
konečně po dlouhých týdnech můžeme už pár dnů opět bez omezení 
jezdit k našim sousedům a přátelům do Německa. Je to skvělý signál, že 
je pandemie koronaviru opravdu na ústupu. Věřme, že nepřijde nějaká 
další vlna a postupně se budeme moci vrátit k normálnímu životu, na 
který jsme byli zvyklí. Je mimořádně důležité pro nás všechny nastarto-
vat znovu ekonomiku, aby k nám přijížděli turisté a místní podnikatelé 
mohli znovu vydělávat a nedošlo tak k ohrožení pracovních míst. Zá-
sadní je to i pro rozpočet města Železná Ruda. Asi jste zaznamenali, že  
v tomto ohledu bohužel patříme k vůbec nejpostiženějším obcím, pro-
tože jsme přišli zhruba o dvě třetiny příjmů do městského rozpočtu. To 
pochopitelně zásadním způsobem omezilo naše možnosti zejména v ob-
lasti investic. Snažíme se s tímto problémem poprat co nejlépe. Zároveň 
si uvědomujeme, že současně s námi byli velmi zasaženi i naši podnika-
telé a občané. Všem se snažíme maximálně pomoci. 

Příkladem omezení investiční schopnosti města je oprava povrchu, 
kterou jsme během května provedli v centru města v ul. 1. Máje. Vozov-
ka byla dlouhodobě ve zcela dezolátním stavu. Jsme si vědomi, že nejde 
o ideální variantu, ale spíše provizorní řešení. Kompletní rekonstrukce 

totiž bude stát desítky milionů korun, což si momentálně město nemů-
že dovolit. Takže jsme se rozhodli nyní provést alespoň opravu nejvíce 
zničených úseků povrchu. Podle hesla, co nejvíce muziky za co nejméně 
peněz. Podle ohlasů se oprava povedla a ulice opravdu prokoukla. Dě-
kujeme všem, kteří se na opravě podíleli.

Tímto způsobem jsme se rozhodli šetřit a za svým rozhodnutím si 
stojíme. Považujeme to za rozhodně lepší variantu, než například pro-
pouštět městské zaměstnance. Vyhodit v době krize z práce lidi, kteří 
pro město odvádějí spoustu práce často nad rámec svých povinností, 
bychom považovali za neodpustitelnou podpásovku. 

Určitě sledujete, jak postupuje výstavba průtahu v Klatovské ulici. Je 
radost pozorovat, jak stavba pokračuje. Nepochybně se všichni těšíme 
na výsledek, i když ještě musíme pár měsíců určitého nepohodlí vydržet. 
Pozitivní však je, že od 15. června jsme se posunuli v rámci této stavby 
do další etapy a nyní již automobilová doprava může projíždět kyvadlo-
vě přes Klatovskou ulici. Současně intenzivně budujeme nové náměstí, 
průtah na hraničním přechodu v Alžbětíně a také nové dětské hřiště pro 
naše nejmenší občánky z mateřské školky.

MĚSÍČNÍK MĚSTA                 ROČNÍK XX                ČERVEN 2020                  ZDARMA                 www.zeleznaruda.cz

Milí sousedé,

SLOVO  STAROSTY

Uvnitř si přečtete:     Informace z radnice • Zprávičky ze školky • Co se čte v družině • Z českého dobového tisku • 
Střípky z historie Šumavy - Brčálník • Šumavský koutek zoologa - Čáp bílý • Letní turistická soutěž • Inzerce

Pokračování na straně 2
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USNESENÍ č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda, dne 03. 06. 2020  
(Kompletní usnesení je na www.zeleznaruda.cz)

Přítomni: pp. Mareš, Brož F., Smola, Najman P., Grund, , Brož R., 
Částka, Chalupský, , Horek, Šnebergr, Najman J.
Nepřítomni: -
Omluveni: pp. Papež, Greiner,

13/327 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Přístavba objektu Královácká 265, Železná Ruda, za pod-
mínky vyřešení parkovacích stání pouze na pozemku žadatelky, tj. mimo ve-
řejnou komunikaci. Žadatelka: Milada Blechová,…
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/328 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 421/40  
v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Jaroslav Lučan,…
Pro: 10  Proti: -  Zdržel se: -
13/329 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimky ze stavební 
uzávěry na stavbu: Novostavba garáže na pozemku p. č. 130/29 v k. ú. Železná 
Ruda. Žadatelé: Vendula a Petr Pospíšilovi, …
Pro: 9  Proti:-  Zdržel se: p. Brož F.
13/330 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Stavební úpravy suterénu domu čp. 7 Železná Ruda. Žada-
telka: Marie Pscheidtová, 
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/332 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Stavební úpravy – nástavba a přístavba stávajícího objektu 
Železná Ruda č. ev. 41. Žadatel: Michal Syřínek, …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/333 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Modernizace autocampu Železná Ruda. Žadatel: BENO-

CO, s. r. o., …, za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci.
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/336 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na změnu stavby před jejím dokončením. Jedná se o stavbu: Vestavba 
služebního bytu a temperovaných skladů v objektu umístěném na pozemku  
p. č. st. 61 v k. ú. Debrník u Železné Rudy. Žadatel: Na Pepíku s. r. o., …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: -
13/337 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost o udělení vý-
jimky ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební úpravy apartmánů – Železná 
Ruda na pozemku p. č. st. 495, 39/4 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Správa  
a údržba silnic …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
18:34 hod. přišel p. Šnebergr, 18:35 hod. odchází p. Brož F.
13/338 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Rodinného domu na pozemku p. č. 1290/11 v k. ú. Hojso-
va Stráž, pro žadatele Jakuba Kohouta, … z důvodu nesouladu s regulativem 
dané lokality. Navržené řešení se čtyřmi bytovými jednotkami nesplňuje pod-
mínky pro výstavbu rodinného domu. 
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/339 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Rodinného domu na pozemku p. č. 246/2 v k. ú. Železná 
Ruda. Žadatel: Pavel Zelina, …
Pro: 7  Proti:- Zdržel se: pp. Chalupský, Horek, Šnebergr
13/340 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Stavební úpravy a přístavba cukrárny „Sněhurka“ Sklářská 
419, ŽR. Žadatel: Josef Hanzlík, …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:

Informace z radnice

Máme upřímnou radost z toho, že i maličkosti mohou udělat člově-
ku radost. K našemu velkému potěšení vzbudil velmi pozitivní ohlas 
projekt knihobudek. Nedávno jsme instalovali další na autobusových 
zastávkách na Hojsovce a na Špičáku. Svou první knihobudku má už  
i Alžbětín. Občas dostáváme dotazy, zda může každý do knihobudek 
přinést své knížky. Odpověď zní, že samozřejmě ano. Jen prosíme, po-
kud by knihobudka byla již plná, zaneste knížky do našeho Environ-
mentálního centra, kde je uskladní a využijí pro další budky, které budou 
ještě postupně instalovány.

Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli co nejhezčí léto, které 
nám již klepe na dveře. Držíme nám všem palce, aby už bylo bez všech 

možných těžkostí a omezení spojených s koronavirem. Věříme, že letní 
sezóna bude úspěšná, jako město pro to děláme úplné maximum. 

Pokud chcete být aktuálně informováni o dění v Železné Rudě, sle-
dujte oficiální facebookové stránky města (www.facebook.com/mesto-
ZeleznaRuda). Zároveň prosím pamatujte, že v případě potřeby se na 
nás můžete kdykoli obrátit na mail: starosta@zeleznaruda.cz nebo na 
telefonech: 724 181 624 a 734 269 989. Jsme zde pro Vás.

S úctou a přáním všeho dobrého,

Filip Smola, starosta města
Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

foto – město ŽR

Dokončení ze strany 1
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13/341 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: „Kiosek se zahrádkou u RD Železná Ruda č. p. 153 – 
rychlé občerstvení a točená zmrzlina“ umístěný na p. č. st. 159 v k. ú. Železná 
Ruda. Žadatel: František Tesař, …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: -
13/342 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Novostavba rekreačního objektu na pozemku p. č. 640/3  
v k. ú. Hojsova Stráž. Žadatelé: Jan a Petra Kučerovi, …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/343 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Parkoviště u Roklanu – přístřešek na 14 osobních aut na 
pozemku p. č. 59/52 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Bonaccia, s. r. o., …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/344 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nové-
ho územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích 
p. č. st. 379, 1264/2, 1264/48 v k. ú.Hojsova Stráž z „plochy občanské vybave-
nosti; minimarket – prodejní středisko“ na „plochy pro bydlení, cestovní ruch, 
ubytovací zařízení“. Žadatel: Západočeské konzumní družstvo Sušice, …
Pro: 10  Proti:-    Zdržel se:-
13/345 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání no-
vého územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu a regulační-
ho plánu na pozemku p. č. 626/31 v k. ú. Špičák za účelem výstavby rodinné-
ho domu. Žadatelka: Tereza Machová, …
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/346 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh na pořízení 
změny regulačního plánu Města Železná Ruda – místní část Špičák zkráce-
ným postupem pro manžele Oldřicha a Kateřinu Tycovy, … na změnu regu-
lačního plánu města Železná Ruda, místní část Špičák na pozemku p. č. st. 
168 v k. ú. Špičák.
Pro: 10  Proti:-   Zdržel se: -
13/347 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření  
č. 4/2020 dle přílohy u zápisu č.1.
Pro: 9  Proti:-  Zdržel se: p. Šnebergr
13/348 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účetní závěrku Základ-
ní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda za účetní období 
roku 2019.
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: -
13/349 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod výsledku hos-
podaření za rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna 
Železná Ruda do rezervního fondu ve výši 189 453,35 Kč.
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: -
13/350 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod z rezervního 
fondu Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda   
ve výši 110 000.- Kč do fondu investic, na pořízení elektrické pánve do školní 
kuchyně.  
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/352 - Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Pl-
zeňského kraje v roce 2020, mezi Městem Železná Ruda a Plzeňským krajem 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 89 705.- Kč.
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/353 - Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje celoroční hospodaření 
města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/354 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účetní závěrku města 
Železná Ruda za účetní období roku 2019.
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: -
13/355 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy  
o úvěru ve výši 11 000 000.- Kč od ČSOB, a s. na spolufinancování akce Stav-
ba I/27 Železná Ruda – průtah, úsek most ev. č. 27-110 – železniční přejezda 
pověřuje  k podpisu úvěrové smlouvy s ČSOB, a. s. pana starostu Ing. Filipa 
Smolu. 
Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení) ve znění změn a doplňků potvrzuje, že byly splněny 
podmínky požadované právními předpisy pro platné přijetí úvěru dle Smlouvy 
a poskytnutí zajištění dluhů ze Smlouvy vyplývajících ze sjednaných zajišťo-
vacích instrumentů.

Pro: 9  Proti:-  Zdržel se: p. Šnebergr
13/356 - Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje dodatek č. 2 k veřejno-
právní smlouvěo poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 10. 10. 2016 
s Mikroregionem Šumava – západ.
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: p. Najman J.
13/357 - Zastupitelstvo Města Železná Ruda bere na vědomí finanční situaci 
města.
13/358 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 
470/5 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch pana Vladana Vrby, bytem Hradecká 
604, 33301 Stod za cenu 100,- Kč/m2.    
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: -
13/359 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy  
o spolupráci o možnosti výstavby místní pozemní komunikace – čtvrtého ra-
mene okružní křižovatky v Alžbětíně se společností European Data Project 
s.r.o. s tím, že veškeré náklady spojené s předmětnou akcí ponese společnost 
European Data Project s.r.o.  
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/360 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej vozidla LADA 
NIVA ve prospěch pana Jozefa Muhara, K dolům 200/13, Praha za cenu 
12.000,- Kč vč. DPH. (přišly 2 nabídky)
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: -
13/361 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej vozidla ŠKODA 
OCTAVIA ve prospěch pana Jozefa Muhara, K dolům 200/13, Praha za cenu 
20.000,- Kč vč. DPH. (přišla 1 nabídka)
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-
13/362 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ukončení soudního 
sporu s pozůstalými po zesnulém Ing. Francouzovi a zároveň trvá na pokračo-
vání soudního sporu s Českou pojišťovnou a.s.
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se:-

Poděkování
Mobilní rozhlas

Chtěla bych touto cestou poděkovat radnici za velmi užitečnou 
službu, a sice mobilní rozhlas. Krátké informace o aktuálním dění ve 
městě jsou velmi potřebné. V době výstavby průtahu městem, kdy 
dochází k výpadkům vody či elektřiny, které mohou zásadně ovlivnit 
chod dotčených domácností, jsou tato včasná varování dokonce neo-
cenitelná. Informace o chystaných akcích, či zajištění provozu města 
v době pandemie, zprávy pro seniory i rodiče dětí, to vše významně 
pomáhá k aktuální informovanosti všech občanů, kteří si tuto bez-
platnou službu aktivovali. Děkuji i za občany bez trvalého bydliště 
v Železné Rudě, kteří tak neztrácí přehled o dění v jim blízké obci.

Světluše Chabrová, redakce ŽZ
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J Zprávičky ze školky    J
A je to tu! V minulém příspěvku jsme doufali, že za měsíc budeme psát 

o dění v MŠ i s dětmi. A opravdu přání se stalo skutečností. Od pondělí 
25. května 2020 se opět rozjel provoz naší školky. Sice za cenu zpřís-
něných a upravených organizačních pravidel, ale dětem se objevila po 
delší době možnost se vrátit do svých tříd, ke svým kamarádům i k paním 
učitelkám. Myslíme si, že i rodičům se ulevilo a mohli se tak dál věnovat 
svým pracovním záležitostem.

