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SLOVO STAROSTY
Milí sousedé, vážení občané Železnorudska,
začaly letní prázdniny, které jsou u nás na
Železnorudsku vždy velmi exponovanou turistickou sezónou. Letošní rok je vzhledem
ke známým okolnostem, které způsobila pandemie koronaviru, trochu jiný, zvláštní a složitý. Nicméně věříme, že návštěvníků k nám
přijede dost a pomůžou místním podnikatelům
i celému našemu regionu těžké časy zvládnout. My se stále snažíme, krok za krokem,
celé Železnorudsko vylepšovat. Ohromný kus
práce začalo odvádět naše Informační a Environmentální centrum, které, kromě jiného, připravilo velkou letní soutěž. Ta je určena nejen
turistům, ale míří i na místní. Takže neváhejte,
vyzvedněte si u nás v infocentru soutěžní leták
a vyražte do přírody. Možná potkáte mobilní
stánek infocentra, které na vás i letos bude čekat na různých místech v terénu.
Už nám jezdí i oblíbený Šumavláček, který v rámci rozjezdu své další
sezóny svezl k Černému jezeru i naše seniorky a seniory a o týden později i mateřskou školku. Rovněž paní učitelky a děti z mateřské školy
zažily krásný výlet. Již nyní se můžou těšit také na nové dětské hřiště,
které vzniká přímo u MŠ. Už rozestavěné vypadá lákavě, nepochybujeme, že konečný výsledek bude skvělý.
Velkou radost máme z toho, jak se povedl nový chodníček u kapličky
na Špičáku cestou k Čertovu jezeru. Dlažební kostky nám zbyly z opravy náměstí, stojany na naučné tabule jsou z našeho kůrovcového dřeva

Mateřská škola před Šumavláčkem
a vyrobili je chlapi z Technických služeb. I přesto, že se potýkáme se
zásadním výpadkem příjmu do našeho rozpočtu, snažíme se ze všech
sil o budování lepšího Železnorudska. I z malých věcí může mít přece
člověk velkou radost.
Letního počasí využíváme také k dalším a dalším opravám poškozených ulic. Naše chlapy s infrasetem jste mohli v posledních týdnech
potkat třeba v ulici
U Řezné, na Hojsově
Stráži či na Samotách.

Chodník ke kapličce
Senioři na Černém jezeře

Pokračování na straně 2
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STRANA 2
krásné prázdniny,
dávejte prosím hlavně pozor na úrazy.
Pokud chcete být
aktuálně informováni o dění v Železné
Rudě, sledujte oficiální
facebookové stránky města
( w w w. f a c e b o o k .
com/mestoZeleznaRuda) a buďte zaregistrovaní v městském mobilním rozhlasu. Zároveň prosím pamatujte, že
v případě potřeby se
na nás můžete kdyOprava povrchu na Hojsovce
koli obrátit na mail:
starosta@zeleznaruda.cz či mistostarosta@zeleznaruda.cz
nebo na telefon: 724 181 624. Jsme zde pro Vás.
S úctou a přáním všeho dobrého,
Filip Smola, starosta města
Petr Najman a Filip Brož, místostarostové
foto – město ŽR a V. Chabr

Oprava silnice infrasetem
Postupně se snažíme opravit všechny ulice, které to potřebují. Budeme
vděční za všechny tipy a podněty.
Také jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce povrchu v okolí bytovek na Hojsově Stráži. Je to první z etap oprav místních komunikací
a chodníků. Další budou následovat, jakmile to finanční situace dovolí.
Úspěšně postupuje také výstavba průtahu, Klatovská ulice opět,
byť zatím kyvadlově, průjezdná. Průběžně děláme kontrolní dny
a máme radost, že i přes různé komplikace, které provázejí každou mamutí stavbu, pokračuje projekt dle plánu a nenabírá zpoždění.
V závěru nám dovolte, abychom Vás všechny srdečně pozvali na další
ročník Železnorudských slavností, které se budou konat v pátek a v sobotu
7. – 8. srpna. Určitě pozvěte i své příbuzné a známe ze všech koutů republiky, aby si je mohli užít s námi. Nepochybujeme, že až poznají kouzlo
Železné Rudy a okolí, budou se k nám často a rádi vracet.
Přejeme Vám všem krásné a pohodové léto. Věřme, že unikneme nějakému masivnějšímu návratu koronaviru. Žákům a studentům přejeme

Asfaltování průtahu

Blesková návštěva ministra zahraničí ČR v Železné Rudě
Ministr zahraniční pan Tomáš Petříček
nebyl v Železné Rudě poprvé. Tentokrát zavítal na bleskovou návštěvu na radnici, poté
zamířil do Alžbětína na prohlídku venkovní expozice z dob komunistického režimu,
a na hraničním nádraží se setkal i s novým
starostou Bayerisch Eisenstein, kterým se po
březnových komunálních volbách stal pan
Michael Herzog.

Starosta Železné Rudy Filip Smola vítá ministra zahraničí Tomáše Petříčka při jeho návštěvě
našeho města.
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Zleva: Starosta Železné Rudy Filip Smola, ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček, 1. místostarosta
Železné Rudy Petr Najman, starosta Bayerisch Eisenstein Michael Herzog.

Informace z radnice
Zprávy z Majetkového odboru

Majetkový odbor řeší pro město ledacos. Aktuálně se však zdaleka nejvíce zabýváme problematikou provozování vodovodů a kanalizací. A tak je třeba k tomu i něco napsat do Železnorudského
zpravodaje.
Zaprvé je to probíhající rekonstrukce poměrně rozsáhlých úseků našich vodovodů a částí kanalizací v souvislosti s realizací silničního průtahu. Na staveništi nás můžete vidět prakticky denně. Na
takhle velké stavbě je stále něco k řešení, svým rozsahem je toto dílo na Železné Rudě zcela uni-

kátní. Pevně věřím, že se na ně podaří navázat
i v dalších etapách. Projektová příprava byla
sice náročná, avšak pečlivý přístup s důrazem
na každý detail se v budoucnu vždy bohatě vyplatí.
Nicméně to není zdaleka vše, čím chceme
naše sítě zkvalitňovat a případně rozšiřovat.
Jak víte ze zpráv z mobilního rozhlasu, provádíme opakovaně monitoring úniků na vodovodní síti. Vždy v nočních hodinách tak, abychom
minimalizovali dopad na odběratele. Při vyhledávání poruch se totiž nevyhneme uzavírání
jednotlivých úseků. A musím s nemalou radostí
konstatovat, že se nám daří postupně nacházet a eliminovat větší i menší poruchy. Proto
v příštích týdnech a měsících budete potkávat
na různých místech v našem městě výkopy po
jednotlivých opravách.
Všechna tato opatření si můžeme dovolit
hlavně díky důslednému dodržování tvorby
a plnění fondu oprav a údržby vodohospodářských zařízení, za což se sluší poděkovat kolegovi a kolegyním z Ekonomického odboru.
A pochopitelně také zastupitelům, kteří tato
pravidla respektují. Nebylo tomu tak bohužel
vždy a o to je dnes pro nás samotné provozování jednodušší. A když už jsme v tom, děkujeme
za spolupráci také vedoucí Správního odboru
a celým Technickým službám, bez jejichž technické podpory by to vážně nešlo. Opravdu mne
těší, že se stále potvrzuje, že k majetku města
a jeho správě přistupují všichni zainteresovaní
kolegové a kolegyně zodpovědně a tak se nám
daří společně řešit všechny problémy bez vážnějších komplikací.

