Uvnitř si přečtete: Informace z radnice • Zprávičky ze školky • Prosinec v knihovně • WE LOVE ŠUMAVA • Zpráva
o činnosti SZP • Sjezd staromilců z Pancíře • SkiBus – mapka a jízdní řád • Co se čte na úřadě • Pozvánky na akce
MĚSÍČNÍK MĚSTA

ROČNÍK XX

LEDEN 2020

ZDARMA

www.zeleznaruda.cz

SLOVO STAROSTY
Milí sousedé,
máme zde nový rok 2020 a my Vám všem
ze srdce přejeme, aby pro vás byl rokem úspěšným a dobrým. Na radnici budeme dělat vše,
aby byl také rokem, během něhož se naše Železná Ruda stane zase o něco lepším místem
pro život.
Ještě se v krátkosti ohlédněme, co se stalo
koncem minulého roku. Byly to dvě významné
věci. První bylo pořízení nového vozidla pro
naši městskou policii. Více než 14 let starou
a věčně opravovanou Octavii nahradil dle potřeb MP nový automobil SUV s pohonem 4x4.
Koupili jsme vozidlo s nejlepšími parametry
na trhu, dlouhou zárukou a velmi kvalitní výbavou za nejnižší možnou cenu z čehož 80 %
zaplatil Plzeňský kraj v rámci poskytnuté dotace. Již během první hodiny nový vůz pomáhal
řešit nepovolený vjezd tří vozidel do zákazu
vjezdu k Černému jezeru. Věříme, že nám
bude dobře a dlouho sloužit.
Druhou novinkou je SkiBUS, který začal
jezdit zdarma v upraveném režimu po vánočních svátcích. Společně ve spolupráci s místními podnikateli jsme se rozhodli podpořit místní
obyvatele, sportovce, cestovní ruch i přírodu.
Ulehčíme tak dopravě i přírodě na Železnorudsku a věříme, že SkiBUS budeme všichni co
nejvíce využívat. Dojde tak ke snížení počtu
aut, která se snaží dostat na často přeplněná
parkoviště u skiareálů, nebo na nástupní místa
pro běžky. Sice nám zatím příroda příliš ne-

přeje, ale věříme, že si ještě pořádnou sněhovou nadílku užijeme. Letáky s jízdním řádem
a trasou SkiBUSu, který jezdí až do 15. března, jsou zdarma k vyzvednutí v informačním
a turistickém centru, a to i ve větších množstvích pro ubytovatele, kteří na jeho provoz
přispějí. Tímto vyzýváme místní podnikatele,
ať se k tomuto projektu připojí.
V tomto roce nás čekají velké věci. V dubnu by měla začít výstavba průtahu městem.
Bude se jednat o jednu z největších letošních investic Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na
území Plzeňského kraje. Vedle
nové silnice vzniknou rovněž
nové chodníky, osvětlení, dojde
také k výměně inženýrských
sítí včetně položení optických
kabelů pro rychlé internetové
připojení. Tato, pro budoucnost
Rudy, zásadní investice bude samozřejmě velmi náročná a přinese s sebou i nemalá omezení,
protože bude muset být v první
fázi výstavby kompletně uzavřena Klatovská ulice. S ŘSD
již intenzivně komunikujeme
a budeme tlačit na to, aby postup
prací byl co možná nejrychlejší
a uzavírka co nejkratší. Přesto
Vás všechny již nyní prosíme,
abyste se obrnili trpělivostí
a počítali s dopravními kompli-

kacemi, kterým se nelze vyhnout. Pár měsíců nepohodlí ale přinese pro naši Rudu zcela
zásadní změnu k lepšímu. O všech termínech
a omezeních Vás budeme včas a všemi kanály
informovat, abyste se mohli připravit.
Další klíčovou akcí první poloviny letošního roku bude zbourání budovy bývalé kavárny

Espresso. Již finišujeme s veškerou
nutnou administrativou a věřím, že za
pár měsíců bude konečně tento „nekonečný příběh“ šťastně zakončen,
čímž se otevře cesta k dobudování
důstojného náměstí, na které léta čekáme.
Na podzim bude rovněž ukončena
stavba nového kruhového objezdu
Pokračování na straně 2
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Dokončení ze strany 1

v Alžbětíně u hranic s Německem, kterou realizuje rovněž ŘSD. Věřím,
že se všechny zmíněné akce povede realizovat bez komplikací ve stanovených termínech.
Vedle zmíněných velkých investic budeme samozřejmě i nadále pokračovat v opravách našich ulic a chodníků, obnově laviček a dalšího
mobiliáře. Současně již nyní připravujeme nejrůznější kulturní akce,
setkání s občany a další aktivity. Chceme, aby Železnorudsko žilo, a Vy
jste měli co nejlepší nabídku na trávení volného času.
Ještě jednou vám přeji hodně zdraví a vše dobré v novém roce, především pevné zdraví a splnění všech přání.

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 e-mail: starosta@zeleznaruda.cz,
místostarosta@zeleznaruda.cz nebo na telefonech: 724 181 624,
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

Informace z radnice
Úhrady poplatků v roce 2020
Poplatek za komunální odpad
Splatnost poplatku:
do 31. 3. 2020
Platbu můžete provádět na účet: 822561309/0800
V případě, že si přejete platit za více osob společně naleznete na stránkách www.zeleznaruda.cz v záložce formuláře pro podání –> FINANČNÍ
ODBOR –> poplatky ->> formulář PROHLÁŠENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE, který můžete vyplněný zaslat elektronicky na adresu:
uctarna@zeleznaruda.cz nebo jej odevzdat osobně na finanční odbor

Osoby s trvalým pobytem na území obce:
Sazba poplatku:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:

200,- Kč

rodné číslo poplatníka (bez lomítka)

1340

Cizinci s dlouhodobým pobytem na území obce:

Sazba poplatku:
200,- Kč
Variabilní symbol: datum narození (ve formátu RRMMDD)
Specifický symbol: 1340
Textová poznámka: jméno, příjmení, adresa pobytu

(stačí ve zkratce)

Majitel objektu určeného pro individuální rekreaci:

