápisy Supermarket Orient
a Casino Admiral,“ píše autor. Hraniční část
Železné Rudy Alžbětín podle autora článku
připomíná „vstup do jiného světa“
a „rozvojový Východ“. Jako důležité
investice autor článku jmenuje lanovku na

Pancíř a projekt golfového hřiště
v Alžbětíně. Situaci Želené Rudy pro
MFD komentoval starosta Železné
Rudy Michal Šnebergr. Řekl, že město
nutně potřebuje silného investora.
Navíc poptávka po rekreačních bytech
skončila přibližně před rokem a je tu
velká konkurence bavorské strany
včetně Velkého Javoru. Nechceme
nyní polemizovat s autorem MFD,
který situaci na Šumavě dobře zná.
Přece jen je ale vhodné říct, že
v Železné Rudě máme i celou řadu
nových a dobrých hotelů
a restaurací, sjezdové areály na
úrovni a v Alžbětíně dokonce zbrusu

V Železné Rudě přibyla jedna zimní
atrakce, kterou mohou využít
návštěvníci našeho města.
Projížďky na saních už o Vánocích byly
velkým lákadlem pro mladé i staré,
kteří si mohli na saních užít kouzlo
zimní krajiny.
Odjezdy saní v každou celou hodinu od
parkoviště Café Charlotte, anebo po
domluvě s panem Radkem Ipserem na
tel.: 731 865 265

nový supermarket Travel Free Shop se
špičkovým zbožím. Máme tu řadu služeb
– od sportovních po kosmetiku –
a několik dobře vybavených obchodů.
I sousední Bavorská Ruda trpí odlivem
turistů, přestože tam žádné vietnamské
tržnice nejsou. Byla tu už na rozdíl od
Železné Rudy uzavřena celá řada
obchodů (potraviny, elektro, pošta,
zásilková kancelář aj.). Problémy budou
řešitelné jen pomalu a po částech,
nepůjde to jako v pohádce, to je jisté.
Jedinou možností je úzká spolupráce
české a německé strany.
(Ilustrační foto: Václav Chabr; v pozadí
vpravo - hotel Javor)

Naši podnikatelé a služby

In vino veritas
Dnes vás, vážení čtenáři, zavedeme do ochotně, ale i odborně poradí, jako radil
Vinotéky na Klostermannově náměstí mladému manželskému páru, který si přišel
u kostela. V obchodě nedaleko Café čepované víno nakoupit.
Charlotte od června loňského roku
Zatím zde nejvíce nakupují čeští
provozuje pan Ivan Malý svoji první zákazníci, ale ani milovníci vína
a jedinou vinotéku v Železné Rudě. Hned z Bavorska tu nechybějí. Kdo si nevybere
nad vchodem nás vítá nápis „S úsměvem čepované víno, má z čeho vybírat na
jde všechno líp. A s vínem to jde samo. ” policích, kde je vystaveno bílé, červené a
A uvnitř v obchodu majitel.
růžové víno lahvové. Prohlížím pečlivě
Pan Malý si dal nelehký a odvážný cíl: uložené lahve a vidím zde i Chardonnay,
v kraji piva a ve městě, které má dokonce André, Cabernet Sauvignon, Merlot, ale
svůj pivovar, chce místním, ale dokonce i bariková vína, která zrají
i návštěvníkům Železné Rudy představit v sudech. Nacházím zde i opravdovou
víno v jiné, kultivovanější formě než měli raritu - slámové víno ročník 2006 z Pálavy,
dosud. Vinotéka má hezky upravený které má ale i svou odpovídající cenu: 310
interiér. Ve velkém regálu vystlaném Kč za 0,2 litru. Jinak tu najdete vína od 80
dřevitou vlnou leží přibližně sto (!) druhů Kč do 290 Kč za lahev, tedy výběr pro
bílého, červeného a růžového vína každého, kdo tento nápoj rád pije nebo
z Moravy, ale i sekt zde mají.
Najdete zde vína z Pálavy, oblasti
Velkých Pavlovic, ale také
z Mikulovska, které si pan Malý Ivan Malý ve svém království vína
u vinařů sám vybírá a dováží.
Kromě lahvového vína nabízí
majitel také vína čepovaná, a to
hned ze dvanácti výčepních
kohoutků. Nemusíte mít ani vlastní
lahve, ty zde dostanete též. U těchto
vín už pan Ivan nezůstal jen na
Moravě, ale vydal se dál do světa.
Proto si můžete domů odnést vína
argentinská z oblasti Mendoza,
rakouská a španělská. A abyste
věděli, jak víno chutná, můžete jej
před nákupem ochutnat. Při výběru
vína vám pan Malý nejenom

chce někoho potěšit tímto ušlechtilým
dárkem. Kdo chce jen tak vypít skleničku
lahodného moku, může též - u stolu anebo u
baru. Ivan Malý se ale neomezuje jen na
zákazníky ze Železné Rudy, ale z celého
plzeňského kraje, kam vína z Moravy
distribuuje do vinoték, restaurací i do
privátu. Také se svým vínem jezdí na
výstavy jako je GO v Brně anebo v Plzni.
V oboru vína se nadále zdokonaluje
i teoreticky, kdy navštěvuje školení
a sommelierská setkání (tedy setkání
gastronomických odborníků – specialistů
na víno). A jaké má pan Malý další plány?“
„Chtěl bych zde v Železné Rudě uspořádat
sommelierská setkání. Napřed tuzemská,
později i mezinárodní, ” uvažuje nahlas.
Otevírací doba: pondělí – pátek :
14,00 – 20,00 sobota – neděle :
16,00 – 21,00.
A na závěr si společně
zanotujme: Vínečko červené, ty si
moje šecko, keby som ťa nemal,
plakal bych jak děcko…
A vyražme s pet lahví do Vinotéky
u kostela, kde na vás čeká ochotný
a vína znalý Ivan Malý. A já mu za
redakci Železnorudského
zpravodaje přeji, aby se mu jeho
misionářské poslání, totiž obrátit
nás pivaře „na víno” aspoň zčásti
podařilo…
P.S.: Jaké je nejlepší víno? No
přece z cizího sklepa…!
Text a foto: Václav Chabr

