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SLOVO STAROSTY
Milí sousedé, vážení občané Železnorudska,
prázdniny skončily, a tak tady máme další školní rok. Ten minulý byl na jaře, stejně
jako životy nás všech, poznamenán pandemií koronaviru. Nezbývá než doufat, že
nyní už budou moci děti do škol i školek chodit normálně. Všichni tomu pomůžeme
tím, že budeme dodržovat případná opatření a budeme k sobě navzájem maximálně
ohleduplní. Nikdo už určitě nechce, aby se znovu uzavíraly nejen školy, ale i restaurace, hotely, obchody či firmy. Z dopadů těchto plošných opatření se budeme všichni
vzpamatovávat ještě dlouho. Jsme přesvědčeni, že například nošení roušky je sice
nepříjemné, ale zároveň snesitelné a prospěšné.
Určitě jste zaznamenali, že byly kvůli koronaviru v ohrožení i naše Železnorudské
slavnosti. Po intenzivní komunikaci s hygieniky a epidemiology jsme však nakonec
dostali zelenou pro jejich konání a jubilejní 20. ročník se tak mohl uskutečnit, byť ne
v tak velké míře, jak jsme původně plánovali. Ale i tak se opět vydařily. Slavnosti navštívilo velké množství turistů i místních. Během bohatého dvoudenního programu
vystoupilo mnoho umělců, hudebních skupin a proběhlo několikero různých představení, takže si svůj program našel každý. Nesměli chybět prodejci dobrot, ručně
vyráběných věcí, řemeslníci a samozřejmě pouť, či lezecká stěna zdarma pro děti
i dospělé. Slavnosti také zažily 2 speciality – odhalení nového loga Železnorudska
a dražbu hvězdami podepsaného fotbalového dresu za přítomnosti Antonína Panenky
a Horsta Siegla. Vítěz aukce za něj zaplatil 10.000 Kč a suma poputuje na konto „Onkoláčkům“ – onkologicky nemocným dětem. Velké díky všem, kteří se na přípravě
a organizaci slavností podíleli.
Daří se nám i v jiných oblastech. Například v třídění odpadu. Železná Ruda opět
zvítězila i letos v jubilejním 15. ročníku soutěže měst a obcí v Plzeňském kraji pod
názvem „My už třídit umíme!“ v třídění využitelných složek odpadů z obalů v roce
2019, pořádané Plzeňským krajem a AOS EKO-KOM. Je to vítězství vás všech. Za
vítězství jsme obdrželi peněžitou prémii 20 tisíc korun na ekologickou likvidaci plevele. Děkujeme, že jste ohleduplní k životnímu prostředí a třídíte odpad.
Ve spolupráci se společností Povodí Vltavy se také povedlo vyčistit koryto Řezné.
To nejen, že pořádně prokouklo, ale jde rovněž o důležité protipovodňové opatření,
takže je potřeba obdobné čištění pravidelně opakovat.
Ke svému cíli také nezadržitelně pokračuje výstavba průtahu a na výsledek se určitě všichni těšíme. I nadále budou samozřejmě pokračovat opravy našich ulic a chodníků. Uvidíme, do kdy nám to letos počasí dovolí. Věříme, že vidíte snahu postupně
opravovat silnice, chodníky a objekty co to jen jde. Věříme také, že chápete, že nelze
opravit vše najednou, a to jak z kapacitních, tak finančních důvodů. Mnoho oprav
a rekonstrukcí si také žádá přípravu, projektování, a to nějakou dobu trvá, nehledě na
velkou vytíženost realizačních firem.
Závěrem nám dovolte, abychom moc poděkovali všem účastníkům 9. ročníku celorepublikového závodu kočárků. Tato krásná akce nejen pobavila všechny přítomné,
ale zároveň se konala za skvělým účelem. Ze startovného a příspěvků se totiž vybralo na speciálně upravené kolo pro malou Adrianku Vörösovou.
Opravdu velké díky každému, kdo přispěl.
Pokud chcete být aktuálně informováni o dění v Železné Rudě, sledujte oficiální facebookové stránky města (www.facebook.com/mestoZeleznaRuda). Zároveň prosím pamatujte, že v případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit na mail:
starosta@zeleznaruda.cz, 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
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Informace z radnice
USNESENÍ č. 15 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda, dne 6. 8. 2020 od 10:00 (konec 10:35)
(Kompletní usnesení je na www.zeleznaruda.cz)

Přítomni: pp. Brož F., Smola, Najman P., Brož R., Částka, Šnebergr (příchod 10:30), Najman J., Mareš
Nepřítomni: Omluveni: pp. Greiner, Chalupský, Horek, Grund, Papež
15/374 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové investiční dotace od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 239 580,- Kč
na pořízení elektromobilu z výzvy „Podpora alternativních způsobů dopravy“
a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem příslušných smluv.

Pro: 7

Proti:-

Zdržel se: -

15/375 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 1 500 000,-Kč na Pumptrack
z dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2020“
a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem příslušných smluv.

Pro: 7

Proti: -

15/376 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 1132 437,-Kč na Obnovu
městského kamerového systému v městě Železná Ruda z dotačního programu
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“ a pověřuje
starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem příslušných smluv.

Pro: 7

Proti:-

Zdržel se: -

15/378 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nové logo Železnorudska. Příloha č. 1 u zápisu.

Pro: 7

Proti:-

Zdržel se: -

15/382 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis z Osadního
výboru Hojsova Stráž.