Sazba poplatku:
700,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo **
Specifický symbol: 1340
Textová poznámka: adresa nemovitosti
(ulice, č. p. nebo č. evidenční /č. bytu, např. Šp. 74/2, nebo H.S. e4)
** v případě, že se jedná o nemovitost v SJM použijte jako VS rodné
číslo muže.
Sazba poplatku, zahrnuje nejenom náklady města na vývoz komunálního
odpadu a třídění odpadu do nádob, ale i poplatek, z kterého jsou hrazeny
náklady na úklid chodníků, vývoz odpadkových košů a v neposlední řadě
i úklid po psích kamarádech.
Město financuje i provoz sběrného dvora, kam mají občané možnost odkládání odpadu, vždy v pondělí v 8.00 – 12.00 hodin, ve středu v 15.00
-19.00 hodin a v sobotu v 8.00 - 12.00 hodin.
MěÚ Železná Ruda – finanční odbor

Poplatek z pobytu
Vážení ubytovatelé, dovolujeme si Vás informovat o změně místní vyhlášky. V návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích se k 31. 12.
2019 ruší poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt.
Tyto poplatky jsou nahrazeny novým poplatkem z pobytu.
Z důvodu, že se jedná o zcela nový poplatek je potřeba podat novou přihlášku k poplatku.

Přihlášku najdete na internetové stránce městského úřadu, v menu formuláře pro podání/ finanční odbor/přihláška – poplatek z pobytu.
Termín pro podání byl prodloužen do 31. 3. 2020.
Vyplněnou přihlášku můžete zaslat na adresu uctarna@zeleznaruda.cz

Shrnutí důležitých změn ve výběru poplatku:
• Výše poplatku 20,- Kč za každý den pobytu (celý poplatek hradí ubytovaná osoba ubytovatel již nehradí nic)
• Poplatek neplatí osoby mladší 18 let, doprovod dětí na zotavovací nebo
obdobné akci (učitelé na lyžařských výcvicích nebo na škole v přírodě),
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
• Na rozdíl od starého zákona platí poplatek z pobytu i osoby starší 70 let
i studenti pobírající sociální dávky.
• Změna splatnosti poplatku. Poplatek je nově splatný na základě velikosti ubytovacího zařízení.
v malá zařízení do 10 lůžek 1x ročně / do 31.3. následujícího roku/,
v středně velká zařízení od 11 do 100 lůžek čtvrtletně /do 15. den
násl. čtvrtletí/,
v velká zařízení nad 100 lůžek měsíčně /do 15.dne následujícího
měsíce/.
Text nové vyhlášky naleznete na stránkách:
https://www.zelezna-ruda.cz/muruda/user/deska/2019/12/ozv_pobyt.pdf
Vlastimil Valeš, vedoucí finančního odboru,
Město Železná Ruda

Upozornění
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a s ní související
odbytovou krizí dochází k hromadění neprodaného
dříví okolo lesních cest. Předpokládáme, že část dřevní
hmoty zůstane na místě i během zimy.
Upozorňujeme tak návštěvníky na možné nebezpečí
pádu naskládkovaných kmenů. Dbejte proto zvýšené
pozornosti a nevstupujte do bezprostřední blízkosti
skládek.
Děkujeme za pochopení.
Petr Najman,
lesní správce

STRANA 3

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

J

Zprávičky ze školky

Zdravíme v Novém roce 2020 všechny čtenáře Železnorudského zpravodaje a přinášíme slíbené informace z posledních dnů starého roku 2019.
Adventní čas v tu dobu vrcholil v podobě zajímavých setkání a prožitkových aktivit v duchu českých vánočních tradic.
Nejmladší děti ze třídy Čmeláci potěšily své rodiče a další hosty vánoční besídkou s pásmem podzimních a zimních písní, říkadel a pohybových
her. Nakonec děti formou tvořivé dramatiky zahrály veršovanou pohádku
od Františka Hrubína „Paleček a jeho kamarádi.“
Třída Broučci pozvala rodiče a další rodinné příslušníky na vánoční besídku s veršovaným pohádkovým příběhem „Jak zvířátka našla zasněženou chaloupku“. Poté probíhalo vánoční posezení s dobrotami vynikajícího cukroví, ovoce či slaného pohoštění. To vše zajistili rodiče a prarodiče
dětí. Touto cestou bychom jim chtěli moc poděkovat.
Návštěva v knihovně ve vánočním čase byla příjemným zpestřením
v čekání na Ježíška. Paní knihovnice připravila pro děti pěkný program.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další shledání.

J

Broučci hrají pohádku
Předškoláci převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara popřáli hodně
štěstí, zdraví a dlouhá léta nejen ve škole, ale také zavítali do Informačního centra, kde potkali i pana starostu. Během dopoledne vykoledovali
plný košík dobrot a zajímavých věcí. Atmosféru Tříkrálové tradice umocnilo ten den i krásné slunečné počasí se sněhovou pokrývkou.
Za MŠ zapsala Monika Najmanová,
foto – archiv MŠ

Broučci muzicírují
Než jsme se společně rozešli na vánoční prázdniny, čekalo na děti ještě
jedno velké překvapení v jednotlivých třídách. Pod ozdobeným stromečkem děti našly nové hračky. Nadílka všechny potěšila a evokovala k novým hrám.
Adventní čas jsme ukončili hrou na Tři Krále. Školkou se nesl nápěv
koledy: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.“