Iron Jib 2010 uprostřed města

První ročník městského závodu
s názvem Iron Jib 2010 proběhl
29. prosince uprostřed Železné Rudy na
uzavřené silnici před kostelem Panny
Marie Pomocné. Snowboardisté a lyžaři
změřili síly na dvou překážkách, které
jsme na místě připravili již den před akcí
a byly vyrobeny speciálně pro tento

závod. Pro diváky to byl velice
atraktivní závod s výbornou
kulisou a nejlepšími jezdci. Na
startu se sešlo bezmála třicet
jezdců, kteří si nakonec rozdělili
finanční odměnu 6 000 korun
a věcné ceny v hodnotě 30 000
korun. Ceny věnovala firma
Snowbitch shop.
Na finále, které se jelo
za umělého osvětlení, přišli
stovky lidí a samotní jezdci
předvedli ty nejtěžší triky.
Z prvního místa v lyžařské
kategorii se radoval Martin
Janda z Tábora, těsně
před Danem Koudelkou z Lokte
a třetím Alexem Hladíkem
z Plzně. Slečny na lyžích byli jen
dvě. Lepší z nich byla Bára
Možná. V kategorii snowboardistů
vyhrál David Čonka ze
Špindlerova Mlýna před druhým
Tomáše Bělem z Plzně a třetím

Janem Hůrkou z Mariánských Lázní.
Akce se stoprocentně podařila a už se
můžeme těšit na další ročník, který bude
o kousek větší.
Poděkování patří firmě Snowbitch
shop Plzeň, Městu Železná Ruda
a Harakiri Gangu.
riči

Klidová území v Národním parku Šumava odporují zákonu
- konstatuje Nejvyšší správní soud vBrně
Turisté na Šumavě se mohou nyní
dostat i do sedmi tzv. klidových oblastí, kam
jim byl dosud zakázán vstup kvůli ochraně
tetřeva hlušce a dalších živočichů. Je to
Smrčina, Trojmezná, Vltavský luh,
Horskokvildské slatě, Modravské slatě
a okolí, Plesná, Poledník a Křemelná.
Klidová území totiž nebyla vyhlášena
v souladu se zákonem. Rozhodl tak Nejvyšší
správní soud v Brně. Sporná území, kde
dosud mohli chodit jen po vyznačených
stezkách a v určitou roční dobu anebo kam
byl vstup úplně zakázán, tvoří zhruba deset
procent plochy Národního parku Šumava.
Rozklad, že ochrana přírody v oblastech
Smrčiny, Trojmezné, Vltavského luhu,
Horskokvildských slatí,
Modravských slatí s Modrým
sloupem a Křemelné a Plesné je
příliš přísná, podal k soudu
aktivista Václav Řezníček.
„Nařízení byla v rozporu
s právem na svobodu pohybu.
Ochranu tetřeva hlušce
a dalších živočichů lze
dosáhnout i mírnějším
opatřením," zdůvodnil
Řezníček stížnost. Soud mu
nyní dal za pravdu a lokality
lidem otevřel. Ačkoliv je dnes
v těchto místech přes metr
sněhu, lidé se zde třeba na
běžkách mohou volně
pohybovat. Nejen po
značených cestách jako dosud.
Zřejmě to ale nebude na dlouho,
protože správa NP a CHKO Šumava už dnes
plánuje jak opět vstup zakázat. "Musíme
učinit takové opatření, abychom ochránili
populaci tetřeva," potvrdil náměstek Tomáš
Hlavatý. Turisté do těchto území smí vstoupit
vůbec poprvé od vyhlášení Národního parku
Šumava v roce 1991.

správa parku neúspěšně chystá několik let
a nedokáže se na ní shodnout s obcemi.
Dalším z řešení je zakázat do těchto oblastí
vstup formou opatření obecné povahy.
Starostové šumavských obcí jsou se zrušením
neregulérních klidových území spokojeni.
„Nyní by měla území zůstat otevřená a správa
parku nevymýšlet žádná nová řešení. Dokud
nebude nový ředitel, stejně se o zonaci
nemůžeme bavit,“
komentovala situaci
starostka Borových Lad Jana Hrazánková.
Tvrdost zákazů vstupovat do šesti území
kritizoval i Jihočeský kraj. Ten letos na jaře
také napadl nařízení u Ústavního soudu.
Vadilo mu, že při vyhlášení zmiňovaných
sedmi klidových území v roce 2009 se nikdo