Zdržel se: -

I během podzimu je na co se těšit – Environmentální
a informační centrum láká na pestrý program
Po krásné a návštěvnicky velmi bohaté letní
sezóně se s koncem prázdnin snížila návštěvnost v našem centru a rodiny s dětmi vystřídali starší návštěvníci a víkendoví turisté. Pro
všechny, kteří rádi čtou, jsme aktuálně rozšířili
nabídku naší knihovny. V rámci knihovny Julia
Komárka najdou návštěvníci tituly nejen odborné (myslivost, lesnictví a příroda Šumavy),
ale nově také beletrii a žánry lehčí (westernové sešitové příběhy, rodokapsy a krátké romány pro ženy). K pestrému výběru knih přispěli
obyvatelé Železnorudska a místní knihovna.
Využijeme tak všechny knihy, které lidé darovali do projektu „knihobudky“ a knihy zatím
zůstaly díky velkému množství nevyužité. Moc
všem, kteří knihy darovali, děkujeme. Knihy
půjčujeme prezenčně nebo domů – k tomu postačí zájemcům pouze občanský průkaz, není
třeba zakládat členskou kartičku jako v klasické
knihovně. Půjčování knih je u nás zdarma.
Pokud nám bude v září přát počasí, i nadále
budeme pátky vyjíždět s naším mobilním stánkem. Moc nás totiž těší pozitivní ohlasy nejen
od návštěvníků, kteří si během svého výletu
natiskli razítko, koupili turistickou vizitku nebo
třeba vyslechli radu, kudy dál vést své kroky.
Kromě činnosti v našem okolí, připravujeme
aktivity, které budeme moci nabídnout místním
obyvatelům a návštěvníkům v rámci prostor
našeho centra. Od září budou probíhat hodiny
různých pohybových aktivit. Pondělky budou
od 19 hodin patřit Ingrid Karlové a její zumbě
pro děti i dospělé, v úterý v čase 18:30 – 19:30
si mohou přijít zájemci zacvičit se Simonou Vybíralovou powerjógu v kombinaci s kondičními
cviky a ve středu začne svou hodinu powerjógy v 18:30 Jitka Machová. Aby pohybu nebylo

málo, ve čtvrtek bude probíhat balanční cvičení
s overbally, předcvičovat bude Tereza Machová
– jako všechna cvičení bude i toto od půl sedmé.
Na podzim se začneme znovu věnovat i kultuře – od října se všichni mohou těšit na tolik
oblíbené promítání filmů. Pro milovníky přírody a cestování budeme připravovat řadu přednášek. Pevně věříme, že nám naše plány nezkříží
nějaká nová nařízení v rámci coronaviru.
Letos poprvé budeme na podzim pořádat
SWAP bazar. O co jde? Jedná se o bazar oblečení, hraček, sportovního vybavení a menších
předmětů, kdy zájemci mohou něco přinést
a něco si odnést. Během bazaru se nic neprodává a nekupuje za peníze. Myšlenkou SWAP
bazaru je prodloužit cyklus živostnosti jednotlivých předmětů a oblečení s minimálním dopadem na naši peněženku, planetu a životní pro-

středí. Moc se na realizaci této myšlenky těšíme
a věříme, že bude mít úspěch a SWAP bazar
bude stálou součástí programu našeho centra.
Zároveň bychom rádi připravili novou výstavu k historii Železnorudska pro všechny, kteří
si chtějí zavzpomínat anebo vůbec zjistit, jak to
tu dříve vypadalo. K tomu ale potřebujeme vaši
pomoc. Proto chceme tímto poprosit všechny
čtenáře, kteří mají doma k dispozici staré pohlednice anebo fotografie Železnorudska, zda
by je mohli do infocentra zapůjčit a my bychom
z nich pro výstavu připravili kopie. Všem, kdo
chtějí pomoct, předem veliké díky!
Sledujte nás na sociálních sítích a našich internetových stránkách, kde postupně budeme
všechny informace upřesňovat a aktualizovat.
Na podzim vás nenecháme se nudit, přijďte!
Barbora Kučeravá, vedoucí ITC

Smuteční vzpomínka

Bolest zná jen málo slov
a smutek nejtěžší je jako kámen
a žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 22. září 2020 uplyne již 7 let, co tragicky zahynula naše milovaná dcera, sestra
a maminka Petra Zippererová-Kunclová.
Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Rodina Kunclova
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Zprávičky ze školky

J

Mateřská škola zahájila zvesela
Ve školním roce 2020/2021 bude navštěvovat MŠ 66 dětí. Sloužit jim
budou 3 třídy – Broučci, Čmeláci a Sluníčka, kde se o děti postará kolektiv 6 učitelek a 3 asistentek pedagoga pro děti se specifickými výchovně
vzdělávacími potřebami. Třídu Broučci navštěvuje 27 dětí ve věku 3-4
roky. Ačkoli zpočátku ukápla nějaká ta slzička, nyní se do školky děti těší
a přicházejí s úsměvem. Ve třídě Čmeláci je zapsáno 19 dětí ve věku 4-6
let a Sluníčka navštěvuje 20 dětí ve věku 5-7 roků.
Po prázdninách nás mile překvapila nově upravená chodba s veselými
barvami, kterou pro nás vymaloval pan školník. Dokončuje se i nové školní hřiště, na které se upřímně těšíme.
Přivítat a popřát nám vše dobré v novém školním roce přišel i pan ředitel ZŠ Ctirad Drahorád a starosta města Železná Ruda, pan Filip Smola.
Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice se i naše škola řídí přísnými hygienickými pravidly. Dotkly se v podstatě každé naší
činnosti – důsledná dezinfekce povrchů, časté větrání, preference pobytu
dětí venku, manipulace s jídlem pověřenými osobami v ochranných pomůckách a časté a poctivé mytí rukou, to je jen pár věcí, které se staly
naší každodenní rutinou. Děti si ovšem velmi rychle zvykly a pravidla
dodržují. Děkujeme rodičům, že nám pomáhají v prevenci a při vstupu do
objektu používají dezinfekční prostředek a mají nasazenu roušku.
Ještě bychom chtěli poděkovat firmě Lyžařský areál Nad nádražím –
Belveder, která nám umožnila nezapomenutelné zážitky v lanovém centru
nad nádražím. Velmi si pozvání vážíme.
Za MŠ zapsala Hana Königová,
foto – archiv MŠ