ITC města Železná Ruda - informuje
Novinky z Informačního
a environmentálního centra
Je příjemné se pořád někam posouvat, vymýšlet nové věci a maximálně zpříjemňovat
i zjednodušovat našim návštěvníkům jejich zastavení v našem informačním a environmentálním centru. Proto jsme ve spolupráci s ekonomickým odborem našeho města pořídili
platební terminál a návštěvníci mohou nyní svou útratu zaplatit i kartou. Ačkoliv jej máme
v provozu teprve krátkou dobu, už teď můžeme z reakcí návštěvníků usoudit, že to byl
velmi dobrý a přínosný krok.
Pro návštěvníky, kteří přijdou do našeho infocentra „jen“ pro radu, máme pro letošní letní sezónu novinku v podobě terénních vyjížděk našeho mobilního stánku. Během letních
měsíců vždy koncem týdne, bude-li nám přát počasí, vyjede jedna z pracovnic infocentra
na turisticky oblíbené místo, kde bude k dispozici s připravenými tipy na výlety, regionálními mapkami a informacemi. Přibližné místo stánku bude formou indicie uvedeno vždy
v pátek na stránkách infocentra a Facebooku. Pro prvních deset turistů, kteří mobilní stánek najdou a navštíví, čeká drobný dáreček.
Další dobrou zprávou pro milovníky zdejší oblasti je spolupráce s oblíbeným průvodcem po Šumavě panem Vladimírem Frenzlem alias Mrakem Šumavákem. Celodenní komentované vycházky se budou konat 1. a 22. 8. Při první vycházce se účastnící podívají do
oblasti mezi vrcholy Debrník a Polom a závěr výletu bude veden po hraničním chodníku
s Německem až zpět do Železné Rudy. Druhá vycházka bude začínat na parkovišti Stará
Pokračování na straně 4

Jakub Frenzl
vedoucí Majetkového odboru
Město Železná Ruda
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Huť a povede přes přírodní rezervace (PR) Zhůřská
pláň a okolo PR Kepelské mokřady a Zhůřské Hnízdiště.
Pro děti je také připraven jeden celodenní výlet,
který povede Barbora Kučeravá. Děti se vydají 22. 7.
od environmentálního centra pěšky po stopách bobra
a seznámí se i s dalšími živočichy žijícími na Šumavě. Podívají se do PR Prameniště a vyzkouší si aktivity připravené na Hadí stezce. Trasa je dlouhá cca
10 km, proto je vhodné pouze pro děti starší 6 let,
které trasu ujdou.
Podrobnější informace budou uvedeny v připravovaném plakátku a pro další dotazy je možné se obrátit
přímo na Environmentální a informační centrum. Zde
se mohou také přihlásit zájemci o vycházky. Kapacita
skupiny je vždy omezená, proto doporučujeme hlásit
se včas.
V oblasti kultury plánujeme letos poprvé uspořádat
„Železnorudský letňák“. Během dvou letních večerů,
a to v pátek 24. 7. a 28. 8., promítneme na prostranství u fotbalového hřiště film. Začátek promítání bude
vždy ve 21:30 hodin. Naše improvizované kino bude
vybavené lavičkami, kdo má raději více pohodlí,
může si přinést např. deku, rybářské křesílko, nebo
cokoliv, odkud se mu bude film příjemně sledovat.
A jaký film budeme promítat? Na Facebooku a stránkách našeho centra budou vyvěšeny tři filmy, ze kterých můžete vybírat. Ten s nejvíce hlasy vyhraje. Proto doporučujeme náš web nebo Facebook sledovat.
Hlasovat můžete emailem, telefonicky nebo na FB.
My se těšíme. A vy?
Mirka Frenzlová
Barbora Kučeravá

Letní
turistická soutěž 2020
"Zažij, ochutnej a otuž se!"

Environmentální a informační centrum
pro Vás připravilo turistickou soutěž
od 13.6. do 27.9.2020 včetně. Soutěžní
letáky jsou k dispozici v centru.
Během výletu za obtisky razítek mohou
účastníci využít slev a odměn ve vybraných
občerstveních.
Účastníci se správně vyplněným soutěžním
letákem si mohou v "íčku" vylosovat jednu
z cen a zároveň budou zařazeni do slosování
o hlavní cenu - vyhlídkový let motorovým
paraglidem.
Veškeré informace jsou uvedeny na:
www.zeleznaruda.cz/itcruda/,
www.sumavskecentrum.cz
nebo 376397033.
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Léto se rozbíhá na plné obrátky a s ním zároveň končí další školní rok, kterému odzvonilo
na konci června. A jak finišoval, pojďme společně nahlédnout do všech školkových tříd.
Třída Čmeláků, do které patří nejmladší děti,
navštívila 16. června v rámci projektu „Ten dělá
to a ten zas tohle“ místní hotel Grádl. Hotel leží
v lesích nad Železnou Rudou v klidném prostředí. Paní Marcela Malá děti i paní učitelky přivítala s úsměvem a seznámila s provozem hotelu.
Ukázala venkovní i vnitřní vybavení. Přichystala pro děti v restauraci malé občerstvení. Potom
děti nakreslily obrázek, a protože sluníčko svítilo, přesunuli se všichni na venkovní hřiště. Tam
si společně zahráli různé hry, zazpívali písničky.
Poté, co se nachýlil čas k loučení a návratu do
školky, děti paní Marcelce poděkovaly a slíbily,
že se v budoucnu rády vrátí.

Sluníčka na výletě

Broučci na výletě

Zprávičky ze školky
Sluníčka si užívala konečně spolu
a v přírodě. Podnikla polodenní výlety
na Debrník a Jezerku. Celodenní výlet
probíhal částečně vlakem a poté pěšky na rodinnou farmu do Hamrů. Děti
měly možnost si nakrmit malá jehňátka
a kůzlátka, krmily pstruhy, zalívaly květiny a bylinky. Moc děkujeme rodičům
Martínka Krále za starostlivost, pohostinnost a krásný pobyt u nich na farmě.
V pondělí 22. června čekalo pro
všechny děti překvapení. Vedení města
Železná Ruda zajistilo pro celou školku
svezení Šumavláčkem na Černé jezero.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat za zprostředkování pěkného zážitku pro naše svěřené ratolesti.
A co se dělo u nejstarších dětí, ve třídě
Broučků? Jeden z největších zážitků
byl určitě celodenní výlet do Hamrů
na farmu Coufalův dvůr. Když od
vlaku děti prošly lesní cestou na louku, otevřel se jim nádherný pohled
na zelenské údolí. Na farmě měli
Broučci možnost pozorovat různě
velká domácí zvířata. Od slepic, králíků, pejska, oveček až po kravičky
s býkem. Zážitkem byla také možnost si prolézt zemědělským strojem, traktorem. Společně jsme si
rozdělali oheň a opekli dobré vuřtíky. Poté hurá pěšky do kopce na vlak
a cesta zpět domů. Poslední týden v
červnu byl ve znamení loučení se se školkou pro budoucí prvňáčky. Společně jsme to
vše oslavili i s rodiči na odpolední čtvrteční
slavnosti a v pátek v prostorách před hlavním vchodem školy na slavnostním výkopu
a pasování. Pozvání přijal a celé slavnostní události se zúčastnil i pan starosta, Filip
Smola. Naši předškoláci byli pasováni na
školáka panem ředitelem Ctiradem Drahorádem ozdobenou veselou

J

Čmeláci na návštěvě
vařečkou a ošerpováni paní vedoucí MŠ, Martou Windsor. Mladší děti z ostatních tříd jim
předaly dárečky a pak už zbýval čas na poslední
společné foto a přání všeho dobrého na další životní cestě.
Milí čtenáři přejeme Vám krásné prosluněné
šumavské léto.
Za MŠ zapsala Monika Najmanová,
foto – archiv MŠ.