Tři králové ve školce

Ředitelský šuplík
Lednový šuplík se sluší zahájit přáním všeho nejlepšího v roce 2020. Ohlédnu-li se za
minulým rokem, vidím řadu úspěchů, kterých
bychom bez podpory a pomoci starosty, zastupitelů, Unie rodičů, Sboru dobrovolných hasičů,
Lesů ČR, NP Šumava a Horské služby Šumava
velmi obtížně dosáhli. Školáci se svými učiteli
například absolvovali několik lekcí lesní pedagogiky, kde se učili mít rádi les, nebo s NP Šumava prohlubovali znalosti o životě v národním
parku, navštívili základny horské služby na Špičáku a hasičů v sousedství školy. S Unií rodičů
uspořádali dvě krásná společenská odpoledne.
Nejvíc nás těší podpora od pana starosty
a zastupitelstva. Díky jejich vstřícnosti jsme
inovovali zařízení počítačové učebny a instalovali čtyři interaktivní tabule.
Z dalších významných úspěchů musím připomenout účast našich mladých zdravotníků
v celostátním finále soutěže v Českých Budě-

jovicích. Dílčích úspěchů dosáhli žáci ve vědomostních soutěžích, zejména v anglickém,
německém a českém jazyce. Stále se nám daří
též na poli sportovním. Samozřejmě lyžování
je na prvním místě. Většina medailí z okresní
lyžařské olympiády zůstala i loni v naší škole.
Ani pole kulturní jsme nezanedbali. Žáci si pod
vedením učitelů připravili dvě velká představení pro rodiče, jarní a vánoční, která všechny
velmi pobavila.
Skvěle pokračuje přátelství se školou v italském Aldenu i přes změny ve vedení tamní
školy a radnice. S podporou města a za aktivní účasti všech učitelů naší školy připravujeme
28. ročník spolupráce. Daří se udržovat též přátelství se školami ze Zwieselu a letos se pokusíme rozšířit spolupráci s Grundschule Bodenmais.
Co nás čeká v novém roce? Učit (se), učit
(se), učit (se). Ano, to je to hlavní. Ale nejen

učením žijeme. V lednu bude sedm našich žáků
reprezentovat Plzeňský kraj na celostátní Zimní olympiádě dětí a mládeže 2020 v Karlových
Varech a Krušných horách. Na konci ledna rozdáme vysvědčení za první pololetí a začneme
s přípravou na přijímací zkoušky. V únoru, bude-li sníh, zorganizujeme tradiční zimní olympiádu základních a středních škol z Klatovska.
Koncem března přijedou aldenští školáci s učiteli na návštěvu do Železné Rudy a začátkem
května vyjede naše výprava do Aldena. No, ani
se nestačíme otočit a budeme finišovat…
Věřím, že díky učitelskému sboru, zaměstnancům školy i všem našim příznivcům se nám
vše podaří splnit ke spokojenosti žáků i rodičů.
Krásné časy, zdraví a štěstí v roce 2020 přeje
jménem pracovníků a žáků školy čtenářům Železnorudského zpravodaje
Ctirad Drahorád, ředitel školy,
foto – archiv ŽŠ
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Prosinec
v knihovně
Již 3. 12. přišla do knihovny 4. třída,
abychom dokončili práci o lichožroutech. Přečetli jsme si úryvek o lichožroutím vzhledu, a tak mohly děti doplnit jména do prázdných kolonek pod jednotlivé lichožrouty. Pak jsme se
zaměřili na sudá a lichá čísla a na to, co by tak ještě lichožroutům mohlo
chutnat…

Z nalezených knih jsme si přečetli ukázky a děti je také měly za úkol
zařadit do správného období.
Pozadu nezůstala ani 9. třída, která se přišla podívat do knihovny
16. 12. hned první hodinu. Doporučená četba v deváté třídě se zabývá
především reakcemi na první a druhou světovou válku. Proto si děti po
úvodu a po prohlídce knihovny napsaly dva kvízy, týkající se 1. a 2. světové války (kvíz o 2. světové válce dopadl daleko lépe než ten o 1. světové
válce). Ukázalo se, že děti v knihovnickém on-line katalogu vyhledávat
moc neumí, a tak i s devátou třídou jsme vyhledávali knihy z doporučené
četby. Každý deváťák si vyhledal tu, kterou slíbil přečíst na hodinu literatury. A protože bylo před Vánocemi a hlavně před dlouhými prázdninami,
vypůjčili si je deváťáci domů, aby tak splnili četbu další knihy.
Jako poslední dorazili do knihovny 17. 12. Broučci z mateřské školy.
S Broučky jsme hned na úvod napsali svá největší přání Ježíškovi. Poté
jsme si povídali o adventním věnci a adventním kalendáři. Mezitím, co
jsme si tak pěkně povídali, se nám dopisy pro Ježíška ztratily. Co teď?
Abychom věděli, kde je hledat, museli jsme si přečíst příběh „Jak nebeský
pošťák ztratil pytel dětských přání“ z knihy Čerti nikdy nespí od Jindřišky
Kratschmarové. Dozvěděli jsme se, že dopisy spadly do Ďáblovy rokle.
Vydali jsme se je tedy hledat. Ve tmě, v nejzazším rohu knihovny, je schovával čertík u svého pekelného „ohýnku“. Hurá, přece jen jsme je našli
a zachránili! Poté si děti ještě vyluštily bludiště, prohlédly knihy, dostaly
knižní i sladkou odměnu a rozloučily se. Tak zase příští rok!
V průběhu měsíců října, listopadu a prosince navštívilo knihovnu všech
devět tříd základní školy a všechny 3 třídy ze školky (4. třída dokonce
2x). Celkem 187 dětí!!!

Dětské knihy
pro Klokánek
Přemýšlejte také J.
10. 12., hned první vyučovací hodinu, přišla do knihovny 7. třída. Protože mají v doporučené literatuře v sekci fantasy knihu od J. K. Rowlingové – Harry Potter a Kámen mudrců, tak si mohli hned ověřit své znalosti
o snad nejznámějším čaroději v připraveném testu.
Poté jsme si přečetli ukázky z knih Povídky malostranské, Kdo chytá
v žitě, Společenstvo prstenu a Kosmova kronika, z básnické sbírky Slezské písně a ukázku ze hry Romeo a Julie. Děti byly moc hodné a hezky
četly. Závěrem je čekala malá, sladká odměna.
Odpoledne téhož dne navštívila knihovnu ještě 8. třída. S osmou třídou
jsme se zaměřili na vyhledávání knih v knihovnickém on-line katalogu.
Děti vyhledávaly knihy z doporučené literatury pro osmý ročník, tedy
knihy, které se jim určitě budou hodit. A aby to bylo zajímavější, došlo na
soutěž dvou skupin – holek a kluků (kluky tedy doplňovala Terka, která
jim nakonec nejvíce pomohla). Vyhrály holky, ale bylo to jen o chloupek.