Klidová území nejsou regulérní

Starosta Kvildy Václav Vostradovský
tvrdí, že turisté si na omezení zvykli.
„Návštěvnost v lokalitách, o které se jedná, je
podle mých zjištění minimální a lidem to
nevadilo,“ řekl Vostradovský. Podle něho
měla zůstat v režimu, jak národní park určil.
„Pokud turisté chtějí do speciální lokality,
musejí se přece přizpůsobit speciálnímu
režimu. Jenže v tomto případě šlo opět o
nekoncepční rychlokvašku. Přesné stanovení
zón a možností vstupu do parku mělo být
připraveno již v době, kdy se národní park
zakládal. Pak bychom nemuseli stát před
tímto problémem,“ myslí si kvildský starosta.
„Návštěvní řád Národního parku Šumava měl
být řešen dlouhodobě a se vším všudy. V
posledních letech se ale pořád dokola řeší
hlavně splouvání a vždy na poslední chvíli,“
dodal Vostradovský. Ze splouvání Teplé
Vltavy se v době dostatečného množství vody
stala podle Vostradovského komerční
záležitost. „Jdeme z extrému do extrému, x
let se splouvalo volně a pak se omezil jak
počet lodí, tak výška hladiny řeky. V

Klidová území v Národním parku
Šumava byla před rokem 1991, kdy byl
vyhlášen národní park, rezervacemi či
hraničním pásmem. Pak při vzniku parku se
z nich staly I. zóny. V půli devadesátých let
byly I. zóny rozdrobeny kvůli možnosti
zasahovat kvůli kůrovci. Zároveň na místě
bývalých I.zón vyhlásila správa parku
klidová území. V roce 2007 byla klidová
území přejmenována na „území s omezeným
vstupem“ a na „zvláště cenné části přírody“.
Jejich rozmístění se několikrát měnilo.
Principielně tu platil opět zákaz vstupu. Teď
se však ukázalo, že klidová území další území
se zákazy vstupu (kromě I.zón) byla
vyhlášena v rozporu se zákonem.
Správa parku plánuje, že by se teď
zrušené klidové lokality staly součástí
prvních zón. Tedy nejpřísněji chráněných
a nejcennějších šumavských území, kde je
možné pohybovat se jen výjimečně a jen po
vyznačených stezkách. Zařadit je tam ale lze
jen vyhlášením nové zonace, kterou už

neptal kraje na jeho názor. „Národní park
Šumava nerespektoval zákon. S ochranou
přírody souhlasíme. Věřím, že nová opatření
bude správa parku činit v souladu se zákony,
za spolupráce s dotčenými obcemi a krajem,"
dodal hejtman Jiří Zimola.

Turisté si zvykli

posledních letech se ale ukázalo, že počty
dané návštěvním řádem stačily. Proto by
řešení měla být trvalá a jasná,“
řekl
Vostradovský.

Těží se, ale lidé tam nesmí
Mezi dvěma hřebeny sedm kilometrů od
Železné Rudy je podél hranice lokalita, kde
správa parku právě nejpřísněji přírodu
chrání. Klidové území Plesná - Ždánidla
navazuje na první zóny okolo vrchu Polom.
Toto území, kterým vede cesta na jezero
Laka, je typickým příkladem plochy, kam
lidé nesmějí a přitom tam řádí harvestory největší dostupná technika na kácení, která
porazí, odvětví a rozřeže strom za pár minut.
Část klidových území - zhruba třicet procent je lesnicky zásahových.
Normálně se tam hospodaří a
mohou tam pracovat jakékoliv
stroje. Dělá se tam ručně i s
harvestory.
Provoz těžkých
strojů zhoustl od podzimu, kdy
došlo k přemnožení kůrovce a je
potřeba poškozené stromy
odklízet. Plochy, kde se kácí,
ačkoliv je to nejvzácnější území,
se nacházejí po celém parku.
Tedy například na
Železnorudsku, v Povydří, na
Trojmezné či Smrčině. Celkem
mají klidová území rozlohu 6,8
tisíce hektarů. Harvestory mohou
zhruba do dvou tisíc hektarů
z nich, lidé nikam. Kauza, která
se teď roztáčí, pořádně dopálila
šumavské starosty. „Pomalu by zastřelili
toho, kdo by překročil klandr do chráněného
území, a v klidových území se prohání těžké
stroje. Správa parku tady pohřbívá samotnou
filozofii národního parku. Tato kauza už musí
skončit trestní odpovědností,“ komentoval to
starosta Modravy Antonín Schubert.

V Bavorsku turisté tetřevy neruší
Časově omezený pohyb návštěvníků
parku jen po předem daných cestách
zaručoval tetřevům tolik potřebný klid.
„Jakékoliv rušení v zimních měsících pro ně
představuje obrovský výdej energie. Tím se
ztenčuje možnost jeho přežití," řekl náměstek
NP a CHKO Šumava Tomáš Hlavatý s tím, že
tetřev pak nesmí být rušen ani v toku či v době
hnízdění a vyvádění mláďat. Běžných
návštěvníků Šumavy se ale správa parku
nijak neobává. Ti v zimě vyhledávají rolbou
připravená místa. Hrozbou jsou náročnější
turisté, kteří upřednostňují adrenalin třeba
v podobě túr na sněžnicích. Právě ti, ač
nevědomě, vyhledávají místa v terénu, kde
by se tetřev mohl vyskytovat. Zásadní
problém je však v tom, že podle koncepce
„staršího bratra“ šumavského parku, tedy
Národního parku Bavorský les, se turisté
mohou v letním a podzimním období
pohybovat i v jádrových zónách parku včetně
turisticky neznačených cest a hraničního
chodníku. A to i v oblastech, kde žije tetřev.