Pasování předškoláků
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ŘEDITELSKÝ ŠUPLÍK
Závěr nejprapodivnějšího školního roku
v moderní době přinesl mnoho nového, prohloubil staré problémy, naučil učitele učit z domova a děti zbavil možnosti zkoušet učitelskou
odolnost a trpělivost. Nejvíce dálková škola dopadala na rodiče. Zejména u nejmladších školáků plně suplovali učitele. Starším žákům jsme
posílali úkoly skoro ze všech předmětů a požadovali jejich plnění a předkládání učitelům prostřednictvím mailové pošty. Učitelé pak seděli
u notebooků a opravovali, opravovali, komentovali a stejnou mailovou cestou vraceli hodnocení. Někteří rodiče se v této době přesvědčili
o nárocích učitelské práce. Žáci se v nové situaci usadili asi nejsnáze ze všech. Každý podle
svých dosavadních zvyklostí přistupoval k práci
i na dálku. Bohužel se našli i takoví, kteří si čas
vyložili prázdninově. Nám situaci neusnadnili,
právě naopak.
Od 11. května dovolilo MŠMT žákům devátého ročníku intenzivní přípravu na přijímací
zkoušky, od 25. května pak žáci prvního stupně
mohli chodit do školy v menších skupinkách
a doháněli, co se dalo. Deváťáci přípravné
týdny využili ve svůj prospěch a v přijímacím
řízení uspěli. Na vysněné školy se dostali skoro všichni, ti méně šťastní byli přijati na školu
druhé volby. Pak už, jako první z našich žáků,
dostali závěrečné vysvědčení. Ostatní skončili
školní rok 26. června. Co jsme nestihli realizovat v posledním letošním čtvrtletí, zařadíme do

Deváťáci se svojí třídní učitelkou Kateřinou Červenou.
učebních plánů na podzim a chceme vše vyrovnat do Vánoc. Ač si všichni pedagogové jistě
oddychli, že to podivné období mají za sebou,
podzim bude stejně nelehký a nezvyklé úkoly
budou ještě pokračovat.
Za práci pro naše žáky – vaše děti – v uplynulém školním roce patří učitelům i všem zaměstnancům školy poděkování. Mnoho každodenních úkolů se nám plní snáze díky podpoře

ze strany starosty a zastupitelů, za což i jim patří
uznání a poděkovaní.
Všem učitelům, rodičům, zaměstnancům
školy, žákům a všem přátelům a podporovatelům školy přeji pěkné léto, klidný odpočinek
a pevné zdraví.
Ctirad Drahorád,
ředitel školy,
foto – archiv ZŠ

Pietní akt na Zhůří
V červenci 2000 byl na Zhůří (bývalá obec,
dnes již neexistující) odhalen žulový pomník
se jmény padlých vojáků americké armády. Památník stojí na místě jednoho z posledních bojů
na konci II. světové války. 5. května 1945 zde
našlo smrt deset amerických vojáků 90. pěší
divize 3. armády, 17 Američanů bylo zraněno.
V následném boji o Zhůří padlo 24 Němců,
76 bylo zajato, sedm domů shořelo a kostel přišel o střechu.
V roce 1938 žilo v obci s poštou, hospodami,
pilou, četnickou stanicí a trojtřídní německou
školou přes 600 obyvatel, většinou německé
národnosti. Stávalo zde okolo 100 domů. Po
odsunu Němců do Německa, ale i československého vnitrozemí po 2. světové válce ves
osiřela a pustla. Stala se součástí vojenského
prostoru Dobrá Voda. Armáda ves používala
jako cvičiště a střelnici, čímž ji zcela srovnala
se zemí.
Každý rok v červenci se na místě památníku koná pietní akce k uctění památky zabitých
vojáků. Každoročně zde hovoří o dobách minulých také člověk nejpovolanější, pan Emil
Kintzl. Samozřejmě nechybí dobová americká
vojenská technika a parta nadšenců v amerických uniformách ze 2. světové války, kteří připomenou oběti mnoha padlých amerických vojáků, jež položili životy za naši dnešní svobodu.

Redakce ŽZ
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Knihkupectví v knihovně
Určitě se Vám stalo, že jste náhle zatoužili mít doma knihu, která se
v knihovně nenachází, je nově vydaná,
nebo jste ji někomu chtěli dát darem na
Vánoce, k narozeninám apod. Bohužel
knihkupectví se v našem městečku nenachází, takže Vám nezbývá nic jiného, než ji objednat (cena knihy se ale
zvýší o poštovné), nebo pro ni dojet do Klatov či do Sušice (cena knihy se
zvýší o náklady za pohonné hmoty, nebo jízdné).
Mám pro Vás řešení. Městská knihovna je zapojena do projektu Kniha
z knihovny. A co že je to vlastně za projekt?

Kniha z knihovny
Projekt Kniha z knihovny pod sebou sdružuje knihovny, kam si lidé
mohou nechat zdarma dovézt objednanou knihu/knihy a zdarma si je vyzvednout. Postup je následující:
1) Knihu zakoupíte online na https://www.knihazknihovny.cz/
Zaplatíte kartou online, nebo převodem.
2) Vaše místní knihovna vám knihu objedná
Nezapomeňte v kolonce „Výběr knihovny“ zvolit Městská knihovna
Železná Ruda – to je důležité!
3) Po doručení knihy do knihovny vám knihazknihovny.cz zašle avízo
k odběru
Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem - kód bude zaslán
e-mailem
4) Knihu si vyzvednete v knihovně
Osobní odběr je vždy ZDARMA. Počítejte vždy s určitou časovou
prodlevou, neobjednávejte knihu na poslední chvíli – těsně před Vánoci,
narozeninami apod.
Výhodami tohoto portálu jsou nákup bez poštovného, ceny velkoobchodních skladů a opravdu obrovský výběr knih včetně nejnovějších titulů!
Portál knihazknihovny.cz pod sebou sdružuje ty nejznámější distributory: Albatros, Alpress, Euromedia, Kosmas, Host, Paseka a Pemic. Výběr
knih je proto opravdu velký. Nejen co se týče literatury pro dospělé, ale
i literatury dětské.