Čmeláčci v Lanovém centru

Poděkování
Redakce ŽZ děkuje paní Monice Najmanové, která několik let zásobovala naše čtenáře milými informacemi o dění v mateřské školce.
Paní Monika Najmanová letos v září předala pomyslné žezlo školkového zpravodaje paní učitelce Haně Königové. Redakce ŽZ děkuje paní
Monice za její krásné příspěvky o Broučcích, Čmelácích a Sluníčkách
a přeje paní Haně Königové lehkou ruku při psaní a spoustu inspirace.
Děkujeme.
Redakce ŽZ

Broučci
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Noc literatury
Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením
národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními zastupitelskými úřady a nakladatelstvím Labyrint.
Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou
literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Poukazuje také na důležitost
mnohojazyčnosti a významu překladů ze světových i ostatních jazyků.
Projekt organizují Česká centra od roku 2006. Před sedmi lety se
k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
a počet měst, která se do projektu zapojují, každoročně stoupá. Letos jich
bylo téměř 60 po celé České republice – vedle Železné Rudy se jedná
např. o Brno, České Budějovice, Plzeň, Vsetín, Znojmo a další a další
města, kde se 7. 10. budou číst nejnovější úryvky překladů.
Noci literatury se účastní i řada evropských i mimoevropských měst. Projekt se postupně rozrůstá a stává se kulturní akcí s mezinárodním přesahem.
Naše knihovna pořádá Noc literatury již po páté. S touto akcí jsem začínala v roce 2014, kdy se do Noci literatury zapojilo pouhých 24 měst!
Další železnorudská Noc literatury se konala v roce 2015, 2016 a 2017.

Tentokrát se sejdeme 7. 10. 2020 v 17:00 hod. u vchodových
dveří knihovny. Těšit se můžete na známé tváře Železné Rudy
v rolích předčítajících, na zajímavá místa, kde se budou
úryvky číst a v neposlední řadě i na úryvky samotné.

Otevírací doba knihovny

Jak všichni víte, knihovna sídlí v budově základní školy. Z důvodu vyšších hygienických opatření v základní škole byla po domluvě s vedením
školy upravena otevírací doba knihovny takto:
Pondělí: 12:00 - 14:00 jen pro děti, 14:00 - 18:00 pro dospělé
Úterý: 12:00 - 14:00 jen pro děti, 14:00 - 16:00 pro dospělé
Středa: 12:00 - 14:00 jen pro děti, 14:00 - 16:00 pro dospělé
Chápu, že ne všem se takto upravená provozní doba hodí. V otevírací
dny knihovny můžete psát na knihovnický email (knihovnaruda@tiscali.
cz) nebo volat na číslo 376 387 023 a domluvíme se na individuálním přístupu. Zároveň také prosím o sledování oficiálních internetových stránek
knihovny: www.knihovnaruda.cz.
Všechny čtenáře prosím o nasazení roušek již při vstupu do základní školy.
Zároveň prosím – nenavštěvujte knihovnu pokud se necítíte dobře,
máte příznaky jakékoli nemoci (rýma, kašel, horečka, apod.), pokud jste
přišli do kontaktu s nemocným člověkem, nebo jste přicestovali ze zahraničí, či jste jakoukoli nemoc prodělali. U těchto případů prosím dodržte
patřičně dlouhou karanténu.
V tomto měsíci bude mít knihovna zavřeno: 28., 29. a 30. 9. 2020.
Pevné zdraví všem přeje
Aneta Šárka Soukupová,
knihovnice

Co se čte … v envicentru

V září svoji četbu představí pracovnice Environmentálního a informačního centra Železná Ruda
– Barbora Kučeravá, Mirka Frenzlová a Ivana Vybíralová.
1) Kolik knih přečtete za rok?
B. K.: Netuším, nedokážu spočítat, jsou jich ale
desítky.
M. F.: Za sebe málo, spíš čtu knihy se synem
s tématikou pro něj.
I. V.: Podle množství volného času, snažím se,
aby jich bylo co nejvíc.
2) Kdo je Váš oblíbený autor?
B. K.: Mám jich hodně. Lorna Byrne, Antoine
de Saint-Exupéry, Ota Pavel, Karel Klostermann, Miguel Riuz, Paulo Coelho, Maria Calasanz Ziesche, aj.
M. F.: James Herriot, Erich Maria Remarque
I. V.: V současné době Jojo Moyesová, Elena
Ferrante.
3) Jak se jmenuje Vaše nejoblíbenější kniha?
B. K.: Nemám nejoblíbenějších knihu, je jich
mnoho, ale ráda se k některým vracím.
M. F.: Tři kamarádi.
I. V.: Nemám úplně nejoblíbenější knihu, je jich
hodně např. Co život dal a vzal od Betty MacDonaldové.
4) Která kniha se Vám v poslední době opravdu líbila a proč?
B. K.: Bylo jich několik.
M. F.: 40 dní pěšky do Jeruzaléma – protože autor je dobrodruh, vtipálek a umí to podat.
I. V.: Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante.
5) Dočítáte knihy do konce, i když se Vám nelíbí?
B. K.: Jak kterou. Záleží, zda informace z té knihy potřebuji.
M. F.: Ne, nemám na to trpělivost.

I. V.: Ne, nedočítám, raději sáhnu po jiné.
6) Máte ve své domácí knihovně mnoho knih
o Šumavě? Vracíte se k nim?
B. K.: Ano, pár desítek jich tam mám a vracím
se k nim.
M. F.: Knihy o Šumavě mají v knihovně moji
rodiče – když je třeba, zajdu k nim.
I. V.: Některé mám, hlavně obrázkové publikace
a vracím se k nim.
7) Čtete raději romány, povídky, detektivky…
ze Šumavy nebo odbornou literaturu na toto
téma?
B. K.: Dle toho, zda potřebuji relax nebo mám
prostor pro studium a inspiraci.
M. F.: Rozhodně raději odborné – čím víc obrázků, tím lépe.
I. V.: Raději beletrii.
8) Musely jste jako přípravu ke své profesi přečíst hodně odborné literatury?
B. K.: Záleží, s čím se to srovnává, ale asi trochu více než je zvykem.
M. F.: Při studiu mého oboru ano.
I. V.: Asi úměrně…
9) Doplňujete si své znalosti o Šumavě čtením
odborné literatury i průběžně?
B. K.: Ano, doplňuji. Je to nejen můj koníček,
ale nutnost k mé práci.
M. F.: Ano, je to třeba, ale jedná se spíš o čerpání informací z internetu nebo článků.
I. V.: Ano.
10) Jakou knihu na šumavské téma byste čtenářům doporučily? Nemusí to být jen naučná
literatura.