První chvíle byly především o prozkoumávání všeho, co se v interiéru 
školky změnilo, jaká překvapení připravily paní učitelky ve svých třídách 
a pak už se rozjela na plné obrátky hra se svými oblíbenými hračkami  
a stavebnicemi. První týden nám moc nepřál v počasí, ale začátkem červ-
na už jsme si mohli vyrazit na delší pobyt venku do přírody. 

Začátek měsíce byl ve znamení oslavy MDD. A bylo to jako v pohádce: 
Slavili tři dny……

Slavnostní Den dětí proběhl 1. června, kdy si jednotlivé třídy vytvořily 
svůj program. Sluníčka opékala vuřtíky, Čmeláčci si pochutnali na pohár-
cích a Broučci-budoucí školáci se vydali na stopovanou do lesa, kde našli 
nejen schované mladší kamarády, kteří ještě zůstanou v září ve školce, ale 
také vypátrali poklad.

Další oslavy pokračovaly v návštěvách místních cukráren. Sladké 
zmrzlinové pozvání jsme přijali do Pohádkové cukrárny, kde už na nás 
čekala paní V. Škývarová s dobrotou. Děkujeme moc. Závěrečnou tečkou 
oslav Dne dětí se stala návštěva cukrárny Café Charlotte, kam nás pozvala 

paní M. Nechvátalová. Jednotlivé třídy dětí s paními učitelkami se po-
stupně vystřídaly v interiéru cukrárny proslulé svým vláčkem a pochutna-
ly si na sladkém pohoštění a dozvěděly se zajímavosti o výrobě zmrzliny. 
Děkujeme za pozvání a dobroty.

V květnu pokračovalo budování zahrady MŠ montáží herních prvků. 
Už se na nový zahradní prostor moc těšíme.

Za MŠ zapsala Monika Najmanová,
 foto – archiv MŠ

Čmeláci na zmrzlině

Broučci na první procházce po znovuotevření MS

Oslava u Broučků

Předškoláci našli poklad
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1) Kolik knih přečtete za rok?
R. M.: 10 - 12
B. V.: U mě se střídají období, kdy čtu knížky víc 
a někdy méně.
P. D.: Nemám to spočítané, řekla bych tak ko-
lem třiceti.
2) Kdo je Váš oblíbený autor?
R. M.: Joy Fieldingová, Sidney Sheldon, z čes-
kých autorů Patrik Hartl, Alena Mornštajnová
B. V.: Patrik Hartl, Corinne Hofmann
P. D.: Nedokážu vybrat jednoho a nedokážu 
udělat ani užší výběr.  
3) Jaký žánr čtete nejraději? 
R. M.: Romány, detektivky.
B. V.: Nejraději mám beletrii a autobiografii.
P. D.: V poslední době čtu asi nejvíce beletrii, 
ale často sáhnu i do fantasy. Ale nebráním se 
žádnému žánru, střídám to podle nálady. 
4)  Četla jste více v mládí nebo až teď v dospělosti?
R. M.: Více jsem četla asi v mládí.
B. V.: Myslím, že je to stále stejné, čtu podle chuti.
P. D.: Rozhodně jsem četla více před tím, než 
jsem se stala matkou.
5) Vaše nejoblíbenější kniha?
R. M.: Dalajlámova kočka (D. Michie)
B. V.: To nemohu říct, je více knih, které ve mně 
zanechaly nějakou stopu.
P. D.: Prostě otázka, na kterou nedokážu odpo-
vědět. 
6)  Čtete o prázdninách více než během školního 

roku? 
R. M.: Určitě ano, je více času.
B. V.: Určitě o prázdninách, mám více volného 
času.
P. D.: Asi stejně.
7) Kolik knih si berete na dovolenou?
R. M.: Jednu knihu.
B. V.: Většinou mi jedna stačí, máme aktivní 
dovolené.

P. D.: Kolik se vejde do zavazadla, ale ne víc jak 
jednu na den J.  
8) Navštěvujete knihovnu nebo si knihy spíše ku-
pujete?
R. M.: Dříve jsem si knihy kupovala více, teď si 
je spíše půjčuji v knihovně nebo od kamarádek. 
Občas dostanu knihu jako dárek od mých dcer.
B. V.: Navštěvuji knihovnu a každý rok se těším 
na nějakou pěknou knížku od Ježíška.
P. D.: Naprostou většinu knih mám z knihovny.
9) Kniha, kterou máte nyní rozečtenou:
R. M.: Spolubydlící (Ch. Laurenová)
B. V.: Na nočním stolku právě mám knížku Žije-
me ve své zahradě.
P. D.: No, z knihobudky jsem si přinesla Kouzel-
ný vrch od Thomase Manna. Ale nevím, jestli to 
dám do konce....
10)  Dáváte přednost večernímu koukání na TV či 

PC nebo si raději čtete?
R. M.: Večer koukám na TV, pak si většinou čtu. 
Ale přes léto trávím některé hezké večery čtením 
na balkoně.
B. V.: Podle nálady. Někdy se večer ráda kouk-
nu na hezký film a někdy se začtu   do knížky, ale 
nikdy ne na moc dlouho.
P. D.: Pokud nemusím pracovat na PC, tak čtu.
11)  Čtete dětem v družině? Je pro to věnovaný ně-

jaký speciální čas?
Společná odpověď: Dětem z první a druhé třídy 
čteme pravidelně po obědě, kdy mají mít klidový 
režim. Občas se stane, že někdo i usne.
12)  Podle čeho vybíráte knihy, které pak předčítá-

te dětem v družině? 
Společná odpověď: Čteme dětem pohádky a pří-
běhy od českých autorů.
Většinou si pak s dětmi o příběhu povídáme  
a chceme, aby si děti vzaly z příběhu ponaučení. 
Jde o kratší příběhy, aby děti udržely pozornost.
13) Čtou si děti v družině i samy?
Společná odpověď: Zájem o čtení v družině 

mají dívky ze 4. a 5. třídy. Čtou si ale až pozdě-
ji, když už je v družině méně dětí a hlavně větší 
klid. Také často spolupracujeme s městskou kni-
hovnou v protějších dveřích, kde mají děti díky 
ochotné paní knihovnici možnost si v klidu číst.
14)  Četli jste nebo čtete svým dětem před spaním? 