V měsíci prosinci proběhla v knihovně rychlá akce „Knihy pro dobrou věc“, která byla zveřejněna na Facebooku Městské knihovny Železná
Ruda. Zapojit se mohl každý, kdo má doma dětské knihy v dobrém stavu a těmto knihám jeho vlastní děti již odrostly. Čtenář tedy mohl knihy
přinést do knihovny, kde se dozvěděl, že knihy poputují do janovického Klokánku (projekt Fondu ohrožených dětí). Celkem bylo odvezeno
30 vánočně zabalených knih dětem pod stromeček. Tímto bych ráda
poděkovala paní Vendule Pospíšilové a Markétě Hřebíkové. Další knihy
byly věnovány z knihovnického skladu a také moje maličkost přispěla.
Akce se bude určitě opakovat, už v dubnu můžeme dát další várku knih
dětem z Klokánku na Velikonoce!
Čtenářská výzva – nezapomeňte plnit naši čtenářskou výzvu. V lednu
čteme:
1) Kniha, jejíž autor letos oslaví kulatiny (příklady knih v minulém vydání ŽZ)
2) Kniha, která má v názvu den v týdnu (příklady knih v minulém vydání
ŽZ)
V měsíci únoru se můžete těšit na knihy:
1) Kniha, jejíž hlavní postava má vaše vysněné povolání (např. psycholog
nebo detektiv – James Patterson a jeho série s Alexem Crossem, podnikatel – Padesát odstínů šedi – E. L. James, ředitelka ZOO – Žofka
ředitelkou ZOO – M. Macourek a mnoho dalších, stačí si vybrat)
2) Kniha, která má na obálce květinu (např. Heřmánkové údolí – H. Körnerová, Námi to končí – C. Hooverová, Sedmilhářky – L. Moriarty
a další).
Tak hurá do toho, ať máme co nejdříve hotovo! ?
Dlužníci
Ráda bych prostřednictvím zpravodaje poprosila čtenáře, kteří mají
kartičku číslo: 685, 818, 844, 869, 872, 882, 891, 892, 899 a 914, aby
uhradili v knihovně dlužné poplatky. Jedná se o sumu 20,- Kč a více.
Děkuji.
Hezké lednové dny přeje
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice
foto autorka
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Co se čte … na úřadě

Každý měsíc představí svoji četbu lidé z různých oborů. A začínáme s vedením Města Železná Ruda
– panem starostou Filipem Smolou a místostarosty Petrem Najmanem a Filipem Brožem.
1) Kolik knih přečtete za rok?
F. S.: Moji četbu zahrnují spíše zákony a vyhlášky. Knihám se věnuji na
dovolené, a to přečtu tak dvě.
F. B.: Přibližně jednu za měsíc.
P. N.: To je různé, podle toho, jestli mám tzv. „čtecí nebo nečtecí“ období.
Takže 3 až 10 knih plus odborné publikace.

11) Dáváte přednost večernímu koukání na TV či PC nebo si raději čtete?
F. S.: PC (kvůli práci)
F. B.: Vzhledem k množství práce převládá PC.
P. N.: Televizi moc, zvláště poslední dobou, nesleduji. Mám teď ale „nečtecí“ období, usínám po pár řádcích.

2) Kdo je Váš oblíbený autor?
F. S.: Stieg Larsson
F. B.: Nemám vyhraněného autora.
P. N.: Jo Nesbo, Lars Kepler, Stieg Larsson, Arthur Hailey, James Herriot

12) Četli jste, čtete nebo budete číst svým dětem před spaním? Co konkrétně?
F. S.: Ano, určitě jim budu číst!
F. B.: Čteme každý večer před spaním. Jak pohádky klasické, tak pohádky
nové.
P. N.: Dětem jsem nejen četl, ale i vymýšlel pohádky. Co? To bylo úměrné
jejich věku.

3) Jaký žánr čtete nejraději?
F. S.: Detektivky a dokumentární
F. B.: V současné době pohádky dcerce před spaním.
P. N.: Severská detektivka, dokument, román
4) Četl jste více v mládí nebo až teď v dospělosti?
F. S.: V mládí, protože bylo více volného času.
F. B.: Spíš dříve, když jsem na to měl více času.
P. N.: Spíše v mládí, teď mám méně volného času.
5) Vaše nejoblíbenější kniha?
F. S.: Karl May: Vinnetou
F. B.: Nemám.
P. N.: James Herriot: To by se zvěrolékaři stát nemělo.
6) Vracíte se k nějaké knize pořád dokola? ?
F. S.: Ne.
F. B.: Ne.
P. N.: To určitě ne, ani nevím, zda jsem četl nějakou knihu dvakrát. Vlastně
ano, knihu zmíněnou v minulé otázce. Rád si jí zase někdy přečtu.
7) Kniha, která Vás v poslední době zaujala a proč:
F. S.: Knihy ze série Milénium. Jsou to napínavé knihy s mnoha zápletkami.
F. B.: Některé dětské knihy a pohádky svou jednoduchostí, kdy je jeden
klasický příběh zjednodušen na jednu až dvě stránky, aby se do jedné knihy vešlo co nejvíc pohádek a lépe se tak prodávalo 30 nebo
50 pohádek v jedné knize. Příběh potom nemá žádnou hloubku
a děti často odradí od původní pohádky.
P. N.: Jan Petránek: Na co jsem si ještě vzpomněl. Je to velmi zajímavá
autobiografie rozhlasového redaktora.
8) Navštěvujete knihovnu nebo si knihy spíše kupujete?
F. S.: Knihy si raději kupuji. Stahuji také e-knihy.
F. B.: Knihy čtu převážně z knihovny, doma mám jen několik kusů.
P. N.: Dříve jsem chodil do knihovny, nyní spíš kupuji e-knihy.
9) Kniha, kterou máte nyní rozečtenou:
F. S.: Stieg Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy.
F. B.: Momentálně žádnou.
P. N.: Jan Petránek: Na co jsem si ještě vzpomněl.
10) Kniha, kterou byste doporučil ostatním:
F. S.: Severské detektivky (A. Indridason, A. Edwardson,..)
F. B.: Asi žádnou z poslední doby. Ani z těch několika, co mi prošly rukama.
P. N.: Jo Nesbo: Lovci hlav.