B. K.: Naposledy jsem četla knihu od pana Vetýšky k výročí 100 let NPR Černého a Čertova
jezera. Moc se mi líbila, ale třeba i 100 zajímavostí ze Šumavy je skvělá. Nebo knihy od pana
doktora Pejši, kde vzpomíná na Železnou Rudu.
M. F.: Světem šumavské přírody (Martina Kučerová, Vladimír Dvořák a kolektiv).
I. V.: Šumava na starých pohlednicích.
11) Nabízíte návštěvníkům environmentálního
centra i knihy, které si mohou koupit? Četly
jste tyto knihy?
Společná odpověď: Ano, nabízíme. Máme na
22 titulů. Většinu jsme z nich minimálně prošly
a prohlédly, zda stojí za to. Nechceme nabízet
návštěvníkům něco, co by z našeho hlediska nestálo za to.
12) Dáváte přednost večernímu koukání na TV
či PC nebo si raději čtete?
B. K.: Nejraději si čtu.
M. F.: Každý večer čteme se synem, potom obvykle volím TV.
I. V.: Někdy čtu i při TV.
13) Vybíráte si knihu podle obalu?
B. K.: Možná na první pohled, ale pak rozhodne
obsah.
M. F.: Nikdy.
I. V.: Ne.
14) Smějete se nahlas nebo brečíte při čtení?
B. K.: Ano, směji i brečím.
M. F.: Už se mi to stalo a mile mě to překvapilo.
I. V.: Směji i brečím.
15) Na jakém místě si čtete nejraději?
B. K.: Doma před spaním.
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M. F.: V posteli a obvykle u toho usnu.
I. V.: V posteli před spaním nebo v létě na lehátku.
16) Váš oblíbený knižní hrdina:
B. K.: Asi nemám.
M. F.: Heidi.
I. V.: Z dětství určitě Vinnetou.
17) Ovlivnila Vás nějaká kniha do té míry, že
jste podle ní zvolily své povolání?
B. K.: Ne, mé povolání mi neplánovaně zvolil
život.
M. F.: Ne.
I. V.: Ne.
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice

Setkání Svazu zdravotně postižených
a důchodců
Dne 27. 8. od 15 hodin proběhlo setkání místního Svazu zdravotně postižených a důchodců
v Železné Rudě. Celá akce probíhala u paní Antošové na zahradě. Všichni, kdo se nemohli dostavit
pěšky, si mohli zažádat o svezení mikrobusem Města Železná Ruda. Pan Hájek každého dle potřeby
vyzvedl a odvezl. Na zahradě už bylo připraveno velké občerstvení a muzika, kterou zajišťovali
bratři Strnadové. Pánové, kteří hráli po celou dobu na harmoniky, bavili celé obecenstvo tak, že ti
čipernější si nakonec zatancovali. Každý, kdo byl přítomen, si mohl vybrat z bohatého občerstvení.
Po celou dobu vládla veselá a přátelská atmosféra. Všichni si akci moc užili. Velké díky patří paní
Antošové za organizaci a neméně jejím pomocnicím, paní Lehečkové, paní Hánové a paní Pešlové,
které pekly a obsluhovaly. Setkání bylo velice povedené.
text a foto ITC