Co konkrétně?
R. M.: Když byly dcery malé, četli jsme jim  
s manželem pravidelně. Obě dvě měly v období 
kolem dvou, tří let oblíbenou svoji knihu. A to 
tedy bylo peklo, protože jsme četli pořád dokola 
ten samý příběh.
B. V.: Četli jsme si pohádky a dobrodružné pří-
běhy.
P. D.: Čtu každý večer. Jsou to knihy, které  
s dcerou vybereme v městské knihovně. 
15)  Jaký vztah jste měli k povinné literatuře na 

střední škole?
R. M.: Některé knihy se četly moc hezky, jiné 
jsem tak nějak přetrpěla.
B. V.: Asi jako většina teenagerů jsem přečetla, 
co bylo potřeba, někdy s větším zaujetím a jindy 
z povinnosti.
P. D.: Zpětně jsem samozřejmě ráda, že jsem to 
všechno přečetla, ale pokud si dobře pomatuji, 
nadšená jsem z povinné četby nebyla. 
16) Váš oblíbený knižní hrdina:
R. M.: Nemám žádného oblíbeného knižního hrdinu.
B. V.: Nikdy jsem se k žádnému hrdinovi neu-
pínala.
P. D.: Saturnin, Michael Corleone, Herkule 
Poirot, Arya z rodu Starků, Henry Chinaski, 
Ilan z Naslouchače, Švejk, John Blackthorne, 
Rychlonožka… Je jich opravdu hodně, každou 
chvíli se objeví další.
17)  Ovlivnila Vás nějaká kniha do té míry, že jste 

podle ní zvolili své povolání?
R. M.: Ne.
B. V.: Neovlivnila.
P. D.: To ne.

Aneta Šárka Soukupová, knihovnice

Co se čte … v družině
V červnu svoji četbu představí paní vychovatelky z místní družiny – Radka Marešová, Barbora Vanišová a Petra Demjanová.

V minulém čísle Železnorudského 
Zpravodaje jsem se zmiňovala o projek-
tu Česká knihovna. 

Česká knihovna je projekt Minister-
stva kultury podporující nákup neko-
merčních titulů uměleckých děl české 

literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře 
pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Je to jeden z mála projektů, z kterého knihovna může získat knihy zdar-
ma. Knihovna musí samozřejmě splňovat dané podmínky, musí být správně 
sepsána žádost a objednávka, a rovněž odeslána ve stanoveném termínu.

Literární rada Moravské zemské knihovny zařadila do projektu 253 ti-
tulů od 48 nakladatelů. Knihovnice má tedy za úkol přečíst všech 253 
knižních anotací a objednat nejzajímavější a nejlepší knihy ve stanovené 
finanční výši. Letos tato suma představovala 5 500 Kč. To ale není všech-
no. Stejně jako v minulých letech obsahuje objednávka i rubriku „rezer-
va“. Zde se vyjádří přání na další doplnění fondu knihovny, maximálně 
20 svazků. Knihy z rezervy se zasílají do knihoven v tom případě, že se 
dodatečně podaří získat další finanční prostředky.

To vše bylo splněno a knihovna se může těšit na nové knihy od českých 
autorů. Objednávka Městské knihovny Železná Ruda obsahuje 29 titulů 
za 5 495 Kč a rezervu 20 titulů v celkové hodnotě 4 159 Kč.

Tento měsíc se také podařilo získat dalších pět knih do knihovny zdar-
ma. Poskytlo je vydavatelství Mladá fronta, které tímto děkuje za úspěš-
nou spolupráci s Městskou knihovnou Železná Ruda. 

Čtenáři se tedy mohou těšit na celou řadu nových knih s novými příbě-
hy. A když už jsem u čtenářů – ráda bych poděkovala všem, kteří dodržují 
předepsané podmínky vstupu do knihovny a knihy si zatím objednávají 
přes e-mail. Pokud někdo bude chtít, může v e-mailových objednávkách 
pokračovat i nadále (od července!). Po zbytek června stále platí nastavená 
pravidla. Na stránkách knihovny v sekci katalog si čtenář v klidu může 
přečíst anotaci knih a knihy si objednat. Pokud to někomu nevyhovuje, od 
července se bude moci vydat mezi knihovnické regály (jednorázové ruka-
vice vítány). Provozní dobu knihovny v červenci najdete na internetových 
stránkách, Facebooku, nebo na vstupních dveřích knihovny. 

Krásné, již brzy letní, dny přeje
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice

5 495 Kč do knihovny!
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Národní Listy, (Več. vyd.), B. Bouda, dne 17. 9. 1917
Evropa se stále ještě nachází  v období 1. svět. války. Na úvodní strán-

ce ranního vydání Nár. Listů jsou uváděny zprávy nejvyššího velitelství 
německého a také rakouského generálního štábu z míst válečných bo-
jišť. Před 40 lety (1877) byl zahájen provoz na žel. trati Plzeň-Klatovy-
-Železná Ruda. Již za rok - 28. 10. 1918 vznikne Československo. 

Za pozornost stojí komentovaný článek v Nár. Listech ze dne 
17.09.1917 známého něm. poslance Lodgmana otištěný v německy píší-
cí Bohemii (1828-1938) o zásadách uspořádání příštího českého státu. 
Nový stát by se měl vztahovat pouze na území obývané Čechy; varuje, 
že vyjde-li z války jako vítěz Dohoda, bude rozděleno Rakousko a zřízen 
samostatný Česko-slovenský stát. 3,5 mil. Němců v zemích sudetských 
má pak „nárok na řešení své národní neodvislosti“. 

Kdykoliv jsem zapadl do rozkošného šumavského zákoutí na Špi-
čák, tu po výletu k oběma jezerům, do skvostného královského hvozdu, 
byl mi nejmilejším výlet do Bavor. I letos, sedě na zasklené verandě 
Prokopova hotelu, toužebně díval jsem se dolů do údolí a povzdychl 
jsem si: „Letos se ani do Bavor nedostanu, škoda!“ „Proč ne?“, odtušila 
matka, jež zde už zdomácněla. „Zítra, v neděli odpoledne si zajdeme na 
pohraniční nádraží.“ Až tam je vstup dovolen, ale dál ne. Tedy vskutku 
jen na krok přes hranice. 

S rodinou dr. J. brali jsme se po lesnatém úpatí dolů k stanici a spo-
jujíce zábavné s užitečným, sbírali jsme cestou hřiby. Smíšený vlak  
z Klatov přijíždí mezi 4. – 6. hodinou. Přesné určení je nemožné. Jsou 
pamětníci, kteří odpřísáhnou, že do vlaku toho nasedali ve 4 hod., jiní 
se budou dušovati, že před 6. hodinou se vlak z tunelu nevynoří. My 
měli štěstí: ve čtvrt na šest objevil se toužebně očekávaný vlak, plný 
výletníků z Klatov, Nýrska a z okolí. Záhada, proč tolik výletníků jede 
do Eisensteinu, kde už za půldruhé hodiny musí opět nastoupit zpáteční 
cestu, vysvětlila se mi až později. 

Ve stanici městys Eisenstein vstoupil do vlaku rakouský pohraniční 
vojín, jenž procházel všechna oddělení a tu a tam (hlavně od dam, je-
doucích bez průvodu) žádal o legitimování se. Visitka, nebo jakýkoliv 
dopis je zde legitimací postačující. 