Historie Železnorudského muzea
Muzeum v Železné Rudé bylo založeno
1. května 1936 a jmenovalo se Královácké
vlastenecké muzeum v Městě Železná Ruda
(Muzeum Královského hvozdu- Kunisches
Heimatmuseum). Muzeum bylo umístěno
v domě čp. 39 na tzv. Defferniker Strasse
(Debrnická ulice), dnešní Sklářská ulice.
V tomto domě býval hostinec “Zur Post“
a v polovině 19. století byl nazýván „Untere
Wirtshaus“- dolní hostinec. Býval zde také
poštovní úřad, ale v roce 1943 zde byl již jen
pension.

Osobnost Aloise Hilgerta
Hlavním iniciátorem založení a rozvoje
tohoto muzea byl zapomenutý regionální
.spisovatel, básník a sběratel šumavského
folklóru Alois Hilgart. Hilgart se narodil
8. května 1877 na statku Hausbauernhof
u Železné Rudy - čp. 61, odkud pocházel jeho
otec sedlák Ignác Hilgart. Jeho matka Marie,
rozená Seidlová, pocházela z dnes již zaniklé
kochánovské rychty Žežulka
(Scheschulkahof – Kuckuck). V době, kdy
v Železné Rudě pomáhal založit muzeum,
působil Alois Hilgart již jako obchodník
v severočeských Teplicích (Teplitz Schonau). Kromě toho, že byl zakladatelem
muzea a obchodníkem, byl i básníkem. Jeho
poezie romanticky vycházela odkazu
lidových písní, jichž byl také významným
sběratelem. Zemřel v Erfurtu 1. 4. 1958.
Alois Hilgart vytvořil i koncepci muzea,
stanovil jeho rozdělení na jednotlivé obory,
psal metodické pokyny - jak sbírat materiál,
jak uspořádat sbírky jaké informace z historie
shromažďovat atd.

Vysoké kolo i model hamru
Při otevření muzea v roce 1936 byly
muzeu předány např malý kostelní zvon,
první cyklistické vysoké kolo v Železné
Rudě, které se dochovalo dodnes, znak
zeměbrany, model hamru (umístěný
v expozici). O sbírky muzea se dlouhou dobu
starala učitelka slečna Tatzlová, která se
zároveň zajímala o historii Šumavy
a návštěvníkům o ní dokázala poutavě
vyprávět Slečna.Tatzlová v roce 1946 také
organizovala přestěhování sbírek do
současné muzejní budovy. Expozice je dnes
umístěna v domě, který v roce 1877 dal
Správa Národního parku Šumava přitom
mnohokrát vyhlašovala, že od Národního
parku Bavorský les se máme učit „přes
kopírák“.

Je třeba dlouhodobé řešení
Podle starosty Stožce Martina Černého je
třeba situaci se vstupem návštěvníků do
dosud uzavřených míst řešit hlavně
koncepčně a dlouhodobě. „Asi nejen já, ale
i ostatní starostové v regionu teď čekáme na
reakci ze strany Správy Národního parku a
Chráněné krajinné oblasti Šumava. Jenomže
teď je situace komplikovaná jednak tím, že
zatím není nový ředitel správy a k tomu je

vystavět Jiří Kryštof Mikuláš Abele.

Významné osobnosti
Jiří Kryštof Mikuláš Abele byl v letech
1861 - 1872 majitelem deskového statku
Jiřičná u Sušice a který v tzv. abelovské vile
v Železné Rudě v roce 1878 zemřel. S jeho
dcerou Rosou se oženil roku 1869 Ferdinand
Abele, který byl vrchním inženýrem
námořního dělostřelectva. Na odpočinek
odešel v roce 1869 jako ředitel námořního
arzenálu v Pulje a usadil se v Železné Rudě.
Zde se zapojil do veřejného života. V letech
1898 - 1902 byl starostou Železné Rudy. Byl
jmenován i čestným občanem města, byl
členem okresního zastupitelstva atd.
Ferdinand Abele měl šest dětí, z nichž ve
spojitosti s vilou Abelů je třeba zmínit
Rudolfa, který byl fregatním kapitánem
a který si ze svých cest přivezl řadu památek
uložených dnes ve sbírkách železnorudského
muzea. Po první světové válce se i Rudolf
usadil v abelovské vile a exponoval se ve
veřejném životě stejné jako otec, zejména ve
sportovních spolcích. Na konci druhé
světové války se díky jeho diplomatickým
schopnostem podařilo zabránit krveprolití –
přesvědčil zdejší oddily SS, aby nezaútočili
na americkou armádu blížící se od Hojsovy
Stráže a aby se stáhly ze Železné Rudy.

muzeem, sbírkový fond zůstal přes počáteční
plány poměrně malý, a protože vznik a rozvoj
tohoto muzea podporovalo především
německé obyvatelstvo, opadl po válce na
určitou dobu o jeho další rozvoj zájem. Přesto
i zde se podařilo soustředit slušnou sbírku
např. lidový malovaný nábytek ze
Železnorudska nebo soubor hamernického
nářadí, což se spolu s abelovskou rodinnou
sbírkou skla, nábytku a obrazů stalo solidním
základem muzea. Muzeum se však od
počátku stalo pouze stálou expozicí,
zaměstnanec muzea zde působil jen jako
správce a průvodce a žádnou jinou činnost
nevyvíjel. Po slečně Tatzlové pracovalo
v muzeu několik dalších správců -např. pan
Hopp, obuvník, který pocházel z Plánice. Pan
Hopp byl velkým zastáncem Alexandra
Dubčeka a v roce 1968 ho při plamenném
projevu na Dubčekovu obranu ranila mrtvice.
Jiným správcem byl pan Andrej Semanič,
který pocházel od Prešova, ale Šumavu velice
miloval. Muzeum se tehdy jmenovalo
Klostermannovo muzeum. V roce 1986
odešel pan Semanič do důchodu a vrátil se ke
svému bratrovi do Prešova.