Kneippovy lázně
na Grádelském potoce byly vítaným osvěžením i v letošních
parných dnech. Tato otužovací vodoléčba má pozitivní účinky
na organismus, které byly ověřeny již v 19. Století. Příjemné
posezení na lavičce a následné šlapání vody v proudící vodě
vyhledávalo mnoho návštěvníků Železné Rudy. Lázeň byla vybudována v roce 2017 z finančních prostředků státního podniku
Lesy České republiky.
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Z českého dobového tisku
Z ráje šumavského – díl první
ČAS, dne 20. 10. 1908
Svou letní dovolenou v r. 1908 trávila na Špičáku řada osobností
českého veřejného života: např. prof. Gust. Kabrhel (1857-1939), zakladatel české hygienické školy, vdova Kamila Kaizlová, manželka býv.
významného národohospodáře, rakouského ministra, prof. Josefa Kaizla (1854 - 1901), rodáka z pošumavské Volyně, který se znal s Janem
Prokopem. Byl zde také prof. Jos. Čipera (1850-1911), učitel matematiky na plzeňské reálce; zasedal v plzeňském obecním zastupitelstvu,
v Českém zemském sněmu, byl posl. Řišské rady, Čestným občanem Plzně, členem Mladočeské strany, dále JUDr. Matouš Mandl (1865-1948),
právník, politik, v období 1917-1919 starosta Plzně, posl. za nár. soc.
stranu, předseda odboru Nár. Jednoty Pošumavské aj. Uvedená jména svědčí o tehdejší velké popularitě Prokopova penzionátu. V té době
v Žel. Rudě jako hoteliér působil, u české klientely, oblíbený Jan Tatzl; potvrzují to četné pochvalné zápisy v „Pamětní knize villy Tatzl“
z r. 1910. Jiří Kryštov Abele, člen známého sklářského rodu dal
v r. 1877 v Žel. Rudě vystavět objekt, ve kterém se dnes nachází Muzeum Šumavy. Po určitou dobu význ. způsobem zde působila sl. Tatzlová.
Jeho bratr, Rudolf Abele, se stal veřejně známým po úspěšném jednání
s SS oddíly v Žel. Rudě v r. 1945, které zabránilo krveprolití.
Všeněmectví - pangermanismus, v širším pojetí je to ideologie solidarity všech národů mluvících germánskými jazyky; v užším smyslu politické úsilí o spojení a rozšíření německého vlivu germanizace, podrobení jiných národů. Hlavním šiřitelem pangermanismu byl Všeněmecký
svaz, založený 1891.
Časopis ČAS tzv. Realist. skupiny (T.G.M – Kaizl - Kramář) založil
v r. 1886 dr. Jan Herben (1857-1936), historik, spisovatel, politik. Po
založení Realistické strany resp. České strany lidové (původní název) se
Čas stal jejím oficiálním tiskovým orgánem. Na politické scéně aktivně
působil všudypřítomný Gust. Schreiner (1847-1922), sudetoněmecký
politik, člen německé agrární strany, v letch 1876-97 notář v Nýrsku,
od 1896 v Plzni.
Ve svém pondělníku „Čas“ přinesl zprávu o útoku německých zuřivců železnorudských (eisenšteinských) na pensionát páně Prokopův
na Špičáku a o jeho demolování; to postrašilo a pobouřilo jistě všecky
přátele tohoto milého útulku českých turistů a letních hostů v nejpůvabnějším koutě našeho šumavského ráje.
Panu Prokopovi jistě došlo mnoho dotazů od přátel jeho a tito si
jistě oddechli zvěděvše, že zpráva byla lichá. Právě v době, kdy velikými plakáty ohlášen byl německý protestní „Parteitag“ v Železné
Rudě (Eisenšteině) na neděli 20. září 1908, prodléval jsem v pensionátě
p. Prokopově. Plakát byl nalepen i na strom u samého domu p. Prokopova jako na postrach majiteli.
Klatovské hejtmanství učinilo potřebná opatření o bezpečnost pensionátu vypravením komisaře a několika četníků. Ale i bez této ochrany
cítil jsem se bezpečným na Špičáku.
Od 40. let, co poprvé jako student přišel jsem na ferie ke strýci do
Nýrska, přicházívám pravidelně do našeho Pošumaví a měl jsem mnohou příležitost poznat pokojný a dobrý lid německý, i nemohl jsem
uvěřiti, že by se dal strhnoutl k nějakým násilnostem. Opravdu také
obávaná neděle uplynula docela tiše. Několik pražských a plzeňských
hostů se svými rodinami strávili tu jeden z nejkrásnějších dnů výletních
a večer vraceli se klidně ke svým domovům. V pondělí zašel jsem do
Železné Rudy (Eisenšteinu), abych se přesvědčil, jaký rozruch způsoben byl v městysi včerejšího dne. Schůze protestní byla zakázána
a druhý komisař s četníky neměl žádné příležitosti nějak zakročovat.
A kdyby i schůze byla konána, nebylo by se přihodilo Čechům žádné
neštěstí. Naopak – její průběh byl by dokázal, že Všeněmečtí vůdcové
v Železné Rudě jsou generálové bez vojska. Zdejší dělnictvo německé
i české, soustředěné v organisaci soc. demokratické, vedením energic-

kého druha B. hodlalo se dostaviti do protestní schůze a bylo by jistě
osvítilo liché vlastenectví všeněmeckých jejich svolavatelů. Zákazem
schůze dostalo se štváčům jen laciné glorioly trpitelů a hnutí všeněmeckému větší důležitosti než skutečně má v tomto městysi. Nová schůze
přeložená na následující neděli byla znovu zakázána, ale i ten den uplynul opět bez pohromy pro Čechy.
Počínání Všeněmců železnorudských o vyhlazovací boj proti Čechům
je čin hotových ztřeštěnců a šílenců, kteří neuvážili zlých následků jeho
pro horskou končinu železnorudskou.
V městysi, jehož blahobyt byl zničen zánikem proslulých skláren,
v nichž domácí lid nalézal někdy dobrý výdělek a kde od té doby nezakotvil se žádný jiný větší průmysl, domácí obyvatelstvo německé
je příliš odkázáno na Čechy. Finančně Žel. Ruda je hodně závislá na
Klatovech a Plzni a hospodářsky ještě více závisí na Češích. Z turistů
a letních hostů zdejších dobře 85 % náleží české národnosti; (letošního
roku trávili zde ferie univ. prof. Kabrhel s rodinou, prof. Čipera s oběma zeti, JUDr. Mandlem a lékárníkem Podpěrou a j.). V Klatovech děje
se nákup potřebných victualií, zejména ovoce a zeleniny, které nedaří
se v Žel. Rudě pro vysokou její polohu. Životními svými potřebami Železnorudští jsou odkázáni na Čechy a nevědí-li frivolní němečtí poštívatelé lidu, jak vydatnou zbraní byl by Čechům tuhý bojkot, jimž by
odpověděli na německé násilnosti? A kdo trpěl by jeho následky? Jistě
ne nesvědomití svůdcové lidu: p. Scheure, pensionovaný c. a k. nadporučík, Petraschka, pensionovaný učitel Walter, ředitel měšť. školy;
samí gážisté, kteří mají zabezpečený svůj roční důchod a kteří nemají
co ztratit (!), kdežto domácí horský lid těžce se živící polním hospodářstvím a řemeslem možným českým bojkotem ztratil by mnoho — tolik,
že by se brzo odvrátil docela od svých nesvědomitých vůdců.
Překvapuje, že štváčům všeněmeckým v Žel. Rudě dostává se opory mravní v rodině, kde bychom očekávali větší rozvahu a umírnění.
Míníme oba bratry Abely, potomky onoho rodu, jemuž patříval blízký
velkostatek Hůrky (Hurkenthal), o jehož dobrotě a lidumilnosti dostalo
se tolik krásného uznání od romanopisce a výborného znatele šumavského života Klostermanna; poslední zbytek někdejšího jejich panství
„Altbrunst“ nedávno prodán byl za facku správci velkostatku JUDr.
Schreinerovi.
Hlavní nenávist všeněmeckých štváčů železnorudských obrácena
jest proti domácímu restauratéru, Čechu p. Tatzlovi a proti blízkému
hoteliéru p. Prokopovi, jehož pensionát posměšně nazývají Husitenburg. A proč zuří oni proti těmto počestným živnostníkům, které jejich
zaměstnání při stavbě dráhy březensko-eisenšteinské přivedlo do tohoto kraje a připoutalo ke zdejší půdě. Oba chováním svým nedráždí domácího obyvatelstva německého a v místnostech jejich stejně úslužně
Pokračování na straně 7
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Dokončení ze strany 6