E-mailová komunikace čtenáře s knihovnou
Všechny důležité informace z knihovny jsou posílány e-mailovou cestou (otevírací doba, kdy bude zavřeno, vypršení lhůty vypůjčených knih,
atd.). Proto je důležité, aby měl čtenář e-mail na svém profilu, který je
uložen v knihovnické evidenci, zapsaný správně. Prosím tedy všechny
čtenáře, kterým e-mail z knihovny nechodí, nebo ho při své registraci
nevyplnili a chtěli by, aby jim e-maily chodily, aby napsali na knihovnaruda@tiscali.cz a uvedli svoji e-mailovou adresu, na kterou chtějí
tyto e-maily přijímat.
Na druhou stranu – pokud Vám e-maily chodí a nechcete je přijímat,
napište prosím taktéž na knihovnický e-mail, aby Vám e-mailová adresa
byla z profilu smazána. Do knihovny samozřejmě dál chodit můžete!
Všem čtenářům předem moc děkuji – usnadní se tak naše komunikační
cesta.
Důležité informace z knihovny jsou taktéž uváděny na Facebook
knihovny. Na Facebooku knihovny si také můžete prohlížet knižní novinky, které přibývají do knihovnického fondu, typy na čtení, doporučení
a mnoho dalších věcí souvisejících s knihovnou a četbou.
Dále jsou důležité informace na internetových stránkách knihovny –
zde prosím – OFICIÁLNÍ internetové stránky knihovny (knihovnaruda.
cz), na dveřích knihovny a samozřejmě na stránkách Železnorudského
zpravodaje Pokud nastane náhlá situace např. uzavření knihovny, volí se
samozřejmě okamžitá cesta právě přes e-mail a další sociální sítě.
Ráda bych upozornila čtenáře, že veškeré poplatky za upomínky byly
prodlouženy od 17. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (nově nyní až do 9. 9. 2020
z důvodu dovolené a dalších zavíracích dnů v knihovně). Upomínky, které jste na svém kontě měli před 17. 3. 2020, nadále zůstávají a je potřeba
je uhradit.
Pro otevírací dobu v srpnu sledujte výše uvedené komunikační možnosti.
Hezké léto Vám přeje
Aneta Šárka Soukupová,
knihovnice

Co se čte … ve škole

V červenci svoji četbu představí pan ředitel Ctirad Drahorád, paní učitelka na prvním stupni Jana Prošková
a paní učitelka na druhém stupni Lucie Kulhánková.
1) Kolik knih přečtete za rok?

4) Četla jste více v mládí nebo až teď v dospělosti?

C. D.: Okolo dvaceti.
J. P.: Kolem šedesáti.
L. K.: 2 až 3 knihy měsíčně určitě.

C. D.: Určitě v dobách školní docházky. Četl
jsem neustále, ráno, přes den a večer. Dnes čtu
pouze před spaním…
J. P.: Mám pocit, že čtu a čtu a čtu , a to stále,
jak v mládí, tak i teď...
L. K.: Asi stejně, čtení je má vášeň.

2) Kdo je Váš oblíbený autor?

C. D.: Ministři školství od roku 2007.
J. P.: Oblíbené mám jak české spisovatele
(M. Viewegh, J. Benková, A. Jakoubková....),
tak i zahraniční (N. Robertsová, J. Patterson,...).
L. K.: Aghata Christie a z těch současných Alena Mornštajnová, Jussi Adler – Olsen, Camilla
Lägberg, Neal Shusterman
3) Jaký žánr čtete nejraději?

C. D.: Jelikož učím moderní dějiny, čtu většinou
literaturu faktu z 20. století, cestopisy, severské
detektivky a knížky ze sportovního prostředí.
J. P.: Hlavně romány ze současnosti, ale i napínavý thriller.
L. K.: Čtu všechno, ale nejoblíbenější mám detektivky, historické romány, fantasy.

5) Jaký vztah jste měli k povinné literatuře na
střední škole?

C. D.: To bylo náročné období. Střední školu
jsem absolvoval v období tuhé normalizace. Ale
vždy jsem čtenářský deník naplnil požadovanou
literaturou.
J. P.: Jak jsem psala výše, jsem „čtivec“ a tím
jsem byla i jako studentka, kdo jezdil vlakem do
školy, pochopí...
L. K.: Všechnu jsem přečetla, bavilo mě to.
6) Čtete o prázdninách více než během školního
roku?

C. D.: Ano, mohu déle ponocovat…

J. P.: Snaha by byla, ale vzhledem k počasí
a mým sportovním aktivitám, moc nestíhám..
L. K.: Asi ne.
7) Kolik knih si berete na dovolenou?

C. D.: To je různé, záleží na programu a délce
dovolené. Večery se snažím vyplnit jinak než
četbou.
J. P.: Letos jsem si jich vzala 10 ( a to nepočítám ty, které mi půjčuje maminka, také vášnivá
čtenářka :)), ale nevím zda je „dám“, vzhledem
k mým sportovním aktivitám a letnímu počasí.
L. K.: Do čtečky se jich vejde spousta.
8) Navštěvujete knihovnu nebo si knihy spíše kupujete?

C. D.: Pravidelně chodím do městské knihovny,
vždyť tam mohu dojít v pantoflích. Literaturu
faktu získávám různě. Nákupem, výpůjčkou
nebo z různých institucí.
Pokračování na straně 8
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J. P.: Navštěvuji raději knihovnu, ta naše je výborná!
L. K.: Obojí.
9) Kniha, kterou máte nyní rozečtenou:

C. D.: Je jich vždy několik. Na Rudě čtu Návraty české šlechty a na chalupě Krvavé století
(války 20. století) a knížku ze sportovního prostředí Vítězové a poražení.
J. P.: Momentálně čtu napínavý thriller od
Jamese Pattresona Na tenkém ledě.
L. K.: Fáma od Lesley Kara a Pamatuj na smrt
od Aleše Novotného.
10) Dáváte přednost večernímu koukání na TV či
PC nebo si raději čtete?

C. D.: Rád si večer na NTB pouštím české detektivky a různé pořady na televizi Seznam.
J. P.: Večer, pokud vše stihnu, zapnu TV, pustím
si Óčko jako kulisu a čtu a čtu...
L. K.: I když koukám na TV nebo pracuji na PC,
stejně si před spaním ještě čtu.
11) Musíte kvůli své profesi přečíst hodně vyhlášek, nařízení, zákonů, apod.?

C. D.: Čím dál víc! Některé musím číst mnohokrát, abych pochopil, co nadřízení zase vymysleli.

13) Vybíráte knihu, kterou si budete číst v hodině
čtení, Vy nebo společně s dětmi?

J. P.: Protože máme dobře zásobenou čítárnu,
vždy si s dětmi vybíráme společně, dám na hlas
většiny :).
14) Jak děti na druhém stupni vnímají povinnou
literaturu? Čtou ji rády?

L. K.: Moje dítě ano, ale pro většinu je to spíše problém. Myslím, že to není o tom, co čtou,
tedy o obsahu knihy, ale o tom, že musí prostě
číst. V dnešní přetechnizované době je to na ně
pomalé.
15) Myslíte si, že se četba řadí mezi přední koníčky dnešních dětí?

C. D.: Většinově ne.
J. P.: Tak to si zrovna nemyslím, spíš jsou to
výjimky, všichni víme, že mobily, tablety, počítačové hry atd. jsou větším lákadlem pro dnešní
děti.
L. K.: Myslím, že není na prvním místě, ale stále se drží docela vepředu, zvláště u děvčat.
16) Čtete nebo četli jste svým dětem před spaním?

C. D.: Ano, s radostí. Nyní čtu vnučkám.
J. P.: Dokud můj syn neuměl číst, četla jsem
mu každý večer já, pak jsme se střídali ve čtení
a když byl starší, četl si sám.
L. K.: Ano, každý den – po obědě i večer.

17) Vedli jste své děti k četbě? Čtou díky tomu
rády i teď?

C. D.: Jednoznačně. Moje dcery jsou vášnivé
čtenářky.
J. P.: Jak jsem psala, snažila jsem se ho ke čtení
vést, ale dal se na dráhu „IT“, tak četl nejprve
jenom počítačové časopisy a a odborné knihy.
L. K.: Udělali jsme maximum a čtou rádi.
18) Váš oblíbený knižní hrdina:

C. D.: Vinnetou, Robinson Crusoe, Sherlock
Holmes, Hanzelka a Zikmund.
J. P.: Snad detektiv Alex Cross?
L. K.: Hercule Poirot a slečna Marplová.
19) Ovlivnila Vás nějaká kniha do té míry, že jste
podle ní zvolili své povolání?