13) Jaký vztah jste měli k povinné literatuře na střední škole?
F. S.: Málokdo ji v daném období ocení, ale s odstupem času jsem za ni
moc rád.
F. B.: Některé knihy jsem četl rád a zaujaly mne, jiné byly z povinnosti,
takže neutrální.
P. N.: Na střední školu jsem chodil za bývalého režimu, čemuž odpovídalo
i složení povinné literatury.
14) Váš oblíbený knižní hrdina:
F. S.: Vinnetou
F. B.: Nemám
P. N.: James Herriot
15) Ovlivnila Vás nějaká kniha do té míry, že jste podle ní zvolili své
povolání?
F. S.: Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky.
F. B.: To určitě ne.
P. N.: Julius Komárek: Lovy v Karpatech. I když, vyrůstal jsem v lesnické
rodině, což mělo zásadní vliv.
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice

Výstava fotografií přírody

CZECH NATURE PHOTO
představuje nejlepší snímky přírody fotografů z České
republiky a Slovenska. Cílem soutěže je ukázat přírodu
celého světa tak, jak ji vidí naši fotografové. V roce 2017
se odehrál pilotní ročník soutěže, který u profesionálů,
amatérů i veřejnosti vzbudil velmi pozitivní ohlas.
Czech Nature Photo doplňuje „sesterskou“ soutěž
Czech Press Photo, která má více než dvacetiletou
tradici a přináší nejdůležitější reportážní snímky roku.

Výstavu je možné navštívit
v Informačním středisku Kvilda
do 31. 3. 2020
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WE LOVE ŠUMAVA / 2019

Mnozí jste již za ta léta fungování projektu
WE LOVE ŠUMAVA postřehli naši činnost,
kterou na Šumavě a obzvláště na Železnorudsku
konáme. Snažíme se hlavně na sociálních sítích,
internetu a v médiích propagovat krásy Šumavy,
dělat určitou osvětu ohledně chování v přírodě
a proti jejímu znečišťování, společně za prodaná trička sázíme stromky a budoucí lesy a občas
také děláme nějaké dobročinné akce, jejichž
výtěžek věnujeme někomu, kdo to potřebuje…
Chtěli bychom tedy představit naší činnost za
uplynulý rok 2019 i vám, kdo na sociálních sí-

tích nejste. Rádi bychom také podotkli, že vše
tvoříme bez jakékoliv dotace, nebo příspěvku.
Na jaře a na podzim jsme uspořádali dvě
společná sázení stromků za Tričko s příběhem
a společně jsme tak vysadili celkem již přes

3500 stromků. Na obou sázeních se sešlo několik stovek dobrovolníků, kteří přijeli na Šumavu
ze všech koutů republiky a mnoho z nich spojilo
sázení s prodlouženým víkendem a zůstali zde
několik dnů.

I letos jsme pokračovali v tvorbě „Ekoboxů“
– tedy dřevěných boxů ve kterých jsou umístěny
nejčastější odpadky nacházené v lesích. K tomu
jsou zde popisky, jak dlouho se daný produkt
rozkládá ve volné přírodě a tímto způsobem se
snažíme na turisticky exponovaných místech
naučit turisty trošku čistotě, nosit si věci zpět
a neodhazovat je do volné přírody.
V létě jsme uspořádali „Koncert pro čistou
Šumavu“. Vstupenkou na jedinečný akustický
koncert Marka Ztraceného byl kus uklizené Šumavy. Stačilo poslat fotku nějakého znečištěného místa na Šumavě a jeho uklizení a odměnou
za to byla vstupenka na jedinečný koncert v šumavské přírodě. Počet míst byl omezen, a proto se poměrně záhy sešlo na desítky fotografií
uklizených míst. Návštěvníci koncertu se svezli
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v mnoha ohledech jedinečnou sedačkovou lanovkou na Pancíř v nádherné šumavské scenérii za svitu odpoledního slunka po předchozím
dešti. Všichni si poté společně vychutnali jedinečný koncert s úžasnými panoramaty, který
Marek odehrál zdarma.

Další akcí byla dražba jedinečných hodin,
spojená s oslavy pádu železné opony. Hodiny
byly zvoleny jako symbol ubíhajícího času právě 30 let od pádu železné opony. Hodiny také
nebyly obyčejné, ale spojené se Šumavou a právě železnou oponou, jako připomínkou toho, že
svoboda není zadarmo a je neustále zapotřebí si
připomínat oběti komunismu a boje za svobodu. Jedinečné designové hodiny vyrobila firma
Millwood a dovnitř hodin byl umístěn ostnatý
drát ze železné opony, kusy dřeva ze sloupů
železné opony a několik nábojnic po pohraničnících. Hodiny se v internetové aukci vydražily
za úžasných 50 000,- Kč a ty všechny byly věnovány přes transparentní účet na pomoc postiženému chlapci ze Sušice.
Posledním počinem byly Šumavské dveře,
aneb jedinečný fotopoint na vrcholu Pancíře,
z něhož se stal až nečekaně atraktivní a vyhledávaný turistický cíl. Jedná se o staré dveře,
které jsou vsazené v dobovém rámu vytvořeném Jiřím Sýkorou a společně s výhledem do
Nýrského údolí tvoří krásné místo pro focení.
Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli.
Za tvůrce projektu
Richard a Filip Brožovi
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Z českého dobového tisku
Zima na Pürstlingu
Národní Listy, dr. F. Schleé, 18. 2. 1929
Šumavský Březník, ale také Pürstlink, samota s hájovnou nacházející se v údolí Luzenského potoka. První písemné záznamy
o této lokalitě pochází z r. 1787. V 19. stol. se
na Pürstlingu odehrává děj známého Klostermannova románu Ze světa lesních samot:
„…Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, ležícího půl hodiny
od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin,
kam před třiceti roky sotva lidská noha cestu
našla. Vysoká pláň, lukami zelenými, šedým
mechem prorostlými, vine se potok granátově
zarudlé barvy: mladá Otava, která se prýští z
útrob hory Luzného, kde prý jsou ještě zdroje
zlata, jež za věků dávno zašlých přebytek drahého kovu „křivé“ řece dávaly. Ale ted přebytku zlata již není; vystoupíš ze dveří myslivny,
stojí před tebou Luzný, směrem jižním pláň
uzavíraje. Stojí tu, bělavou, kostrbatou hlavu
maje v bílé mlhy neb černé mraky zahalenu…“
V zimě jest Pürstling skoro neznámý. V létě
přece jen tam zabloudí turisté, jdoucí od pramenů Vltavy na Luzný a Roklan, ale v zimě
omezuje se na Šumavě lyžařský ruch pouze
na okolí Železné Rudy a Želnavy. A přece je
pro lyžaře se svým okolím nesmírně zajímavý,
příroda pak poskytuje mu tolik vděčných krás
a možnost obdivu. Sjíždíte široké lesní cesty
a průseky netknutého a nerozbrázděného sněhu, udivují vás bohatě zavěšené vysoké smrky,
celé dny nepotkáte živou duši.
Vzpomenete marně na davy lyžařů, pachtících se po Krkonoších na tamní sjezdy plné
výmolů a „lavorů“ a je Vám teple a šťastně.
Pürstling, ten svět lesních samot, leží v centrální Šumavě blízko při bavorských hranicích
na rozsáhlých svažných lukách kol dokola
obklopených lesy s pozadím Luzného, jehož
holý vrchol je již na bavorské straně, tyčící se
do výše 1 372 m připomíná bílou dominikánskou čepičku. Tři budovy tvoří Pürstling, dvě
dřevěné dřevorubecké chalupy a zděná hájovna, nejvýše položená.
V hájovně mají lyžaře rádi. Jsou k disposici
tři pokoje s devíti lůžky a je-li potřeba, možno ještě šest noclehů opatřiti v druhých chalupách. Paní hajná Kainzová postará se o vás
až dojemně mateřsky, uspokojí i dost vybrané
žaludky a udržuje v pokojích „věčný oheň“.
Ví dobře, že lyžaři, promrzlí a někdy smáčení, milují teplo a sucho. Večer zasedne se kol
dlouhého stolu v kuchyni pod velkou petrolejovou lampou; v kamnech praská smolné dřevo, vypráví se o denních zážitcích a umlouvá nová túra. Všichni jsou tam vždy veselí
a spokojení. Je to tak starosvětské a proto snad
krásné.