poslouží se Němci jako Čechovi, ale oba nezapřou nikdy svého původu
a smýšlení českého.
Pan Tatzl dokázal svou neohroženost proslulou „aférou praporovou“
za návštěvy arciknížete Rainera, kdy proti nátlaku úřadu purkmistrovského a výstrahám intervenujícího úředníka hejtmanství klatovského
uhájil vyvěšené prapory rakouský a český proti záplavě praporů všeněmeckých v okolí pomníku cís. Jos. II. Úsílím svých odpůrců všeněmeckých připraven byl o své místo mistra tesařského v knížecí službě
Hohenzollernské, ale náhradu nalezl v živnosti hostinské, kterou rádi
vyhledávají Češi i Němci, tito ovšem jen potud, pokud nepoddali se
kletbám domácích štváčů všeněmeckých. Pan Tatzl zasluhuje úcty, že
česky vychoval i svou rodinu a českému jazyku získal i choť svou rodem Němku, zahanbuje tak mnohého našeho inteligenta.
Pan Prokop znám je širší naší veřejnosti tolik, že netřeba ho podrobněji charakterisovati. Popularitu jeho založil nebožtík Neruda, který
r. 1881 strávil ferie v pensionátě „otce Prokopa“ a ve feuilletonech Nár.
Listů upozornil na krásnou polohu a pohodlí pensionátu nedávno založeného. Ztráviv tehdy asi 3 neděle v jeho společnosti, podnes vzpomínám si živě na lásku básníkovu k dětem páně Prokopovým, toho roku

Ochr. chata na Jezerní Hoře na Šumavě hotova

ŠUMAVAN, 30. 09. 1922
Český Ski klub v Plzni předá v neděli dne 1. října t. r. o 12. hod. první
českou ochrannou chatu na Jezerní Hoře na Šumavě ve výši 1 330 m n.
m. sportovní a turistické veřejnosti a zve ji přátelsky k účasti.
Pořadatelé a hosté přijedou od Plzně a Klatov ranním vlakem na
stanici Špičák (9.12 hod.). Výpravu členstva odboru klubu čsl. turistů
v Klatovech, jenž po převratu iniciativně do této otázky zasáhl a který
také vděčí Čes. Ski klubu v Plzni za rozřešení této stavby, povede člen
výboru účetní městské spořitelny pan Rudolf Vondra.
Účast co největší žádoucí. Legitimace a odznaky sebou.
Při účasti 10 členů sleva na jízdném 33 %. Odjezd z Klatov 7.26 hod. ráno

Otevření Juránkovy chaty na Šumavě

ŠUMAVAN, 22. 10. 1932
V létě roku 1922 rozhodl se plzeňský Ski klub postaviti chatu na Svarohu.
Skutečně 1. října téhož roku došlo k otevření „Juránkovy chaty“ malé
sice, ale útulné.
Chata ta skorem celých deset roků věrně sloužila turistům a lyžařům
sem zavítavším. Před Vánocemi loňského roku shořela však do základů.
Těžce nesli všichni návštěvníci tuto ztrátu. Agilní Ski klub Plzeň rozhodl se postaviti chatu novou, daleko větší, která by vyhovovala nynějšímu ruchu lyžařskému na Šumavě.
Nová chata opět „Juránkovou“ zvaná, postavena na témže místě,
jako chata stará, tentokráte z kamene. V přízemí je kuchyně, byt nájemce, místnosti pro odkládání a sušení šatstva, místnost pro mazání
a žehlení lyží.
V prvém patře je prostorná restaurační místnost, v druhém patře jsou
pak dvě velké noclehárny. V celé chatě je horkovzdušné centrální topení. Tedy pravá horská lyžařská chata byla minulého týdne vybavena
vším potřebným, beze všeho zbytečného přepychu.
Náklad na stavbu bude jistě veliký. Již doprava materiálu (která dála

Prodej slepiček

právě osiřelým úmrtím matčiným, jak na klín brával statného Jeníka,
jak krásné ovoce objednával z Prahy a jako sv. Mikuláš rozdával drobotině.
Pensionátu Prokopovu dostalo se soka v hotelu „Rixy“, nešťastném
podniku bratří Rixyů, který dražbou dostal se do rukou německých.
Dnes náleží bohatému židu chomútovskému, který přes německý ráz
hotelu získává i české hosty „lepších“ rodů — před málo lety byla mezi
nimi i J. Excel. pí. Kaizlová. Jaké překážky činily se Prokopovi od jeho
odpůrců Všeněmeckých podnětem hlavně JUDra Schreinera, zabralo
by celou knihu. Ani píď půdy německé neprodá se jemu, což držitelům pozemků prospívá aspoň potud, že knížecí správa Hohenzollernská
musí zaplatiti jim za půdu koupenou sumy jinde nezvyklé.
Překrásná vyhlídka z pensionátu Prokopova do úvalu železnorudského má býti příště zkažena zalesněním protějších pozemků, zakoupených od knížecí správy Hohenzollernské. Ale i úkladu tomu odolá bohdá tvrdá povaha páně Prokopova. Při zbudování nového hotelu, jehož
plány vypracoval p. architekt R. Vanderlind jistě postaráno bude, aby
z vysoké terasy zachován byl i na příště rozkošný výhled na velikány
šumavské.
Josef Růžička, Plzeň