Konečně jsme tedy v pohraničním nádraží, projdeme revisním sálem 
a hrneme se všichni – do restaurace. Tady je cíl všech výletníků ze 
Špičáku, z Nýrska i z Klatov. Do bavorského Eisensteinu nás beztoho 
nepustí: před nádražím stojí stráž v plné výzbroji a ta je neúprosná. Do 
Bavorska smíme se dívati jen z okna nádražního vestibulu, další musí-
me si ponechati až do dob míru, kdy padnou pohraniční závory. 

Slunko rozprášilo mlhy a tak se nerušeně oddáváme pohledu na 
mohutný Javor a nasytivše se této vyhlídky oknem, spěcháme opět do 
restaurace. Zde je pro nás Bavorsko v malém vydání - mezi čtyřmi stě-
nami restauračního „Altdeutsch“ sálu. Sotva usedneme, už nám sklep-

nice postaví hnědé bavorské pivo na tácek. Pijeme je zbožně a dopíje-
jíce, tážeme se zrakem druh druha: zdaž nám dají ještě jedno? Ale jako  
v pohádce máme už druhou sklenici před sebou, po druhé třetí a po 
třetí čtvrtou a – konečně těsně před odjezdem našeho vlaku i pátou. 
Jsme jako u vytržení. Tohle u nás už nebylo, už ani snad nepamatu-
jeme. Přistupujeme k buffetu, abychom si nakoupili pohlednic a nové 
překvapení. V zasklených skříních všemožná cigára k výběru v ceně od 
10 – 60 pfeniků a celé balíčky cigaret — c. k. rak. tabákové režie. Jako  
v pohádce: bez fronty, bez prošení, bez uplácení dostanete zde cigár 
a cigaret do libosti. Cigára německá, cigarety rakouské — co chcete 
více? A u buffetu je jako v úle a za půlhodinku aby pan restauratér na-
plňoval skřínky novými krabicemi: sultánek, císař, egyptských a men-
fisek. Druhy, jakými nás krmí naši trafikanti — uherky a pod. — zde 
nevidíte. 

Jsme v říši báchorek: stolečku prostři se! A to jsme jen krok od říšské 
hranice. Ale čas kvapí a voláme mladičkou číšnici, abychom ji ohlásili 
útratu. Píše do svého bloku a předkládá nám lístek:
4 párky...1 marka 20; jazyk s pol. omáčkou 2 marky;  5 piv ... 1 marka; 
Všechno celkem: 4 marky 20.

Poslední položka nás uvádí v úžas: 5 piv … 1 marka. Tedy půllitr 
výborného bavorského piva 20 pfeniků?! Je to možné? Nezmýlila se ta 
dobrá dívka? Nezmýlila. Soused ukazuje svůj účet: 7 piv: 1 marka 40.

Bledneme závistí a litujeme, že není možno denně zaskočiti si z Pra-
hy do restaurace pohraničního nádraží v Eisensteině. Považte jen vy, 
požitkáři z dob míru: denně piva co vypijete a cigár i cigaret co vykou-
říte! Myslíte, že přeháním? Celý vlak z Klatov vám to dosvědčí a vlak 
ten posud jezdí od 1. září denně . . . Ani hřích pašování nemusíte si brát 
na duši: deset cigár je prý volných a víc snad denně nevykouříte. 

Usaďte se pěkně u Prokopa a místo nezdravého sedění u karet sejděte 
denně dolů k stanici, svezte se drahou do Bavor, pijte půl druhé hodiny 
bavorské až do důchodu a kuřte, co plic máte. Před osmou hodinou 
stoupejte zas na úbočí Pancíře, kde vzduch voní senem a zvonce pasou-
cích se stád připomenou vám, že jste zde v horách.

V klidu a velebném tichu šumavské přírody zapomeňte na pražské 
fronty a na shánění, doprošování se, slibování a podplácení. 

Kousek mírové illuse odnesete si denně domů — ovšem i mnoho 
závisti a zlosti při myšlence: „proč tam a proč ne u nás“? 

Nuže, jak už naše babička říkávala, když jsme na ni útočili otázkami: 
„Každé proč má své proto.“ A jste-li zvědavi, obraťte se k příslušným 
institucím. Snad vám za pár měsíců i na tuto otázku dají ne-li uspokoji-
vou, tedy aspoň diplomaticky vyhýbavou odpověď.

         Josef Růžička, Plzeň
Foto: Václav Chabr

Z českého dobového tisku

Bavorská část nádraží, kde se i dnes nachází restaurace.

Hraniční nádraží ca r. 1900, vlevo bavorská část, vpravo česká, v pozadí Velký Javor.

Na krok do Bavor
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Pokračování na straně 8

STŘÍPKY Z HISTORIE ŠUMAVY

Osadu Brčálník není třeba lidem žijícím na 
Železnorudsku představovat. Ono to údolíč-
ko je známo i za hranicemi Šumavy. A vlastně  
v celé naší republice. Zde totiž trávily dny ve 
školách v přírodě děti nejenom z Plzně, Prahy  
a okolí. A mezi dospělými je známo i na Mo-
ravě. Jezdilo jich sem stovky. A na lyžařské 
výcviky jich zde bylo ubytováno rovněž okolo 
tisíce za rok. A také by mělo být známo za vel-
kou louží v Severní a Jižní Americe. K tomu se 
postupně dostaneme.

Když však vyslovíte slovo Brčálník, tak děti i 
většina dospělých si vzpomenou na úvodní větu 
večerníčku o Rákosníčkovi: „Za mlhou hustou 
tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, 
je rybníček Brčálník“. A on ten rybníček tam 
skutečně je, na tzv. Pupku v chatové oblasti.

A ta mlha tam většinou na podzim také je  
a dala by se také krájet. Jenom ten Rákosníček, 
neposeda, chybí. Dost pohádky. Vydáme se do 
historie tohoto kouzelného místečka. Velmi 
dobře zpracovala dějiny Brčálníku paní Veleko-
vá, která má pod Rudolfovnou chatu. Z jejich 
informací jsem vybral následující: První infor-
mace jsou kolem roku 1400, kdy v tomto roce 
do údolí přišel rod Frischů z Bavorska. Písemně 
je to doloženo až v roce 1613, kdy Hanz Frisch 
žádal o povolení stavby mlýna. A v roce 1630 
se již mlelo. Ono to v tom údolíčku zas tak jed-
noduché nebylo. Bylo to místo nepřístupné, za-
rostlé, bažinaté a plné zvěře. Vždyť i tzv. boční 
stezka nebo výšinná ze Zwieselu do Strážova či 
do Nýrska vedla radši přes hřeben. Ten byl více 
bezpečný, ne tolik zarostlý a bažiny nikde. Kdo 
by také chtěl v té době kolem roku 1400 tady 
potkat medvěda či vlčí smečku. A tak všechna 
čest rodu Frischů, kteří sem přišli, káceli, ora-
li, seli, sekali a hlavně stavěli a stavěli chalupy, 
hospodářská stavení apod. A tak vlci a medvěd 
radši odešli. Postupně se toto místo měnilo  