Březenská hájovna je i v dnešní době častým cílem turistů. Je odtud krásný pohled do Luzenského
údolí, kterému vévodí Luzný s kamenným vrcholem.
Bohužel, že je Pürstling tak daleko – 30 km
– od dráhy! Ale přece i pro lyžaře začátečníka
není nepřístupný. Ze Strakonic jedeme lokálkou do Lipky za Vimperkem. Saněmi, objednanými předem z Kvildy, šestisedadlovými,
urazíme 16 km do Bučiny přes Ferchenhaid,
krásnými lesy a údolími (jízda stojí osobu
15 Kč). Přijedeme-li večer o 6. hod. do Lipky, dojedeme v 9 hod. do Bučiny a přespíme
v horském hostinci „U Tyroláka“.
Odtud počíná už překrásná cesta lyžmo. Je-li jasno, vidíme z Bučiny – nejvyšší to vesnice na Šumavě – krásné panorama rakouských
a bavorských Alp, skupinu Dachsteinu i třpytící se ledovce na bavorském Watzmannu. Stoupáme na Poštovní horu a prudkým sjezdem,
ocitáme se u chaty KČST u pramenů Vltavy.
Podíváme se ovšem kousek do lesa na malé
korýtko, kde se rodí naše Vltava a pak už do
chaty na číšku čaje.
Nájemce p. Pešl je rád, že vidí opět lidskou duši a sám dobrý lyžař ochotně poradí
některou z lyžařských cest. Dostáváme se pak
dlouhým výstupem na Černou horu a mírnými
sjezdy a výstupy širokými pasekami a průseky, dobře zasněženými, na Umrlčí kopec.
Odtud vede úzká náhorní cesta na Mokrůvku
(Moorkopf); sešeřelým pralesem, plným vývratů, rozsoch a nebetyčných smrků. Tato část
cesty, divoce romantická, jest v Čechách jedinečně krásná. Jedině na Podkarpatské Rusi
viděl jsem podobný prales.

Jedeme úzkou stezkou pod klenbou smrčí,
kde i za slunného dne je šero a zpomalujeme
tempo, abychom se dostatečně nasytili liché
velebnosti prastarého lesa. Pod vrcholem
Mokrůvky vede už přímý průsek na Pürstling.
Z počátku široký jako paseka, vystlaný vysoko sněhem, po něm lyže bzučí svoji krásnou
melodii prudkého a bezpečného sjezdu, končí
v křivolaké úzké cestě mezi mlázím. Ta jest
v každé zátočině vroubena mohutnými jámami, které vytvořily různé tělesné rozměry,
drobná to práce skoro všech putovníků z Mokrůvky na Pürstling a pomník to úzkého styku
lyžaře s matičkou zemí. Vjíždíme na můstek
přes potok Luzný a jsme na pürstlingských
pláních. Čekáme, ovšem delší dobu na ty,
kdož tuto „cestu vzdechů“ sjíždí v několika
epochách a pak už jen deset minut vzhůru do
hájovny. Za vrcholem Luzného zapadá slunce
a tvoří na lesích úchvatné pastelové vidmo,
v údolí pod námi sníh fialoví a jen černá klikatina nezamrzávajícího potoka Luzného ostře
se rýsuje...
Druhý den dopoledne vyjíždíme na Plattenhausen. Lyžaři jej neznají a tak po krátkém
hodinovém výstupu do výše 1 368 m, kam
v létě jen těžko se proderete borůvčím a kapradím, je prudký, ale úplně bezpečný sjezd po
netknutém sněhu širokého a jako přímka rovného průseku zpět na Pürstling.
Odpoledne na Luzný. Údolím potoka přijíždíme na bavorské hranice a od hraničního
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Zima na Pürstlingu

vá celý kraj a kocháme se vyhlídkou, které se
jen málo šťastlivcům v létě dostává. Bavorské
a rakouské Alpy v pevných konturách táhnou
se do dálky, zrůžovělé poledním sluncem. Vítr
do nás mrazivě pere, ale pryč se nechce.
Zpáteční sjezd z vrcholu je ovšem velmi
těžký, všechny dobře nacvičené obraty moudře opouštíme a každý sjíždí „individuální“
technikou. Pak už to jde dobře až do Roklanské chaty, malé to hájovny již na české stra-