se po saních již v zimě, aby letní cesty vedoucí na Stěnu nebyly porušeny) dělá jistě velkou položku.
Chata je projektována a stavěna p. ing. Otakarem Prokopem stavitelem z Plzně. Velkou zásluhu o její stavbu má p. Norbert Lang, známý
sportovec a náčelník západočeské župy lyžařské. Pan Lang každé volné
chvíle jezdil „nahoru“ zde radil a počítal. Uplatnil při stavbě chaty jistě
všechny zkušenosti, které získal (při cestách do Ameriky, Norska, Německa, Alp).
Juránkova chata bude slavnostně otevřena v neděli 30. října t. r. Ředitelství st. drah Plzeň vypraví zvláštní vlak s 50 % slevou pro každého
účastníka z Plzně.
Sleva ta pro nás Klatováky neplatí. Bude však jistě hodně těch, kteří
se účastní otevření chaty, aby pak projevili radost nad jejím vybudováním a zároveň projevili tím své sympatie nejstaršímu lyžařskému klubu
na našem západě, Ski klubu Plzeň, který je majitelem chaty a který jistě
všechny mile uvítá. Lyžaři a turisté v neděli 30. října t. r. všichni na
Svarohu na shledanou!
Josef Růžička, Plzeň

Dne 12. září 2020 se koná 11. ročník výstupu
na bývalou Juránkovu chatu.

Dobová fotka Juránkovo chaty v zimě

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny bavy, Green Shell – typ Araukana a Dark Shell – typ Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, 169 – 229,- Kč / ks. Prodej: 30. 9. a 29. 10. 2020
Železná Ruda – u vlak. zastáv. Žel. Ruda-město – 17.25 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Tomáš Dráb
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Bezpečná Šumava
rezentační akce Integrovaného záchranného systému, Správy NP Šumava ve spolupráci
s Odborem záchranné služby a urgentní medicíny AČR a Hasičským záchranným sborem PK
se konala dne 15. 8. 2020 v Prášilech.
Projekt Bezpečná Šumava chrání nejen návštěvníky a obyvatele Šumavy, ale také přírodu Národního parku Šumava. K vidění byly
ukázky techniky IZS, ale také dovedností záchranných složek a kynologů. Příznivci záchranářské techniky byli nadšeni. Velkým lákadlem
byl avizovaný přílet letadla Antonov An-2, ze
kterého měli vyskákat parašutisté. Antonov
An-2 sice po mnoha desítkách minut odkladů
a hlášení nakonec vzlétl, ale pro mlhu a špatnou
viditelnost do Prášil nedoletěl a vrátil se na základnu. Škoda. Tak někdy příště.
Redakce ŽZ

Na Šumavě si děti z děcáku zahrály na bezdomovce
Kemp Začni správně měl i letos úspěch

„Strašně se mi tu líbilo. Naučili jste mě, jak
se překonat, jak v sobě najít odvahu a nebát se
udělat krok ve tmě,“ popsala svoje pocity z tábora Začni správně šestnáctiletá Tereza z plzeňského dětského domova.
Třetí ročník letního kempu projektu Začni
správně se odehrál na Šumavě. Místem činu
se stala chalupa Bumbálka, kde si koordinátoři
a mladí z dětských domovů z celé republiky od
pondělí do pátku užili propracovaný program.
„Den příjezdu dostali mlaďoši pracovní
smlouvu, kterou si měli podrobně pročíst a podepsat,“ popisuje program jeho tvůrkyně, metodička Michaela Škorničková. „Velká výzva pro
mě byla, když jsme měli jít druhý den programu
do práce a jako zadání jsme natáčeli webináře
na téma pracovního pohovoru a podobně. Bylo
těžké stát před kamerou a překonat stud,“ říká
sedmnáctiletá Andrea.
Třetí den byl pro všechny nejnáročnější.
„Mladí zjistili, že si smlouvu nepročetli dobře,
a proto přicházejí o bydlení, práci a všechny
věci,“ pokračuje metodička. Děti se tak zúčastnily „homeless akademie“, kde si trénovaly
důležité dovednosti, které jako lidé bez domova
musí ovládat. „Účelem bylo, aby si účastníci na
vlastní kůži uvědomili, jak závažné můžou být
následky toho, když podepíší dokument, který si
pořádně neprostudují,“ říká Míša.
„To byla obrovská legrace, ale je pravda, že
ten pocit byl nepříjemný. Od teď už budu každou smlouvu studovat opravdu podrobně,“ slibuje Jirka z Pardubického kraje.
Největší zážitek pro většinu účastníků se odehrál právě třetí den večer. Cesta světla a cesta
odvahy byla noční mystická procházka se dvěma směry. Každý mladý si mohl zvolit, jakou
cestou se vydá. Jestli po asfaltové stezce podle
svíček nebo po provaze skrz les. „Měli jsme,

myslím, všichni trochu strach, že na nás budou
vedoucí bafat, ale pak nám došlo, že je to o tom,
se srovnat s vnitřními démony. Pochopit jakou
cestu si volím a proč a ty emoce přijmout,“ vysvětluje slečna Vanessa.
Předposlední den kempu se mlaďoši učili
pracovat s nudou. Poslední den pak čekal výletníky úklid a všichni se rozjeli do svých domovů. „Na kempu jsem byl už po druhé a letos
to opravdu stálo za to. Doufám, že se zúčastním
i příští rok,“ říká Lukáš ze středních Čech. „Pro
mě to bylo něco neskutečného. Uvolněná atmosféra, skvělý program. Jsem moc ráda, že jsem
jela,“ pokračuje Roxana.