k lepšímu, i slunce sem zavítalo a prosvěcovalo 
jednotlivá místa. Za vlády Marie Terezie vznik-
ly první cesty, a to východní a západní stezka. 
Spojovaly Hojsovu Stráž se Špičákem a Želez-
nou Rudou. Ještě dnes, více než 250 let od zbu-
dování těchto cest, najdeme část úvozů. Šli jste 
někdy po nich, nádhera a ty stromy. Východní 
vedla po trase dnešní silnice z Hojsovy Stráže 
na Brčálník kolem dnešních chalup Polívků  
a Fialů, pře Úhlavu vpravo úvozem s pravidel-
ným stromořadím do Špičáckého sedla. Dnes 
se chodí po louce (louce nadlesního Komárka). 
Západní zase vedla nad dnešním tunelem, pod 
dnešní Rudolfovnou, kolem elektrárny do Hoj-
sovy Stráže. Když tudy někdy půjdete (dnes zde 
vede naučná stezka) a za tratí se dáte úvozem, 
který vede vedle dnešního elektrického vedení, 
zkuste si představit, jak zde jezdili s plně nalo-
ženými vozy do kopce. Až zbudováním silnice 
a železniční trati se po těchto cestách již tolik 

nejezdilo. Přesto více jak sto let tyto cesty lidem 
z údolí sloužily. Silnice a železnice jako tech-
nický pokrok však měl pro Brčálník i negativní 
jev. Nejezdilo přes něj tolik lidí a ruch ustal. 
Brčálník se v této době jmenoval Frischvinkl. 
Dle názorů některých lidí (především z Bavor-
ska) znamená tento název „Svěží kout“, což je  
i logické. Bylo tu několik usedlostí, mlýn, hos-
pody, sklárna. Dnes je na Brčálníku jedinou za-
chovalou usedlostí obytný objekt a stodola ZOO 
farmy a také velká chalupa na místě Karlhofu. 
V letech 1868 až 1880 se vystěhovávají lidé  
z Brčálníku do Jižní a Severní Ameriky. Jednalo 
se o příslušníky největších rodů, a to z řad těch 
nejmladších potomků, kteří by nedosáhli na 
žádný dědický majetek a živořili by doma jako 
podruzi a služky na statcích svých bratrů. A tak 
se vystěhovali v roce 1868 do Jižní Ameriky  
a v roce 1880 do Severní. Odcházelo se do 
neznáma bez možnosti návratu (platil zákon  
z roku 1834, kdy se každý vystěhovalec musel 
vzdát rakouského občanství a nesměl už se ni-
kdy vrátit). Ačkoliv se to dnes zdá poměrně jed-
noduché, pro obyvatele, kteří odtud po generace 
tzv. nevytáhli paty, to bylo obrovské rozhodnutí. 
A když po několikaměsíční cestě lodí dorazili 
do „nového“ domova, čekala je další náročná 
práce i živobytí. Například v Brazílii si museli 

vykácet prales, postavit obydlí. Nalákala 
je totiž hamburská společnost, která verbova-
la převážně z německy mluvících zemí chudé 
lidi (zemědělce a dělníky) k osídlení kolonií.  
A představte si, že ti lidé si tam stavěli šu-
mavské chaloupky. Stavěli je tak, jak je znali 
ze svého původního domova. A tak se Šumava 
proslavila i za „velkou louží“. Dodnes potomci 
původních přistěhovalců uchovávají ve svých 
srdcích i osadu Frischvinkl. V říjnu 1877 projel 

Brčálník – ne jen nejhlubší údolí Šumavy

Fialův statek na Brčálníku

Pohled do údolí Brčálníku
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první vlak nově zbudovaným Špičáckým tune-
lem a svým prvním zahoukáním před tunelem 
jako by odhoukal horší časy Brčálnického údo-
lí. Železnice přivážela turisty (převážně české 
lidi z vnitrozemí). V okolí vznikaly penziony 
a hospody. Místní lidé dostali zase nový zdroj 
obživy. Život místních lidí se zlepšil. Po zhruba 
40 letech relativního klidu a slušného živobytí 
začala 1. světová válka a časem se dotkla i toho-
to místa. A jako by to nestačilo, přišla 2. světová 
válka, ještě horší.

Vznik Československa ani obě světové války 
však nepřispěly k souznění původního němec-
kého obyvatelstva s českým. Zejména nástup 
fašismu v Německu obecně způsobil nesmi-
řitelnou nenávist mezi českými a německými 
obyvateli. A tak lidé z Brčálníku dne 23. září 
roku 1938 viděli po trati za Špičáckým tunelem 
prchající české občany ze Železnorudska s tím 
nejnutnějším, co stačili pobrat. Šli až do Nýr-
ska. Odtud byly vypravovány vlaky s těmito 
lidmi do vnitrozemí. Po válce se to zase otočilo, 
a tak čeští Němci v roce 1946 odcházeli do Ně-
mecka. Usedlosti na Brčálníku zůstaly prázdné. 
Frischof byl přeměněn na kravín Státních statků 
Dešenice. Vše chátralo a život se tu zastavil. 

Vznikem pohraničního pásma, které začínalo 
nad hamerskou silnicí, se tady život zastavil 
úplně. Až po roce 1970 bylo umožněno českým 
lidem kupovat pozemky a na místech starých 
usedlostí si postavili chaty a chalupy. Byli to 
a jsou první čeští lidé, kteří si k tomuto místu 
našli hluboký vztah. V roce 1981 byl postaven 
v údolí hotel Svazu družstevních rolníků a údolí 
se stalo vyhledávaným místem letní a zimní re-
kreace. A bylo živo. Po roce 1989 přešel hotel  
i další rekreační objekty do soukromých rukou. 
Na místě kravína vznikla ZOO farma. V dnešní 
době z hotelu Fanda, Jana, penzionu Poustevník 
nezbylo skoro nic. Vše se přestavělo nebo pře-
stavuje v byty. Zda je to dobře či ne necháme 
času. Brčálnické údolí mělo i svého věštce. Byl 
jím Seep Wudy. Říkalo se, že byl Bohem ob-
dařen schopností druhého zraku. Svá proroctví 
vyřkl mezi léty 1910-1914. Například předpoví-
dal, že 1. světová válka není tou poslední. Brzy 
po ní bude jiná a nakonec přijde ta poslední. 
Jedna bude strašnější než druhá. Předvídal, že 
lidé budou stále méně věřit v Boha, v kostele 
budou hrát taneční hudbu a zpívat s pastorem  
a další a další věci. Šumavě předpovídal, že jed-
nou bude hořet a hodně. Radí neutíkat odtud. 
Až přiletí šediví ptáci, neutíkej, jinde to bude 