Nejnovější doba

I když železnorudské muzeum mělo
zpočátku ambice stát se regionálním

Rok 1960 přinesl velké změny
reorganizací územních celků a zřízením
nových okresů. Historický okres Sušice byl
po téměř sto letech zrušen a začleněn do
okresu Klatovy. Tato změna a následně
i celostátní snahy o integrace muzeí ovlivnila
i činnost Okresního vlastivědného muzea
horního Pootaví v Sušici. Už v roce 1964
tehdejší ředitel sušického muzea Holý
uvažoval o přičlenění sušického muzea ke
kašperskohorskému muzeu. V návrhu z roku
1965 už počítal i se začleněním muzea
v Železné Rudě. V roce 1967 se tak sloučila
původně městská muzea v Sušici,
Kašperských Horách a v Železné Rudě do
jednoho celku se jménem muzeum Šumavy,
jehož ředitelství zůstalo nadále v Sušici.
Všechna tři muzea spojuje nejen
společenskohistorická expozice podávající
obraz života obyvatel Šumavy, ale především
sklářská tématika.
Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea
Šumavy Sušice

dramatická situace na ministerstvu životního
prostředí po resignaci ministra," připomněl
Černý. Stožecký starosta přitom s větší
otevřeností směrem k návštěvníkům Šumavy
souhlasí, nicméně i pak by měla mít svá jasná
pravidla. „Lidé by měli mít přístup všude,
aby mohli vidět naši přírodu. Každopádně i to
by mělo mít svá pravidla a ta by měla platit
rozhodně déle, než jeden rok. Nejen
návštěvníci, ale především lidé v regionu
musejí vědět dopředu, jaké podmínky budou
platit.“ Šéf Svazu obcí Národního parku
Šumava Jiří Hůlka komentuje zrušení
klidových území takto: „Vedle nedávného

zrušení Návštěvního řádu je to další fatální
pochybení úředníků správy národního parku.
Toto rozhodnutí je důkazem toho, že státní
správa, v tomto případě vedení národního
parku, nefunguje, jak by měla, a před
věcnými kvalifikovanými rozhodnutími
dává přednost povrchnosti a aroganci. Proto
bude muset ministr životního prostředí
jmenovat co nejdříve nového ředitele NP
a CHKO Šumava, který se dokáže domluvit
se zástupci samospráv a bude respektovat
skutečnost, že turisté k Šumavě patřili, patří
a patřit budou.
-rh- s využitím článků v MFD a Deníku

Dárci nebyli vhodní
Rudolf Abele v roce 1946 „věnoval“ vilu
československému státu. Sám pak žil u své
sestry v Mnichově, kde v únoru roku 1956
zemřel. Dům daroval státu s tim, aby zde bylo
zachováno muzeum rodiny Abele. Byly sem
také přemístěny i sbírky původního muzea.
V šedesátých a sedmdesátých letech však
byla celá řada exponátú připomínající rodinu
Abele přestěhována do přístěnků v prvním
patře kde nebyly pro návštěvníky přístupné
a v muzeu byla instalována expozice
pořipomínajíci pohraniční stráž a ochranu
hranic. Tuto expozici nahradila později
expozice věnovaná železnorudské vzpouře
legionářů v roce 1919. Tato expozice byla
odstraněna po roce 1990.

Doby dobré i horší

Zajímavost: Ekologové protestují proti plánované stavbě lanovky
do rakouského lyžařského areálu Hochficht v jižní části Šumavy
Ve své tiskové zprávě říkají, že na Šumavě vzniká LUNAPARK ŠUMAVA
Tisková zpráva čtyř ekologických
organizací (Hnutí Duha,Okrašlovací
spolek Zdíkovska,Přátelé Šumavy
a Calla) z prosince 2010:
“Lanovka přes první zónu Národního
parku Šumava na Hraničník, rozšíření
silnice z Nové Pece na Zadní Zvonkovou,
golfové hřiště ve Stožci, velký lyžařský areál
na (jihočeském) Špičáku nebo sjezdovka na
B o u b í n ě . To j s o u j e n n ě k t e r é
z kontroverzních projektů zahrnutých
v rozvojové koncepci, podle které se budou
tvořit nové územní plány.
Tento pátek je posledním dnem, kdy se
může veřejnost vyjádřit k Zásadám
územního rozvoje Jihočeského kraje (dále
ZÚR), v nichž je koncepce zahrnutá.
Ekologické organizace varují, že se kvůli ní
přemění jižní část Šumavy na lunapark.
Plánované stavby poškodí vzácnou
šumavskou přírodu a krajinu. Výstavba
lanovky přes první i druhou zónu národního
parku na Hraničník zničí vzácné pralesovité
porosty, provoz lanovky pak klid, který tu
příroda i návštěvníci zatím mají. Rozšířením
silnice z Nové Pece na Zadní Zvonkovou
dojde k prudkému nárůstu automobilové
dopravy na úkor cyklistů a pěších turistů,
kteří tuto cestu ve velkém využívají. Doprava
také přetne takzvanou migrační trasu losů
a rysů. Významně vzroste riziko střetu těchto
vzácných zvířat, které tudy často procházejí,
s automobily. Ekologické organizace
upozorňují, že v národním parku by
očekávaly naopak snahu o útlum provozu.
Dobrý řešením by mohly být ekobusy, které
by kyvadlově dopravovaly lyžaře i jiné
návštěvníky.
Ministerstvo životního prostředí
s uvedenými projekty dříve nesouhlasilo, po
změně ministra však dalo v květnu
kontroverzním stavbám zelenou, v případě
lanovky na Hraničník a lyžařského areálu na
Špičáku podmíněně. Ekologické organizace
považují tento postup za protizákonný – de