C. D.: Knížky o učitelích jsem v období dospívání rozhodně nečetl. Měl jsem jiné vzory.
J. P.: Tak to ne, sice moc ráda čtu, ale své povolání jsem si vybrala pro to, co mě u něj již přes
30 drží, a to je láska k učitelskému „řemeslu“
a hlavně k dětem :).
L. K.: Ne, možná Ztráta třídní knihy od Járy
Cimrmana.
Aneta Šárka Soukupová,
knihovnice

12) Vídáte děti, že by si o přestávkách ve škole
četly?

C. D.: Vídal jsem v každé třídě několik děvčat
čtoucí tlusté romány. Nyní se většina žáků snaží
tajně koukat do svých mobilů.
J. P.: Ve třídě máme na okně knihy, děti si
v nich o přestávkách listují, ale jsou to převážně
encyklopedie.
L. K.: Moc ne, ale znám i výjimky.

PRODEJ NOVÝCH KNIH

ZDARMA OSOBNÍ ODBĚR V KNIHOVNĚ

www.knihazknihovny.cz

Česko-německá akce divadelní sítě čojč na nádraží v Železné Rudě
U nádražní budovy v Železné Rudě / Bayerisch Eisenstein se 27. června sešla skupina Čechů
a Němců.
Na programu byl zpěv česko-německých
čojč-písniček, hry, piknik, zábava, procházka,
schování čojč-kešky…. zkrátka obnovení přerušených vztahů mezi ČR a Bavorskem. Jazykových znalostí nebylo třeba, všichni si porozuměli, neboť komunikace probíhala česky,
německy, smíšeně, rukama, nohama… hravě
a ve stylu čojč. ČOJČ = česky & deutsch.
Divadelní síť čojč nostalgicky u historicky
zajímavé nádražní stanice zavzpomínala, neboť
s vlakovým nádražím ji spojuje jeden z jejich
prvních letních projektů v r. 2004, kdy se zde
konalo „Drama v Eisensteinu“. Mimo jiné se
tehdy přímo u železniční budovy odehrálo divadelní představení a účastníci procházeli cestu
podél železné opony za doprovodu české a bavorské pohraniční stráže. Dvě z tehdejších českých účastnic Dráža Hauserová a Linda Straub,
které se jako vedoucí projektů v současné době

aktivně podílí na organizaci kulturních akcí
mezi Čechy a Bavorskem, se tohoto setkání také
zúčastnily.
Více informací o česko-německých letních
projektech čojč pro mladé lidi ve věku 14 – 25
let naleznete na cojc.eu

Čojč děkuje za podporu starostovi Filipovi
Smolovi a vedoucí environmentálního a informačního centra Barboře Kučeravé, jejich osobní návštěva česko-německou skupinu velice
potěšila.
Jitka Eliášková, A BASTA! z.s.
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Vážení čtenáři,
sezóna je v plném proudu, vlhké počasí tomu trošku nahrává, ale přesto musíme pochválit návštěvníky Železnorudska, že nedochází k požárům v lesích
z nedbalosti, nebo při nedovoleném rozdělávání ohňů. Sice jsme ke dvěma požárům vyjeli, ale ty nebyly způsobeny lidskou nedbalostí. Buďte i nadále
v létě opatrní a to nejen při manipulaci s ohněm, ale i na cestách ať už autem (dopřávejte si pauzy a odpočinky při delších jízdách, věnujte se řízení) na
kole (nezapomínejte na přilbu, jezděte ohleduplně k ostatním) nebo pěšky (nepřeceňujte své síly, zvažte, do jakého terénu jdete). Stejně tak dávejte pozor při různých domácích pracích (práce s hořlavými kapalinami, práce ve výškách). I k podobným událostem, kdy je třeba vyprostit člověka po pádu,
hasit hořlavé kapaliny po špatné manipulaci a uskladnění, transportovat osoby z nepřístupného terénu jsme my nebo stanice v minulosti již vyjížděli.

Za květen a červen 2020 jsme zasahovali u těchto čtyř událostí:
8. 5. 2020 – K dopravní nehodě jsme vyjeli společně s HZS Železná Ruda
do Hojsovy Stráže. Zde přímo v centru obce došlo k nehodě motocyklisty,
který při pádu utrpěl zranění. Pomohli jsme s jeho ošetřením a transportem do vozu ZZS, který jej odvezl do nemocnice.
3. 6. 2020 – Až skoro po měsíci jsme vyjeli k další události. K požáru lesa
za obcí Hamry. Při našem příjezdu jsme společně s HZS Železná Ruda
pomohli s hašením menšího požáru hrabanky o rozměru cca 10x3m.
23. 6. 2020 – Krátce po půlnoci jsme vyjeli společně s HZS Železná Ruda
k požáru chaty na Špičáku. Chata hořela v lese, v blízkosti skiareálu a již
z dálky byl viditelný značný rozsah. Při našem příjezdu hořela jedna stěna
dvoupatrové budovy a požár se začínal šířit do střechy a další stěny dřevěné budovy. Pomocí dvou proudů „C“ byl požár zakrátko lokalizován. Na
místo se dostavili s cisternami také hasiči z Hojsovy Stráže, Hartmanic,
NP Šumava, Prášil a Klatov. Zpět na stanici jsme se po celkovém uhašení
a zadokumentování místa dostali před čtvrtou hodinou ranní.

24. 6. 2020 – Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu se stala v centru Hojsovy Stráže. Opět jsme k události vyjeli společně s HZS
Železná Ruda. Řidič osobního automobilu vyvázl z nehody, kdy vjel do
cesty nákladnímu automobilu, naštěstí jen s lehčím zraněním, které ošetřila ZZS.
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Dětský den
Letos jsme dětský den pojali jinak než v předchozích letech, kdy jsme
pořádali velké akce ve sportovním areálu. I tak se jej zúčastnilo na 150
osob. Protože ještě doznívala omezení z koronavirové epidemie, upořádali
jsme dětský den formou výletu po trase a sbírání razítek na několika místech. Poslední razítko bylo přeci jen podmíněno splněním úkolu – hašením
„hořícího“ domku. I přes nepříznivé počasí si takovouto formu dětského
dne rodiče i děti pochvalovali a odměnou jim byl sladký zmrzlinový pohár
v jedné z cukráren dle vlastního výběru zdarma. Tímto chci poděkovat
cukrárně Café Charlotte, Pohádkové cukrárně, Hopsárně Bublina i Cukrárně Sněhurka za spolupráci.
Filip Brož

Promítání filmů v Železné Rudě

„Železnorudský letňák“
Dne 24. 7. a 28. 8. 2020 od 21:30
Vstupné 50 Kč

Přidat kousek hlavního textu

VÝSTAVA JITKY CHALOUPKOVÉ:

ŠUMAVA V PASTELKÁCH
Autorka představuje krajinu Šumavy v kresbách pastelkami
podle svých fotografií. Výstava bude výjimečně realizována v
reprezentačních prostorách Komárkovy knihovny. Zahájena
bude vernisáží v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

V Environmentálním centru v Železné Rudě
2.8. 2020 od 17:00

VSTUP ZDARMA

Veškeré informace naleznete na emailové adrese:
envicentrum@zeleznaruda.cz a nebo na telefonním čísle: 606675991.
Adresa: Environmentální centrum, 1. máje 12, 34004 Železná Ruda.

A jaký film se bude promítat?