ještě horší. Něco se vyplnilo něco zatím ne. Až 
půjdete z hlavní silnice dolů do údolí, nemů-
žete minout Wudyho vyhlídku. Je tu i lavička 
k odpočinku, k zamyšlení a zklidnění duše.  
A hlavně je odtud krásný výhled. Postarali se  
o ní místní chalupáři, mnozí zde již žijí celoroč-
ně. Od legend a výhledů se vrátíme k přírodním 
krásám tohoto údolí. Protéká jim řeka Úhlava, 
meandrující až k umělé vodní nádrži elektrárny. 
Je zde přírodní rezervace „Brčálnické mokřady“ 
o rozloze bezmála 50 ha. Kolem vede naučná 
stezka v délce 4,5 km. Vyskytuje se zde zmi-
je obecná ve všech třech barevných variantách 
(šedá, černá a cihlově červená), užovka, ještěr-
ka i slepýš. Chybí už jenom užovka stromová  
a máme všechny naše hady pohromadě. Najdete 
tu památné stromy (buk, lípa a jasany). Hloubka 
údolí je neuvěřitelná. Rozdíl mezi Jezerní ho-
rou a vodní nádrží u elektrárny činí 612 metrů. 
Díky tomuto výškovému rozdílu je nejhlubším 
údolím Šumavy. Toulání Brčálnickým údolím  
i poznávání jeho krás je hezkým zážitkem a roz-
hodně stojí za to projít si ho v každém ročním 
období. Tak hezké toulání.   

 Text a foto: 
Václav Vetýška, Nýrsko

Brčálník – ne jen nejhlubší údolí Šumavy
Dokončení ze strany 7
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Šumavský koutek zoologa Čáp bílý – Ciconia ciconia
Čápa bílého je zbytečné představovat. I vět-

šina malých dětí tohoto nápadného opeřence 
bezpečně pozná. Jak by ne, když většina rodičů 
důsledky svých, převážně nočních aktivit, svádí 
právě na čápa. Přílet čápů na hnízdiště je před-
zvěstí jara, na které se po dlouhé zimě všichni 
těšíme. Čápy dnes vnímáme téměř jako součást 
měst a vesnic, neboť většina jejich mohutných 
hnízd je umístěna na lidských stavbách, pře-
vážně komínech. I když okolo hnízda dovedou 
udělat řádný nepořádek, bývá jim zpravidla od-
puštěno.

Na hnízdiště přilétá, jako první, samec, kte-
rý daleko slyšitelným klapáním zobákem upo-
zorňuje ostatní čápy, že dané teritorium je pro 
letošní rok obsazeno. Po příletu samice začína-
jí oba opeření partneři s opravou hnízda a po 
hlasitých námluvách nastává péče o budoucí 
potomstvo. Na vejcích, kterých bývá obyčejně 
5, se střídají oba rodiče. Mláďata jsou zpočátku 
krmena větším hmyzem a červy, později i men-
šími obratlovci. Potrava je rodiči vyvrhována 
na okraj hnízda, odkud si ji mladí sami berou. 
Je neuvěřitelné, jak velkou potravu a v jakém 
množství dovedou malá čápata do sebe vsoukat. 
Na jedno nakrmení pozře měsíční čápě až 11 
hrabošů nebo myší. Zhruba po 6 až 8 týdnech 
poprvé opouštějí rodné hnízdo, na které se ještě 
několik dní vrací. 

Kdykoliv vidím čápa, vzpomínám na jednu 
neuvěřitelnou příhodu, která se stala již před ně-
kolika lety, kdy naše rodina provozovala malou 
kavárničku s rychlým občerstvením na náměs-
tí v Kašperských Horách.  Ta sousedila se zá-
chrannou stanicí pro chráněné druhy živočichů, 
která je umístěna za naším domem.

Jednoho sobotního poledne, kdy jsem v na-
šem podniku zrovna obsluhoval, zazvonil tele-
fon s oznámením, že na spodní straně náměstí 
se potuluje čáp. Hned mi bylo jasné, že se jedná 
o našeho tuláka ze záchranné stanice, který se 

opět vydal na krátký výlet. Požádal jsem syna, 
aby dopravil čápa tam, kam patří a sám se vě-
noval hostům. Zrovna jsem objednával jídlo  
u jednoho stolu, když se otevřely dveře a syn  
i s čápem pod paží proplul lokálem, aby si zkrá-
til cestu do stanice. Když jsem viděl udivené 
pohledy návštěvníků restaurace, napadlo mě, že 
si trochu zašpásuju. Na dotaz, co máme k jíd-
lu, jsem odvětil, že právě přinesli čerstvé zboží  
a tak to vypadá na zvěřinové hody – čapí před-
ní, čapí zadní, popřípadě dršťky z čápa. Ani ve 
snu by mě nenapadlo, že takovou blbost někdo 
vezme vážně. Moji věrohodnost ještě umocni-
la manželka, která na mě z kuchyně volala, že 
voda se již vaří. Ale stalo se. Byl jsem zavolán 
k jednomu stolu, kde seděli čtyři študáci s do-
tazem, kolik stojí jedna porce. To jsem již cítil, 
že jde do tuhého, tak jsem ve hře pokračoval  
a odvětil: „Protože jde o poměrně vzácné zvíře, 
tak i cena je vysoká. Porce za 250,- Kč.“ Na-
stalo ticho. Nechal jsem chvilku kluky, aby se 

mohli rozmyslet. Porada však netrvala dlouho  
a byl jsem povolán na objednávku. A nový dotaz 
– kolik by stál čáp celej. Rychle jsem vykalku-
loval 8 porcí krát 250 a vyřkl sumu 2000,- Kč. 
To už jsem tušil, kam kluci míří, neboť se začali 
šacovat a skládat svoje úspory. Nakonec objed-
návka zněla: „Koupíme čápa celého, ale živého. 
Chceme mu zachránit život.“ Marné bylo moje 
vysvětlování, že šlo o pouhý žert. Musel jsem 
jednoho z hostů provést záchrannou stanicí, aby 
na vlastní oči viděl, že dotyčný čáp žije, chodí 
spokojeně i se svpjí družkou po zahradě a jako 
vzorný otec se věnuje třem odrostlým mláďa-
tům, která se před časem narodila. 

Nová objednávka byla vegetariánská: „Čtyři-
krát smažený sýr.“ Tomu se říká ochránci pří-
rody.

Čerpáno z knihy Ivana Lukeše, 
Okamžiky živé přírody

Foto: Václav Chabr
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ITC informuje

Přípravy na letní sezónu jsou v plném proudu, a tak ani u nás v Environ-
mentálním a informačním centru nejsme pozadu. Mimo to, že jsme pro 
vás připravili nové hezké zboží, zvláště oblíbenými se stávají čepice, če-
lenky a nákrčníky s reliéfem Šumavy a Železnorudska, tak pro vás máme 
přichystané nové i tradiční akce. A na co se můžete těšit? 