facto umožňuje zanést všechny uvedené
stavby do plánů. Vliv na životní prostředí
a chráněnou přírodu by se měl posuzovat
u všech staveb zahrnutých do ZÚR a stavby,
které z posouzení nevyjdou dobře, by měly
být zamítnuté.
Developeři a politici, kteří tak prosazují
vlastní zájmy, jdou přitom proti veřejnosti.
Skoro tři čtvrtiny Jihočechů dávají přednost
ochraně přírody před prosazováním dalších
rozvojových projektů na úkor přírody.
Vyplývá to ze sociologického průzkumu,
který v Jihočeském kraji provedla v roce
2008 společnost STEM.
Ekologické organizace konstatovaly, že
opět došlo k porušení uzavřené dohody.
Starosta Horní Plané Jiří Hůlka už v říjnu
2004 dohodl s tehdejším náměstkem
ministra životního prostředí Ladislavem
Mikem, že dojde-li k otevření přechodu na
Zadní Zvonkové pro auta, nebude usilovat o
stavbu lanovek. Jen co ministerstvo svůj slib
splnilo, vystoupil s požadavkem na stavbu
lanovky znovu.
Dne 3. listopadu loňského roku zase
hejtman Jiří Zimola a bývalý ředitel NP
Šumava František Krejčí dohodli, že nechají
posoudit všechny varianty dopravy lyžařů
ubytovaných na levém břehu Lipna na
rakouský Hochficht a vyberou tu, která vyjde
ekonomicky nejlépe a bude mít nejmenší
dopad na přírodu. Jihočeský kraj ale nyní
znovu prosazuje jak výstavbu lanovky na
Hraničník, tak i rozšíření silnice pro auta.
„Tyto příklady ukazují, že některým
jihočeským politikům není možné věřit.
Jakmile dosáhnou nějakého kompromisu
a dohody, okamžitě vytáhnou znovu původní
požadavky a křičí, jak je ochrana přírody
omezuje,“ sdělil Jaromír Bláha z Hnutí
DUHA.”
Poznámka redakce: Zásadní dohoda
o lanovce z Nové Pece na Smrčinu
a Hochficht byla přijata v době, kdy byl
ministrem Ladislav Miko, kandidát

Vyprodané hotely
a penziony přinutily tyto
odvážlivce spát ve stanu
a vlastnoručně
postaveném iglů na
vrcholu Pancíře
Kouzlo zimní Šumavy
si užívali hosté přes
vánoční svátky, kdy
jim počasí opravdu
přálo, jako zde cestou
na Pancíř

Strany Zelených. Není to tedy tak, že by
projekt lanovky byl vytvořen až po
nástupu bývalého ministra Pavla Drobila,
jak sugeruje výše uvedená tisková zpráva
ekologických organizací. Redakce
Železnorudského zpravodaje se nemůže
ubránit dojmu, že uvedená zpráva
ekologických organizací je účelová a snaží
se „negativní“ projekty na Šumavě svalit
na bedra ministrů Rut Bízkové a Pavla
Drobila, i když byly přijaty a rozvíjeny už
za zelených ministrů. Bízková a Drobil se
totiž postavili negativně k plánu
ultraekologů vytvořit na Šumavě
divočinu po vzoru národních parků v
Kanadě a Austrálii.
Zopakujme fakta: 3.11. 2009 došlo
k zásadní dohodě správy šumavského
parku s Jihočeským krajem ve věci
lanovky z Nové Pece na Hraničník
a Hochficht a ve věci rozvoje pravého
břehu Lipna včetně lanovky. Bývalý
ředitel NP a CHKO Šumava František
Krejčí, favorit ekologů, během přijetí
dohody prohlásil, že lanovka z Nové Pece
na Prachaticku přes české území do
r a k o u s k é h o s j e z d a ř s k é h o a re á l u
Hochficht je možná a dokonce z hlediska
ochrany přírody žádoucí. Tehdy se
neozval
ze jmenovaných organizací
oficiálně nikdo kromě Hnutí Duha.
„Nesmí to ale být jen lanovka pro turisty
v zimě, ale musí umožnit pozorovat
přírodu po celý rok,“ řekl bývalý ředitel
správy parku František Krejčí. „Lanovka
by měla být využitelná během celého
roku, a to v rámci poznávání a vzdělávání
v ochraně přírody v této lokalitě.“
Alternativou k lanovce mohou být podle
Krejčího autobusy na plyn nebo
elektrodráha. Podle jeho názoru je
jihočeská Šumava zanedbaná v množství
turistických cílů, takže „varianta
s lanovkou by to napravila“. Krejčí
dodal: „Pokud by lanovka vedla nad