Na Facebooku a stránkách informačního centra budou vyvěšeny tři filmy, ze kterých
bude možné vždy vybírat. Ten s nejvíce hlasy vyhraje. Hlasovat se bude mailem,
telefonicky nebo na Facebooku.
Naše improvizované kino bude vybavené lavičkami popřípadě křesílky. Kdo má
raději více pohodlí, může si přinést např. deku, rybářské křesílko, nebo cokoliv,
odkud se mu bude film příjemně sledovat.

Těšíme se na Vás na prostranství u fotbalového hřiště!
Veškeré informace naleznete na emailové adrese:
envicentrum@zeleznaruda.cz a nebo na
telefonním
čísle: 376 397 033 a 606675991.
Adresa: Environmentální a informační centrum,
1. máje 12, 34004 Železná Ruda.

@o p rav d us kv e ly w e b
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Z českého dobového tisku
Z cesty na Šumavu
Naše snahy, 6. 8. 1912

Česká Kubice - nejjižnější česká osada, česko-německé jazykové rozhraní; tehdy také populární penzionát „Krásnohorská“ (1896). V létě
r. 1898 zde pobýval chemik světového věhlasu, blízký přítel otce Jana
Prokopa, prof. Bohuslav Brauner (1855 – 1935). Kdysi velmi slavný
objekt v současné době vlastní „Okrašlovací a sportovní sdružení, Český les“. Jeho cílem je co nejdříve navrátit penzionátu zašlou slávu.
Městečko Brod nad lesy (Furth im Wald), vzdálené od příhraniční
Folmavy 4 km, v minulosti proslavil především sklářský průmysl. Z této
doby se dodnes dochovala „Slavnost skolení draka“.
Malebná obec Eschlkam Markt (Oslí) je rodiště slavného bavorského spisovatele Maximiliana Waldschmidta, (1832 – 1919). Nachází se
zde stálá výstavní expozice věnovaná jeho životu a literárnímu dílu.
V r. 1897 vyšla v českém překladu Jana Ostena jeho kniha „Pambíčkův
plášť“ - Kulturní obraz ze Šumavy.
Stavitel, majitel hotelu (villy), restauratér a neprávem stále opomíjený Jan Tatzl z Eisensteinu (Žel. Rudy) byl spolu s otcem Prokopem
váženou místní osobností. Současný železnorudský hotel „Belveder“,
dříve byl i studentskou noclehárnou, byl nazývan „Špýchar“. Týdeník
Národně-socialistické strany pro záp. Čechy „Naše snahy“ vycházel
každý pátek, redakci měl v Plzni, U Zvonu.
______________
Je dobře trochu vylétnout z jednotvárných ulic města, špinavou barvu činžáků nahradit barvou, z níž život na první pohled je patrný. Ruch
povozů a zvonění, staré hovory ustoupí třeba jen na několik dní posvátnému tichu, do kterého jen tu a tam ptáček pískne nebo horský potůček
zašplouchá.
Když vystoupil náš párek také “turistů“ na nádraží v České Kubici,
cestou na všech stranách zřeli jsme turisty skutečné, pro každý případ
vyzbrojené. Tu z nás každý váhal, byl v pochybnostech, zda na „túře“
pozadu nezůstaneme. Chvilková úzkost ale hned proměnila se v nadšení, jak trnech pod nohou se prohnul a první kámen byl překročen.
Šumava ... Tolik vyhledávané místo všech výletníků a přece tak opomíjené mnohými, kteří přednost cizím územím často dávají bez příčiny.
Tolik na pohled maličkých věcí poskytne, ale veliké důležitosti jsou
zkušenosti, jež každý si přiváží – ovšem, dovede-li cítit a pozorovat.
Město Domažlice má patrný zájem na povznesení turistiky ve svém
okolí. Slouží mu tato snaha ke cti a nejen my, ale každý turista vděčen
je za vzorné označení a upravení cest. Což teprve ti, kteří mohou pod
Čerchovem, dosti blízko nádraží, šaty do trávy hodit a v nově upraveném a ke koupání pohodlném jezírku rozpálené tělo v parných dnech
chladiti.
Dobře činí Domažlice, ukazují-li ostatním obcím, že i na přírodní
krásy je nutno upozorňovati a k nim přiváděti umožňováním přístupu.

Nemalou zásluhu má jistě i tamější Klub českých turistů. Upozorní také
na sebe hesla a pořekadla tu a tam na stromech visící. Jsou výrazem
dobrých „Chodováků“, jich národního cítění a tužeb. Dvě hodinky cesty na Čerchov pěknými partiemi jeho uběhnou a nebýti české studánky,
snad ani na zákusek bychom nevzpomněli, kdyby nebylo radno něco
pojíst dříve, než rty ovlažit a pak plnými doušky píti tu, jež, jak tam
nápis hlásá, „rozum nekalí“.
Z Čerchova je rozhled úchvatný. Cestičku zpět každý může si vyhlédnout – jako my – a pak skákat a dolů spěchat. Nám pro blízkost
k Fuchsově huti hodila se cesta značně klesající a ne příliš pohodlná.
Z divokého lesního svahu ústí na louku, kde před námi rozprostírá
se německá ves „Fichtenbach“ (Fuchsova Huť). K obživě slouží zde
sklárna a několik mlýnů při horském potoku. Odtud po silnici pěknou
cestou, přes hranice česko-bavorské vedoucí, dostaneme se do Brodu, pohraničního to města s čilým průmyslem a úřady. I Češi zde žijí,
v počtu však nepatrném.
Kdo odtud stoupati chce na vrch „Prsa Matky Boží“, dobře udělá
(stejně s námi), když dorazí až do Lamu, odkud za 2 hodiny stihnouti
může vrcholu. Cesta do Lamu je ovšem i delší a může ji voliti jen „silnější“ chodec. A kdo na té dlouhé cestě se chce obveselit, ať se občas
poptá, jak daleko k cíli má. Když vycházeli jsme z Brodu, zeptali jsme
se na délku cesty. Čtyři hodiny. Dobře, není to tak mnoho. Asi po pěti
minutách už bylo to jen tři. Nemalé to obveselení naší mysli. Ale to
zklamání, když po hodině to byly ještě čtyři hodiny. Nevěřili jsme ovšem ani prvému, ani poslednímu. Ale když po dvou hodinách cesty dle
vozků vezoucích dřevo mělo naše utrpení při žíznivém hrdle trvat ještě
šest hodin, zdálo se to přec jen dlouhé. Ale věci se dá přijít na kloub
snadno. Všimli jsme si při silnici mnoha hospod – počítejme v každé
zdržení, jako činí statní formani – bude to jistě také šest hodin.
Cestou upomíná na dřívější život v kraji mnoho jmen. Oslí – Kočín –
Nezvratlí – Chodec, hle, nejsou to jména, dokazující, že zde dříve bylo
sídlo slovanského kmene Čechů? Zajisté, že ano. Nedá se to přejmenováním na Eschlkam (Oslí), Kötzting, Nörstwartling, Kotzberg smazati.
A když jsme již zde, povídání staré babky (všechna čest její chůzi),
když poznala, že jsme Češi, stojí za povšimnutí. Mnoho lidi prý tudy
chodí a česky mluví, ale myslí, že to dlouho trvat nebude. Vše se prý
musí poněmčit. Divili jsme se, kde se to v babce bere, celou půlhodinku
vypravovala, marné byly námitky – vše musí se poněmčit.
V Lamu za zmínku stojí pomník postavený na památku bitvy
s Francouzi. Jména padlých na něm zvěčněna. Jest prý jich v kraji více
a všechny hlásají, že zde se bil někdo – nevěděl proč, ani jeho rodina,
ani blízcí.
Na hodiny je nutno si stěžovat. Ne, že by snad špatně ukazovaly, ne,
vždyť náš kapesní časoměr dle nich jsme řídili – ale tloukly víc, než
záhodno. To byly údery. A my zrovna poblíž nich spali. Já vím, že jen
několikrát udeřily, ale kamarád je celou noc posílal k čertu. Ráno pak
nic jiného nepovídal, jen na hodiny sakroval. Je to s nimi prý takové:
Pokračování na straně 12
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Z českého dobového tisku
Pokračování ze strany 11