kamene vystupujeme vlevo pod samý vrchol,
tu je vždy sněhu nejvíce. Vysoké smrky jsou
jako ve sněhovém zábalu a keře sněhem osypané tvoří nejbizárnější sochařské útvary. Kdo
sem přijíždí prvně, nedá se tak brzo pohnout
k další jízdě.
Lysý vrchol slézá se v serpentinách po straně
severní a jsou-li ohromné balvany dobře zaváty, sjíždí se s vrcholu serpentinovitě kol dokola a dále lesem, cestou výstupu, zprvu prudce a pak
mírně podél potoka až pod samý
Pürstling. Dlouhý a bohatý tento
sjezd bývá však bohužel – zvláště
dámami – prováděn ve dvou etapách, ježto pod vrcholem je dobře
ukrytá „houpačka“, projevující
vynikající magnetickou sílu.
Den na to věnujeme se dopoledne lyžařskému cvičení na ideMobilní web pro hlášení
álních svazích pürstlingských.
výpadků elektřiny,
Udivujeme svými „kumšty“ jeporuch a kalamit
den druhého a svorně se pochválíme a odpoledne vydáváme se
horní cestou k Modravě. Zprvu
mírné stoupání hlubokým lesem
po svahu Kaltstaudenské hory až
k Josefstadtu, několika to opuštěPorucha
ným dřevařským chalupám, přes
byla
odstraněna
cikánské slatě pod vrchol PlohauMobilní web pro:
Stolní počítač
senu a pak krásnou širokou cesNotebook
Tablet
tou prudkým sjezdem do ModraTelefon
vy. Ovšemže posvačíme v krásné
Klostermannově chatě KČST,
která jest bohužel liduprázdná.
Již za tmy vracíme se na Pürstling dolní cestou podél Luzného,
opatřeni svítilnami a vypadáme
SKUPINA ČEZ
jako roj světlušek.

ně a dále za hodinu po mírně vlnité cestě na
Pürstling. Střední Šumava je v zimě překrásná
a kdo ji poznal, zůstane jí věren.
Řadu let trávíme vánoce na Pürstlingu, naše
pětičlenná a jiná tříčlenná společnost, jejíž jeden člen přijel tam loni až z ciziny, kam jej
zanesl úřad. Vždy se srdečně přivítáme a rozumíme si. Nejkrásněji je tam však v únoru, kdy
je stálé slunné počasí a krásný sníh.
Josef Růžička, Plzeň

ČEZ – info pro občany

V zimě není radno pouštěti se
Šumavou za tmy – připomínám si
vždy nerad, jak před lety bloudil
jsem s menší společností lyžařů
na Weitfällerských slatích – ale
potok je nám nejlepším vůdcem
a jedeme stále jen po rovině.
Ráno vyjiždíme na Roklan. Zprvu značenou cestou, tu však brzo
opustíme a jedeme lesem podél
Černého potoka na Plattenhausenské slatiny. V létě jsou tyto
slatě nepřístupné, hluboké tůně,
pokryté na povrchu mechem,
pohltily by každého, a proto
v zimě s tím větší radostí vnikáme do této podivuhodné oblasti.
Od slatí rovným průsekem vystupujeme pod vrchol, jejž nutno až
k obrovskému železnému kříži
na temeni vystoupiti „traversováním“. Máme štěstí. Slunce polé-

Nejde Vám proud?

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA
Krátkodobé přerušení dodávek elektřiny je
zapotřebí v případě oprav a údržby elektrického

VAŠI DOMÁCNOST POSTIHL
VÝPADEK ELEKTŘINY

zařízení, kdy je třeba zajistit bezpečnost pracovníků
v dané lokalitě. ČEZ Distribuce informuje své

Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte,
zda se týká pouze vašeho odběrného

odběratele o plánovaných odstávkách proudu
bezplatně e-mailem po vyplnění formuláře na
www.cezdistribuce.cz/sluzba.

místa nebo i širšího okolí, např. zda se svítí
na chodbě domu či v ulici, kde bydlíte.
Zkontrolujte svůj hlavní jistič přecvaknutím
do polohy vypnuto/OFF a následně do polohy
zapnuto/ON. V případě, že se výpadek týká
pouze vašeho odběrného místa, zkontrolujte
prosím nejprve stav hlavního jističe před
elektroměrem a také podružné jističe v nemovitosti.

V případě, že vám informace o odstávce
u ČEZ Distribuce chybí, nahlaste výpadek elektřiny
na bezplatném webu www.bezstavy.cz.
Bez registrace i na vašem mobilním telefonu.
Stačí vyplnit adresu odběrného místa pomocí
našeptávače a vzápětí se vám zobrazí oznámení
aktuální odstávky s termínem ukončení.

Poruchy způsobené závadou na zařízení
ve vašem vlastnictví (jističe, vnitřní elektroinstalace)
odstraňují na vaše náklady odborné firmy.
Ověřte, zda jste uhradili veškeré platby za elektřinu.
V případě nesrovnalostí kontaktuje svého
dodavatele elektřiny.
Pokud jsou platby v pořádku, v sousedních
objektech se svítí a domácí jistič není poškozen,
došlo ve vašem odběrném místě buď k plánované
odstávce, nebo k poruše v dodávce elektřiny.

www.bezstavy.cz

SKUPINA ČEZ

KALAMITA
PORUCHA
Poruchou se rozumí neplánovaná událost, která
má za následek poškození či omezení standardního
provozu zařízení distribuční soustavy. Jste-li bez
proudu a vyloučili jste všechny výše zmíněné
možné příčiny, nahlaste nám poruchu na
www.bezstavy.cz.
Po vyplnění adresy místa poruchy pomocí
našeptávače udejte rozsah (výpadek v celé
ulici, viditelné poškození vedení apod.) a délku
trvání. Nahlášení poruchy vám bude
bezprostředně potvrzeno a ČEZ Distribuce
vás bude o odstranění poruchy informovat
prostřednictvím SMS.