13.6. byla zahájena již tradiční letní turistická soutěž, letos pod názvem 
„Zažij, ochutnej a otuž se“. Trasa vede převážně po naučných stezkách 
věnovaných dětem. Cestu si můžete zpestřit lanovkou na Hofmanky, kde 
budou děti do 12 let svezeny zdarma a do 18 let za cenu dětského jízdné-
ho. Svou otužilost můžete vyzkoušet v Kneippových lázních pod hotelem 
Grádl. Odměnu nebo občerstvení zdarma získáte po předložení soutěžní-
ho letáku v restauraci pensionu Azalka-Hofmanky, hotelu Grádl, cukrár-
nách Charlotte, Hopsárna-Bublina a Pohádková cukrárna, které potkáte 
cestou za získáváním obtisků razítek. Soutěžící se správně vyplněnými 
soutěžními letáky si mohou v informačním centru vylosovat odměnu (vy-
hrává každý druhý los) a jejich řádně vyplněný leták bude zařazen do 
slosování o hlavní cenu – vyhlídkový let motorovým paraglidem. Bližší 
informace si můžete přečíst na přiloženém plakátku. 

Dále jsme pro Vás připravili akci „Najdi železnorudské íčko“. Od 1.7. 
do 31.8. bude vždy na konci pracovního týdne jedna zaměstnankyně Info-

centra v terénu s mobilním stánkem. Návštěvníci najdou stánek na někte-
rém z oblíbených turistických míst Železnorudska, kde získají informace 
a propagační letáky. A prvních deset osob, které tento stánek navštíví, 
získá odměnu. Nápovědu kdy a kam pracovnice pojede, se dozvíte vždy 
ráno v den odjezdu na Facebooku a internetových stránkách centra.  

Nadále můžete sledovat naše facebookové stránky, kde každý týden 
přidáváme nové tipy na výlety a procházky, a v nadcházející době budou 
přidány i exkurze s profesionálními průvodci a odborníky na Šumavu. Na 
červenec jsme pro Vás připravili Den pro rašeliniště na Nové Hůrce. Pro-
tože i vy můžete svou prací pomoct zachovat šumavské mokřady. Odmě-
nou vám bude návštěva Novohůrecké slatě, kde můžete potkat zajímavé  
a vzácné druhy rostlin a živočichů. Jedná se o území klidové zóny NP, 
kam se návštěvníci budou moci podívat výhradně v rámci této akce  
a s pracovníkem NP. Vice informací opět v přiloženém plakátku. 

Také vám přes léto nabídneme bezplatnou komentovanou prohlídku 
environmentálním centrem vždy v pondělí a úterý od 14 hodin, abyste se 
mohli blíže seznámit s železnorudskou přírodou a naším centrem.

Na Vaši návštěvu a účast na akcích se těší Váš tým Environmentálního 
a informačního centra.

Barbora Kučeravá, vedoucí ITC

Redakce ŽZ se omlouvá za záměnu popisek u fotek úspěšných sjezdařů, p. Müllera a sl. Zíkové, 
o kterých jsme informovali v květnovém čísle ŽZ. 

Environmentální a informační centrum zve a těší se na Vás!

Část Klatovské ulice již začíná připomínat silnici, horní část však teprve na to hlavní čeká. Zemní práce v přilehlém okolí jsou monstrózní. 
Foato: V. Chabr



STRANA 12ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Železnorudský zpravodaj. Vydává město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Registrováno Min. kultury pod číslem
MK ČRE 11849. Elektronická verze: www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj, www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj

Redakční rada: Václav Chabr, Světluše Chabrová, příjem inzerce: mistostarosta@zeleznaruda.cz,
e-mail redakce: redakceZZ@email.cz.

Náklad: 1300 výtisků. Uzávěrka 5. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.

Letní turistická soutěž 2020
„Zažij, ochutnej a otuž se!“

Milí turisté a návštěvníci Železnorudska, 

již tradičně, jako každý rok, jsme pro Vás připravili letní soutěž, jejíž hlavní cenou je vyhlídkový let na motorovém paraglidu. 
I letos Vás čeká hezká trasa, slevy na lanovku (děti zdarma, studenti sleva), občerstvení nebo odměna u našich sponzorů, řada 
krásných cen. A jak se akce zúčastnit? Pojďme si přiblížit všeobecné informace a pravidla. 
Přejeme Vám mnoho zábavy a úspěchu při plnění úkolů.

1. Termín:
• soutěž probíhá v období od 13. 06. do 27. 09. 2020 včetně

2. Podmínky účasti:
• účastníkem soutěže může být každý bez omezení věku
•  ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Informačního a turistického centra Železná Ruda (dále jen ITC) a jejich rodinní  

příslušníci
• každý účastník si osobně vyzvedne soutěžní lístek v ITC 
– účast je omezena na jeden slosovatelný lístek na osobu
•  lístky do konečného slosování musí být úplně a čitelně vyplněné a podepsané (bez řádného vyplnění nemůžeme výherce  

kontaktovat)
• soutěžící odevzdají své lístky nejpozději 27. 09. 2020 v ITC
• do slosování o hlavní cenu budou zařazeny pouze originální lístky vydané v ITC
•  výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a částečného uvedení adresy (obec) na webové stránce ITC po dobu jednoho 

měsíce od slosování
 
3. Trasa a stanoviště s razítky:
Železná Ruda – budova ITC [ po zelené směr Špičák [ odbočení doprava po naučné stezce Historie obce Špičák [ sedačková 
lanovka na Pancíř – odtud buď pěšky nebo lanovkou do mezistanice Hofmanky [ Hofmanky – 1. razítko [ pokračujte po ze-
lené směr Nový Brunst [ rozcestník Prameniště Řezné [ začátek Hadí stezky – 2. razítko [ odtud po žluté směr Bývalá Ger-
lova Huť [ konec Hadí stezky – 3. razítko [ rozcestník Bývalá Gerlova Huť – po zelené směr Železná Ruda (pozor: budete 
přecházet frekventovanou hlavní silnici) [ rozcestník Hůrecká silnice [ pokračujete po zelené [ Nad Pošťákem – 4. razítko 
[ cestu ke Kneippovým lázním dokončíte po zelené přes Grádl [ Kneippovy lázně – 5. razítko [ odtud už jen seběhnete opět 
po zelené do Železné Rudy [ Budova ITC a jste v cíli!

4. Slosování, výhry
•  při osobním odevzdání slosovatelného lístku si v ITC každý účastník vylosuje z osudí věcnou cenu, která mu bude bezprostřed-

ně předána
•  hlavní cena – „Vyhlídkový let na motorovém paraglidu nad Železnorudskem pro 1 osobu“ bude slosována   

dne 01. 10. 2020 a výherce bude ihned informován – tato cena je jako jediná přenosná na jinou osobu než je výherce 
• výhry nelze vymáhat právní cestou a nelze požadovat peněžité plnění výměnou za výhry

5. Pořadatel:
• pořadatelem soutěže je Město Železná Ruda, prostřednictvím Informačního a turistického centra Železná Ruda
• pořadatel není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé účastí v soutěži
• účast v soutěži je na vlastní nebezpečí