uhodí a lekneš se, než se z rány vzpamatuješ, praští dvakrát, ještě nespíš a třikrát. Když bijí celou, to prý se musí už z postele vyskočit a po
pokojíku se proběhnout.
Ráno (ve 4 jsme nevstali dle plánu), když bylo půl 8, lezli jsme do
vrchu ke kostelíku „Matky Boží“. Cesta pro kamzíky. Pobožní občané
však rádi prý zde konají křížové cesty, což je vidno ze „zastávek“, obrazů to na kamenných sloupech.
„Prsa Matky Boží“ je pěkný vrch, 1 283 m vysoký. Ač cesta deštěm
byla nám značně ztěžována, odměny v podobě vyhlídky jsme nedošli.
Mlhavo bylo pod námi, jen vrcholky stromů bylo možno vidět a ostrý
vítr foukal.
Pěknou cestou k Černému jezeru snadno se v půlhodince sestoupí na
Gütelplatz, odkud cesta odbočuje pralesem ke stanici dráhy Hamry-Eisenstrass. Nám se ale nechtělo. Čím déle se potulka protáhne, tím lépe.
Cestou k Černému jezeru možno jíti kolem vodopádu, zvaného „Bílá
strž“. Z vrcholku Ostrého (tak zove se též vrch Prsa Matky Boží) za dvě
hodiny dospěje se k Černému jezeru. Je to největší jezero šumavské,
značně hluboké (až 40 m), působící dojmem nezapomenutelným. Na
břehu je restaurace, kde posilnění nikomu není proti mysli. Odtud od
stavidla dostaneme se na Čertovo jezero či jeho Jezerní stěnu. Delší, za
to ale nádherná cesta. Za každým krokem potůček přeběhne vám přes
cestu, a což to jeho bublání a hučení malých vodopádů!
Pozornost budí četné vyvrácené kmeny značného stáří. Vichřice
zde řádit dovede. Na kameni usadí se stromek, roste léta a vzroste na
mohutný strom. Kořeny jeho obepnou balvan, rozlézají se po něm do
všech stran, bouře však přijde a obr, tolik let starý, vichřicí poražený,

leží na zemi a balvan, na němž sídlil, vyvrací a do výše zvedá. A tak
leží léta, snad drvoštěpové jej po osekání v zimě po sněhu pustí dolů,
snad je to nemožné a pak hnije pomalu jako rostl, mechem se pokryje,
kapradím poroste, či nový život dá stromku, který bujně do výše žene a
do shnilého kmene kořeny zapouští. Stromů takových zde je celé řady.
Nemožno ani padlého dřeva mnohdy využít.
Z Jezerní stěny cesta dovede do Železné Rudy (Eisensteinu). Jdeme
do Českého Eisensteinu a hledáme „tatíka Tatzla“. Kdo by jej neznal?
Každý, kdo zde byl, zná jeho milé pohoštění a při pohledu ze stráně na
Eisenstein „tatíka“ vzpomene.
Dobré má jméno, jeho hosté dlouho o něm vypravují. Jsou pořád jako
„děti“, jako když u něj po dobu svého pobytu v Eisensteině byli.
„Villa Tatzl“ skýtá milého a příjemného pobytu všem. Poznáte to
i z vypravování těch méně šťastných, kteří jinde se pro nedostatek místa ve ville ubytují.
Jak naproti tomu v často doporučovaném hotelu „Belvedere“ se žije,
praví nejlépe studenti, kteří tam se musí ubytovati. Je tam totiž studentská noclehárna. Jinak nepojmenují „Belvedere“ než „Špýchar“.
A skutečně dělá dojem velkého dvoupatrového hospodářského stavení.
Také stížnosti, jež nosí si studenti na svou noclehárnu, dávají podnět
k básnění v knize ve ville Tatzlově.
Stojí za prohlédnutí popisování života „Belvedere“ a Klub českých
turistů nepochodil by špatně a mnoho cestovatelů ze řad studentstva
(snad všichni) byli by vděčni za to, kdyby našla se noclehárna jiná,
trochu odpovídající. Přesto, že nemožno pro omezenost místa přenésti
ji do villy p. Tatzla, našla by se snad vhodná místnost. Stojí to za uváženou!
Josef Růžička, Plzeň

Kynologové zahájili zkouškami
Kynologický klub uspořádal 30. 5. zkoušky dle NZŘ a MZŘ. Nastoupilo celkem 10 psovodů. Dopoledne 6 psovodů, odpoledne 4 psovodi.
Rozhodčí Ing. Lea Šveráková, ved.zkoušek Renča Neumannová, kladeč
cizích stop Jana Klimentová. Dopoledne figurovali Jana Klimentová
a David Calta, odpoledne Tomáš Králík. Dva psovodi zkoušku nesplnili,
ale členové byli opět výborně připraveni.

13. 6. zkoušky NZŘ, MZŘ, rozhodčí Jaroslav Hartl, vedoucí zkoušek
Petra Uldrychová, kladeč stop Janina Klimentová a figurant David Calta.
Nastoupilo 6 psovodů a dva neuspěli. Počasí nám přálo a vše proběhlo za
přísných podmínek. Děkujeme všem za sportovní vystupování.
Renata Neumannová
Kynologický klub Železná Ruda

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Tímto by chtěl kynologický klub pozvat na „sranda závod“ všechny, kteří mají doma pejska.

KDY
KDE
CO

22. srpna 2020 od 14.00 h.
Kynologické cvičiště –
Překonávání různých překážek,
aportování buřta
a další soutěže na čas.