Kalamitní stav vyhlašují energetici zpravidla při
nadměrné kumulaci poruch v distribuční soustavě
způsobené klimatickými jevy. Call-centrum
v takových případech nestíhá dostatečně a včas
odbavovat hlášení odběratelů.

Snadno, rychle a bezplatně nám výpadek
proudu nahlásíte na www.bezstavy.cz.
Zde můžete nahlásit i skutečnosti, které
by mohly pomoci nenadálé nepříjemnosti
odstranit (např. popadané stromy přes
vedení, apod.). O aktuálním vývoji
odstraňování poruch budete informováni
formou SMS na Vámi uvedeném čísle.

WWW.BEZSTAVY.CZ
PORUCHOVÁ LINKA

800 850 860

www.cezdistribuce.cz
www.bezstavy.cz

SKUPINA ČEZ
www.bezstavy.cz
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SPORT
IRON JAM 2019

28. prosince se opět v centru města uzavřela
Belvederská ulice, a i přes nedostatek sněhu se
tam navezlo 18 náklaďáků sněhu, podařilo se
postavit skvělou trať a proběhl zde již 7. ročník
jedinečného závodu Horsefeathers IRON JAM,
který do Železné Rudy přilákal závodníky z celé
republiky a také mnoho stovek diváků, kterých
během celého dne bylo okolo 2 tisíc. Jedinečnou atmosféru během grande finále těžko jinde
v ČR najdete. Letošní rok bylo vše umocněno
velkoplošnou televizí, která přenášela celou jízdu závodníků tak, aby viděli všichni diváci pod
cílem všechny triky a celou trať. Vítězové si
rozdělili finanční hotovost 30 000,- Kč a dalších
30 000,- ve věcných cenách.
Výsledky závodu:
Ski:
1 Šimon Bártík
2 Radek Palkoska
3 Ondra Beneš
4 Honza Ferbr
5 Tomáš Jirsa
Snowboard:
1 Jan Rovenský
2 Roman Zaňka
3 Láďa Hrstka
4 Matouš Šmerák
5 Michal Štrunc
Sponzoři závodu: Horsefeathers Clothing
/ Monster Energy / Suptel / Město Železná
Ruda / CrossCafe / Freeskier.cz / Rezidence
Skalka a Rezidence Javor / Penzion U zlomené lyže / Freeride.cz / Armada skis

ZTRACENÝ
V O2 ARÉNĚ

Vážení příznivci hudebníka, zpěváka a skladatele Marka Ztraceného, máme pro vás menší dárek. Jak již plakátek napovídá, připravili
jsme právě ve spolupráci s tímto „slavíkem“
u příležitosti jeho koncertu v O2 aréně speciální
možnost, jak se bez starostí dostat na jeho koncert a zpět. Na jeho sobotní koncert 22. 2. 2020
bude vypraven speciální autobus jedoucí ze Železné Rudy do pražské O2 arény a po koncertě
zpět do Železné Rudy, a to zcela ZDARMA.
Stačí zajít do Železnorudského ITC s platnou
vstupenkou na sobotní koncert, mít trvalé bydliště na Železnorudsku a dostanete jízdenku na
tento bus, který je vyjádřením podpory místnímu úspěšnému občanovi, který Železné Rudě
dělá reklamu po celé republice. Nemusíte řešit
dopravu do Prahy, nemusíte řešit parkování, ani
jestli budete pít či nikoliv, prostě se můžete jen
bavit…
fb
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Sjezd staromilců a hranařů z Pancíře

Předposlední den roku 2019 se konal veřejný
závod „Šusem“ z Pancíře. Občanské sdružení
„Otevřená Šumava“ jej organizovala na počest
již 108. výročí konání prvního sjezdového závodu na Šumavě. Prezence závodníků probíhala na bývalém hotelu Hrnčíř v režii manželů Hamplových a jejich pomocníků, kteří před
závodem vytvořili krásnou atmosféru a přispěli
tak k dobré pohodě lyžníkům v dobovém oblečení na starých lyžích. Lyžaře přišli pozdravit
i povzbudit starosta Železné Rudy Filip Smola
a místostarosta Petr Najman. Po zaregistrování
a občerstvení se účastníci závodu vydali lesem
na vrchol Pancíře. S narůstající nadmořskou
výškou narůstalo i množství sněhu, což vneslo
Pokračování na straně 12
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Sjezd staromilců a hranařů z Pancíře
Dokončení ze strany 11

více klidu do řad všech závodníků i organizátorů. Na vrcholu Pancíře v chatě zbylo trochu
času na čaj či kávičku před startem. Z terasy
chaty byly vidět Alpy a sluníčko paprsky nešetřilo. Krásná idylka před závodem. Jednu hodinu
po poledni to začalo. V minutových intervalech
sjížděli lyžníci až k Hofmankám, kde byl cíl.
Nedostatek sněhu zkrátil délku závodu. Nic to
však neubralo na umu závodníků. Zvládali trať
bez větších problémů. Občas někdo okusil pád
do sněhu, to ke sjezdu patří.

Nikomu se nic nestalo a tak dohlížející horská služba měla klidnější službu. Letos bylo
i více diváků, kteří fandili při sjezdu podél trati či z lanovky. Závodilo celkem 25 lyžníků,
z toho pouze jedna žena (dcera Emila Kintzla).
Kromě již stálých účastníků, kterým je více jak
70 let se rozšířil počet nejmladších. A to je povzbudivé do dalších ročníků. A kdo vyhrál? No
přece všichni! V penzionu Lucie se uskutečnilo
vyhlášení závodu s předáním diplomů a účastnických listů. Kdo by se chtěl podívat a fandit

letošnímu, již stodevátému závodu, nechť si zapíše datum 30. 12. do kalendáře a může přijet.
Vrátíte se o sto let nazpět do časů začátků lyžování na Šumavě a povzbudíte naše šumavské
lyžníky. Zaslouží si to. A věřte, že i když jsou
to tvrdí chlapi a silné ženy, tak jim to fandění
vhání síly do toho jejich sjezdu „šusem“ a u srdíčka to hezky hřeje. A o to nám všem přece jde.
text a foto:
Václav Vetýška, Plzeň
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