Sto let ochrany NPR Černé a Čertovo jezero
(ľudové) školy … ukládají, aby žactvo bylo
vychováváno k lásce k přírodě, k chápání její
zákonitosti a krásy, k probouzení lásky k
domácímu kraji, k národu a naší vlasti –
Československé republice, k poučování o
památkách přírodních a kulturních a k
pěstování smyslu pro jejich ochranu.
Podobně i podle učebních osnov pro střední
školy… přírodopisné vyučování nesmí býti
v rozporu s ochranou přírody a mravními
zásadami, které hlásá.
Ministerstvo školství a národní osvěty
připomínajíc tato ustanovení uveřejňuje k
informaci profesorských a učitelských sborů
a za účelem prohloubení a doplnění
přírodopisného a zeměpisného vyučování
účelnými a se zřetelem k ochraně přírodních
památek připravenými vycházkami
(školními výlety) tento seznam chráněných
území (reservací), dosud zřízených buď
dohodou s majiteli, po příp. na základě
ustanovení § 11 zákona ze dne 16. dubna
1919, č. 215 Sb. z. a n. (zákona záborového)
a § 20 zákona ze dne 30. ledna 1919, č. 81 Sb.
z. a n. (zákona přídělového) za součinnosti
Státního pozemkového úřadu.
A Země Česká, XXII. Polit. okres:
Klatovy:
Název: Černé a Čertovo jezero na
Šumavě; výměra: 174,86 ha; doba založení:

1911, důvod ochrany: pralesová rezervace
(úplná) vysokých poloh, vynikající
geologicky, geomorfologicky a květenou
skalní, horských niv, lesů a jezera (šídlatka),
porosty pralesového charakteru; správa:
státní lesní správa v Železné Rudě.“
Přestože se ani tomuto území nevyhýbají
ničivé přírodní živly, neztratilo dodnes nic na
své hodnotě. I proto dochází k jeho
vyhlášení, dokonce v rozšířené podobě.
Nově vyhlášená národní přírodní rezervace
Černé a Čertovo jezero má rozlohu 207,7 ha.
Předmětem její ochrany jsou přirozená lesní
společenstva horských smrčin, kyselých
bučin, ledovcových karů, sutí, balvanitých
polí a stojatých oligotrofních vod
ledovcových jezer. Dále vzácné a ohrožené
druhy rostlin a živočichů, zejména populace
kriticky ohroženého druhu rostliny šídlatky
jezerní (Isoëtes lacustris), rostoucí na dně
Černého jezera. V neposlední řadě pak typy
lesních i nelesních přírodních stanovišť a
druhy, pro které byla jinými právními
předpisy vyhlášena evropsky významná
lokalita Šumava a stejnojmenná ptačí oblast.
I zásluhou současného lesního
hospodáře, kterým je podnik Lesy České
republiky, zůstává toto území zachováno pro
další generace.

kraj, správa NP a CHKO Šumava
a zástupci šumavských obcí, označily tuto
dohodu za průlomovou. S jemnou
kritikou této dohody se ozvalo pouze
Hnutí Duha, které v oficiální tiskové
zprávě napsalo: „Obáváme se, aby byly
podmínky
Ilustrační foto: ekologické organizace
d o h o d y
nechtějí na Šumavě sjezdaře, ale divočinu
dodrženy.“
Je tedy
politováníhodné
, že ekologické
organizace
o f i c i á l n ě
kritizují záměr
vybudovat
lanovku Nová
Pec – Hochficht
až po rezignaci
ředitele správy
parku Františka
Krejčího.
Takhle to totiž
vypadá, že
i neúplatní
ekologové kupčí
s ochranou
přírody, protože
jim bylo milejší
nekritizovat
Františka
Krejčího za jeho
rozhodnutí
p o d p o ř i t
vybudování

lanovky. Byl to totiž právě Krejčí, kdo jim
slíbil, že v centrální Šumavě zřídí oblast
neprostupné divočiny podle kategorie IB
IUCN, kde budou zrušeny všechny cesty
a nebude se tu vůbec zasahovat proti
kůrovci. Nyní, když Krejčí odstoupil
a ukazuje se, že projekt divočiny IB má
velké množství kritiků a jeho důsledky by
byly velmi dramatické, rozhodly se
ekologické organizace vystoupit
s kritikou lanovky. Tím ale de facto
kritizují stejného Krejčího, kterého
v době jeho působení chválili
a podporovali.
Doplňme, že ekologické organizace
odsoudily v roce 2004 otevření
komunikace pro osobní automobily na
pravém břehu Lipna směrem do
lyžařského areálu Hochficht včetně
hraničního přechodu Zadní Zvonková.
Vydaly tiskovou zprávu „Šumavě zvoní
Zvonková“, kde komunikaci zhodnotili
jako „vážný zásah vedoucí k devastaci“.
Tehdy byl šéfem
správy parku
ekologický ředitel Alois Pavlíčko, který
oblast neprostupné divočiny ekologům
neslíbil a se zavedením velkého
bezzásahového území váhal.
Katastrofický scénář
zprůjezdnění
Zadní Zvonkové se však nenaplnil.
Redakce ŽZ se domnívá, že reakce
ekologických organizací jsou silně
ovlivněny lobbyistickými tlaky
a účelovým myšlením.