Laťku letos nastavila metodička s koordinátory v závěsu hodně vysoko. Všichni ale věří, že
jí příští rok ještě o kousek překonají.
Projekt Začni správně společnosti yourchance poskytuje celoplošně kontinuální podporu v 85 % dětských domovů v ČR a stará se
o více než 720 mladých lidí, kteří odcházejí
z dětských domovů a potřebují pomoc v začátku samostatného života. Každý kraj má svého
koordinátora, který s mladými řeší praktické
záležitosti a funguje i jako psychická podpora.
Renata Majvaldová
PR Manager
yourchance o.p.s.
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SPORT
Kynologové se vzdělávali na semináři

Dne 20. 6. 2020 uspořádal kynologický klub seminář na téma pachové
práce a poslušnost. Na tuto akci, konanou v učebně Základní školy, se
sjelo 20 účastníků. Přednášejícím byl pan Theodor Krajčí, který seminář
zahájil v 9.00 hod. promítáním. Každý si poctivě dělal poznámky a pan
Krajčí odpovídal na otázky, které se tohoto tématu týkaly a nezapomněl
připomenout, jakých chyb se psovodi dopouštějí na zkouškách nejvíce.
Všichni byly moc nadšení a těšili se v červenci na výcvikový víkend, kde
už probíhala praxe.
Děkuji všem, kteří se na uspořádání tohoto semináře podíleli.
Renata Neumannová,
Kynologický klub Železná Ruda

Výcvikový týden pro kynology

Kynologický klub uspořádal ve dnech 18. – 19. 7. 2020 již devátý výcvikový víkend s panem Theodorem Krajčím. Počasí nám přálo po oba
dva dny. V neděli ke konci výcviku trošku zapršelo, ale ani to nikoho
neodradilo.
V sobotu ráno nastoupilo 20 účastníků a 22 psů. Všichni se sešli na
cvičišti v 8.30, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny, aby každý věděl, co
bude dělat v sobotu a následně v neděli. V 9.00 hod jsme odjeli na stopy.
Tam každý předvedl, jak se svým psem stopuje a vždy k tomu pan Krajčí
něco pověděl. To samé probíhalo i na poslušnosti a na obraně. Po celý
víkend se o naše hladové žaludky starala Renča Neumannová.Tak jako
každý rok se víkend velice vydařil a už se těšíme na příští rok.
Renata Neumannová,
Kynologický klub Železná Ruda

Obrany – Janina Gáborová

Bytí v Barvách
Vás zve na kurzy

Ukliďme

RELAXAČNÍHO
MALOVÁNÍ

Železnorudsko

Kde? Environmentální centrum Železná Ruda

10. října 2020 od 9:30

(adresa 1. máje 12, Železná Ruda)

Od kdy? 17. 9. 2020 od 18:30
Jak často? 1 x za měsíc
 Pro všechny, kdo si chtějí rozvinout svou
kreativitu.
 Pro všechny, kdo si chtějí odpočinout jinak
než na gauči .
Zájemci nemusejí mít s sebou žádné pomůcky, vše dostanou na
místě. Lekce trvají cca 2 hodiny. Kurz je pro úplné začátečníky a
kromě radosti z tvoření si připomeneme i různé výtvarné techniky.

Bližší informace na jitka-zdenka@atlas.cz, tel. 724281264

Sejdeme se na předem stanovených
místech na Hojsově Stráži, Špičáku
a Železné Rudě, bližší informace
se dozvíte včas.

Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

Bára Kučeravá

envicentrum@zeleznaruda.cz

606 675 991
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Češi bojují s vlhkými domy.
Vlhkost může za vznik plísně a alergií
Každá pátá česká domácnost se potýká
s vlhkou nemovitostí a plísněmi. Plísně způsobují zdravotní problémy, vlhké zdi špatně
izolují a vlhkost trvale poškozuje nemovitost. Češi chtějí problém řešit, ale pro mnohé
z nich je hlavní bariérou finanční náročnost.
Trvalým a finančně přívětivým řešením je
přitom osmo technologie odvlhčení.
Vlhkost a plísně jsou problémem nejen starších domů, ale často i novostaveb. Nejrozšířenější příčinou je vlhkost způsobená vadnou
nebo nikdy neprovedenou izolací proti vzlínání
zemní vlhkosti. Problémy s vlhkostí v našich
domovech je nutné razantně řešit, protože vlhkost a plísně představují nejen estetický problém, ale jsou také původcem vážných zdravotních potíží. „Nebezpečné jsou mikroskopické
spory, které plíseň vypouští do ovzduší. Když
se spory dostanou do dýchacího ústrojí, mohou
vyvolávat alergie, dýchací obtíže, zápaly plic
a někdy i astma,“ upozorňuje na nebezpečí lékař Zbyněk Mlčoch.

Plísně mohou za alergie i astma
Řešením, jak předcházet vzniku alergií a astmatu, je natrvalo se zbavit vlhkosti a plísní v interiérech. „Nedařilo se nám zbavit se vlhkosti v domě a nemohli jsme do stavebního řešení příliš investovat. Vypadalo to, že se budeme muset odstěhovat, protože se u dcery začaly objevovat příznaky
astmatu. Nakonec nám pomohla moderní technologie odvlhčení zdiva, která zafungovala a mohli
jsme si ji finančně dovolit,“ říká Markéta Havlíková, matka tříleté Natálky.
Tradičně se k řešení odvlhčení nemovitosti používalo podřezání zdiva nebo chemická injektáž.
Tyto metody jsou ale stavebně náročné, ničí se zdivo a případně potrubí nebo kachličky v koupelně.
Metoda vysoušení zdiva na bázi osmo technologie je přibližně o 60 procent levnější než tradiční
způsoby odvlhčování. V praxi se tyto systémy spolehlivě používají již 30 let, životnost zařízení
firmy OsmoDry.cz je přitom minimálně půl století.

Osmo technologie řešením pro vlhkost v domě
OsmoDry® využívá technologie, sloužící k neinvazivnímu a bezelektrodovému vysoušení zdiva.
Přístroj díky ní v konečném důsledku zpomaluje vzlínání vody, a tím do velké míry zbaví vaše zdi
vlhkosti.
Instalace systému je dnes podobně náročná jako pověšení obrazu na zeď. Na stěně pouze visí
krabička zapojená do elektřiny, která trvale pracuje na odvlhčování zdí. Značná část objektů se dá
tímto způsobem odvlhčit, posoudit vhodnost technologie však vždy musí odborník.
Tato technologie odvlhčení se dá použít u všech druhů zdiva, nadzemních i sklepních prostor.
Odvlhčují se tak rodinné domy, bytovky, školy, ale i památkově chráněné objekty.
Michaela Gebauerová
OsmoDry.cz, s.r.o.
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