Startovné 100,- Kč.
Každý obdrží diplom, věcnou cenu a další drobnosti.
Nikdo neodejde s prázdnou.
Uzávěrka 15. 8., další informace získají zájemci na tel.: 607 810 762
Těší se na Vás členové Kynologického klubu Železná Ruda
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SPORT
Starší přípravka
FJ SRK Železná Ruda, spolek, děti ročník narození 2010 - 2011
Dobrý den, chtěli bychom Vás informovat
o činnosti starší přípravky dětí rok narození
2010 – 2011. Tento článek byl napsán 19. 6.
2020.
Jak určitě někteří víte, fotbal je v ČR velmi oblíbená sportovní činnost. Proto jsme se
rozhodli, já (odchovanec FK Okula Nýrsko)
a Adam Vörös (odchovanec FJ SRK Železná
Ruda), že zkusíme naučit kluky, ale i dívky
hrát fotbal. Bohužel, žádná z dívek u kulatého
nesmyslu nevydržela dlouho. Z tohoto důvodu jsme si oba dva vzali na starost za FJ SRK
Železná Ruda tzv. potěr ze Železné Rudy. Já
i Adam jsme byli seznámeni s tím, že toto je neskutečný žrout času na úkor rodiny. Co si přineseme domů, je radost z kluků, které fotbal baví
a chtějí ho hrát za každou cenu. Naší budoucí
vysněnou odměnou snad bude, že se podíváme
v televizi na jednoho z těchto čutálistů a řekneme si: „Toho kluka jsem učil kopat do meruny.“ Hlavně jsme si mysleli, že budeme děti učit
hrát fotbal a povedeme je ke sportu všeobecně.
Časem jsme však zjistili, že spíše vedeme boj
s rodiči. „Děláš to špatně, nerozumíš tomu, křičíš na ně, je to fotbal, není to atletika…“ atd.
Bohužel tento boj zažívá každý klub a trenéři
dalších sportů i v jiných městech. A hlavně, nejsme hlídací agentura, ale fotbalový klub. Nás
to s Adamem neodradilo, ale posílilo. Samozřejmě hlavní podmínkou byla a je spolupráce
se ZŠ Železná Ruda ohledně učiva a prospěchu
kluků – „nejdřív práce, potom zábava“. Nedílnou součástí tohoto sportu je velká podpora
rodičů malých fotbalistů, učitelů ze ZŠ Železná Ruda, oddílu FJ SRK Železná Ruda, FAČR,
Města Železná Ruda, sponzorů (Penzion Diana
– teplákové soupravy pro všechny děti), pana
Přibyla – praní dresů, pana Kroupy a Hájka –
sekání a úprava obou hřišť, pana Mikšátka –
občerstvení. Všem jmenovaným moc děkujeme
a doufáme, že spolupráce bude pokračovat i nadále. Díky těmto lidem a organizacím se platí
členský příspěvek ve výši pouze 300,- Kč na
rok za osobu (jarní a podzimní soutěž).
Dále bychom Vás chtěli informovat o činnosti tohoto potěru. Již v říjnovém čísle 2019
jsme psali o zářijovém soustředění kluků
v Hojsově Stráži v penzionu u Röselů. Tímto
bych chtěl ještě jednou moc poděkovat majitelům penzionu Květě a Milošovi Röselovým
za poskytnutí vynikajícího zázemí, ubytování
a kuchyni. Celé září 2019 a říjen 2019 jsme každý víkend měli před sebou okresní fotbalové
turnaje o 4 – 5 týmech. Tyto jsme odehráli na
výbornou, neztratili jsme se a vždy jsme turnaj zakončili nejhůře do třetího místa. Našimi
soupeři byli kluci z klubů Hrádek, Luby, Klatovy, Nýrsko, Sušice … atd. Podotýkám, že po
celou dobu kluci intenzivně trénovali 2x týdně
70 – 90 min. Od listopadu jsme začali jednou
týdně zimní přípravu v tělocvičně ZŠ Železná

Ruda. Trénink byl zaměřen hlavně na celkovou
kondici. Kluci nebyli v tělocvičně pouze o zimních prázdninách. Zimní přípravu jsme bohužel
z nucených důvodů (covid-19) ukončili už 8. 3.
2020. Během zimní přípravy jsme také několikrát zajížděli s tzv. busíkem ZŠ Železná Ruda
na zápasy do tělocvičny proti klukům stejných
ročníků FK Okula Nýrsko. Vzhledem k výborné spolupráci s trenérem dětí FK Okula Nýrsko
Mírou Bastlem jsme se rozhodli, že spojíme oba
dva kluby v jedno mužstvo. Míra si vzal ml. přípravku ročník narození 2012, 2013 a 2014 a my,
společně s jedním z rodičů z Nýrska Vaškem
Karlovským, máme na starosti st. přípravku.
V současné době již přes měsíc společně trénuje
7 chlapců ze Železné Rudy a 10 z Nýrska. Společně jsme absolvovali už dvě přípravná utkání
proti Přešticím a Lubům, ve kterých kluci sehráli vyrovnanou partii. Výsledek zde není podstatný. Kluci si zahráli fotbal, ten sport, který je
baví, a my doufáme, že bavit nepřestane. Dále
se kluci zúčastnili turnaje v Lubech, kde zahráli
velmi dobře a po výhrách proti Přešticím 4:0,
Lubům B 12:1, Hrádku u Sušice 2:1, remízou
se Stodem 2:2 a těsnou prohrou v závěru zápasu 0:1 s Luby A obsadili krásné třetím místo na
turnaji.
Pozitivním přínosem je, že si kluci našli
spoustu nových kamarádů z Nýrska a okolí
a tzv. soutěživost mezi nimi, kdy každý chce být
nejlepší a chce si fotbal zahrát. Dalším zjištěním
byla žalostná fyzická připravenost kluků, což
si uvědomili nejen sami mladí fotbalisté, ale i
jejich rodiče. Jedna z maminek, Katka Karlovská, začala ve svém volnu organizovat nedobrovolné výběhy do přírody, které jsme nazvali
nedobrovolný trénink. Začalo se ho zúčastňovat
v průměru 13 ze 17 dětí v Nýrsku. Když se kluci
z Rudy dozvěděli, že kamarádi z Nýrska chodí
běhat, někteří začali běhat také. Sami, bez rodičů se domluvili ve škole.
Naši hráči také absolvovali společný trénink
v Nýrsku s panem Davidem Gajdůškem, šéftrenérem mládeže FAČR pro okres Klatovy. David
trenérům i klukům ukázal intenzitu a zaměření

na tréninku, který trval dvě hodiny. Mezi řečí
nám doporučil, ať se přihlásíme do krajské soutěže, že kluci na to mají. Přihlásili jsme tedy st.
přípravku a jeden týden od září 2020 budeme
hrát okresní turnaj a další týden krajský turnaj
starších přípravek. Turnaje budeme hrát pod názvem Železná Ruda/Nýrsko. Vše začíná nabírat
na intenzitě, dne 19. 6. 2020 od 17.00 hod. nás
čeká vzájemný zápas mezi sebou a v sobotu dne
27. 6. 2020 zakončení sezóny tzv. dokopná na
hřišti v Železné Rudě, kde si kluci proti svým
maminkám zahrají zápas a budou mít malé občerstvení. Následuje pauza, během které si hráči odpočinou od fotbalu (prázdniny u babičky
a dědy, dovolená s rodiči, různé tábory atd.).
Věříme tomu, že kluci budou na sobě i dále
individuálně pracovat. Ve dnech 13. 8. 2020 16. 8. 2020 zahájíme přípravu na podzimní část
okresní a hlavně krajské soutěže starších přípravek sportovním soustředěním na chatě Slavoj
v obci Železná Ruda, část Špičák. Zde se bude
trénovat 4 - 5 krát denně, kluci budou také pokračovat ve zlepšování vztahů v kolektivu. Na
chatě Slavoj je čekají i tři překvapení (naznačím
jedno - setkání a popovídání si s reprezentantem českého fotbalu a účastníkem EURO 2000).
Pro některé hráče následuje od 17. 8. 2020 týdenní fotbalový kemp v Nýrsku pod vedením
Míry Bastla (trenér FK Okula Nýrsko). Turnaje
okresní a krajské starší přípravky nám budou
začínat od začátku září 2020.
Po dětech bude vyžadována maximální soustředěnost, výkon a účast na plánovaném tréninku. A věřte, půjde to!! Děti se budou fotbalem
jen bavit.
Závěrem bych chtěl požádat kluky i holky,
ročník narození 2010 a 2011 a rodiče dětí, kteří se k nám chtějí přidat, ať se ozvou na MT
603375171.
Za všechny veliký dík a pokračování v další
spolupráci
Josef Škach, Adam Vörös
a Václav Karlovský,
foto archiv autorů
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