Historie rezervace Černé a Čertovo
jezero se týká i následující tisková zpráva
Lesů ČR. Jejím autorem je Jiří Stonawski,
odbor lesního hospodářství a ochrany
přírody LČR:
Dnem 15. prosince 2010 nabyla
účinnosti vyhláška Ministerstva životního
prostředí o vyhlášení národní přírodní
rezervace Černé a Čertovo jezero v chráněné
krajinné oblasti Šumava. Stalo se tak
bezmála sto let od rozhodnutí původního
vlastníka o ochraně tohoto území. Lesy
České republiky, s. p., si váží jeho přírodních
hodnot i historického odkazu předchozích
generací. Proto podpořily vyhlášení tohoto
území v rozšířené podobě.
Oblast Černého a Čertova jezera je
významná nejen tím, že tudy prochází hlavní
evropské rozvodí, ale i výročím sta let své
cílené ochrany. Ochranu tohoto území
poprvé vyhlásil jeho někdejší vlastník kníže
Hohenzollern v roce 1911, a to z podnětu
zakladatele ochrany přírody v současném
pojetí – německého botanika Hugo
Conwentze. V roce 1933 se území stalo
součástí výnosu tehdejšího Ministerstva
školství a národní osvěty č. j. 143.547/33-V
ze dne 31. 12. 1933, který (mimo jiné)
stanoví:
„Normální učební osnovy pro obecné
korunami stromů a tichý chod by neplašil
zvěř v podrostu lesa, správa parku by se
jejímu vybudování nebránila.“ Tato slova
podpořil i tehdejší náměstek ministra
životního prostředí František Pelc
Všechny tři strany, tedy Jihočeský

Předvánoční setkání
Den před Štědrým dnem
kvečeru se v dnes zpustlé kapličce
na bývalém Girglově dvoře
(Girglhof), kde se dnes rozkládá
statek Špičák, setkalo asi dvacet
lidí.
Zpívaly se koledy, hrálo na
harmoniku, popíjelo se svařené
víno. Cílem prvního setkání
u kapličky bylo obnovit tradici

tohoto památného místa, kde se za a d o p i s o v a t e l e l o k á l n í h o
starých časů konaly bohoslužby bavorského tisku Josefa Pscheidla
a dokonce
(1927-2008) byl Girglhof
svatby.
František Vrbas ml. jeden z nejstarších a také
Majitel
největších selských
a správce
železnorudských dvorců
objektu
vůbec. Jeho pozemky
František
sahaly kdysi až k Čertovu
Vr b a s s t .
jezeru, které k němu
doufá, že
částečně patřilo. Odtud
také jeho označení
„Girglsee“,
jak se mělo
podle starých
záznamů
kaple bude
Čertovo
jezero kdysi
z n o v u
n
a
z
ý
v
a
t. Blízko
obnovena,
i
k d y ž usedlosti Girglhof
náklady na s t á v a l a
opravu budou T h e r e s i e n h ü t t e ,
sklářská huť na
vysoké.
P o d l e výrobu zrcadlového
železnoruds- skla, která vyhořela
kého rodáka, dvakrát, naposledy v
h i s t o r i k a roce 1891. Po

druhém z požárů už nebyla
obnovena. Kdysi krásná kaple,
zasvěcená sv. Antonínovi, patřila
také ke Girglhofu. „Toto setkání
domorodců a rodáků u kapličky
na Girglhofu budeme od teďka
pořádat každoročně,“ říká majitel
penzionu Vrbas a Pizzerie
U Michala na Špičáku Michal
Vrbas.
(Foto: Michal Vrbas)

Setkání v kapličce

Betlémy na výstavě
D a l š í
č e s k o bavorská
výstava
betlémů ve
Zwieselu
skončila.
Uspořádalo
ji kulturní
sdružení
Über d´
Grenz e.V.
( P ř e s
hranici
o. s.). K její
přípravě
navázalo kontakty s betlemáři,
betlemářskými sdruženími
a muzei v Čechách i Bavorsku.
Vzácné exponáty představilo
Muzeum Jindřichohradecka. Na
expozici se podíleli betlemáři
z
jižních Čech jako Marie
Flašková (České Budějovice),
Jana Pulcová (Hluboká nad
Vltavou), Jaroslav Frencl
(Volyně), Dagmar Hálová
(Leánky u Blatné) a Svatava
Vizinová (Zábrdí u Husince).
Hlavním partnerem organizátora
byl Spolek českých betlémů
s předsedou Milanem
Zábranským a sekretářem Janem

Blahopřání
V lednu 2011 oslavují
významná životní jubilea tito
občané:
Marie Šálková - Železná Ruda
Jana Klasová - Železná Ruda
Milena Šmídová - Železná
Ruda
Karel Juha - Železná Ruda
Alena Valentová - Železná
Ruda
Jaroslav Vlach - Železná
Ruda

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí,
Rodou, dalšími účastníky bylo
například Muzeum
Jindřichohradecka, Muzeum
Šumavy a Muzeum Chodska.
Výstavu shlédlo víc než 600
návštěvníků, z toho pětina
z Česka. Velký zájem vzbudily
takřka každý den provozované
tak zvané „živé dílny“,
předvádění betlemářského
řemesla především bavorskými
řezbáři. Projekt byl podpořen
Česko-německým fondem
budoucnosti v Praze.
www.krippenausstellung.kultur
verein.czechpoint.eu

Vstup do kapličky

Všichni určitě
poznáváte
oblíbenou
trafiku
Tabatip v ulici
1. máje.
Stabilně
sloužila
zákazníkům
skoro dvacet
let. S koncem
roku zavřela.
Je to pro
všechny velká
škoda.

radosti a pohody a do dalších
let jen to nejlepší.
Sociální komise

