
tak už se nám blíží jaro. Teprve teď, na samotném konci zimy, napadl 
na Rudě a v okolí sníh, takže jsme mohli vyrazit kromě sjezdovek i na 
běžky a užít si zimních radovánek. Snažili jsme se opravdu ze všech sil 
udržovat v co nejlepší kondici běžecké stopy, za což děkuji všem, kteří 
se na této práci podíleli. 

Bohužel i zde také řešíme problém s šířením nového koronaviru. Jsme 
přesvědčeni, že není vůbec důvod k panice, ale k obezřetnosti určitě ano. 
Dbejte proto, prosíme, pokynů a doporučení z odpovědných míst. My se 
vás snažíme vždy aktuálně informovat. Jak už jste jistě zaznamenali, tak 
i prostřednictvím novinky v podobě našeho mobilního rozhlasu, který 
funguje jak přes mobilní aplikaci, tak přes SMS zprávy. Máme radost, 
že už se vás zaregistrovalo přes 20 %. Věříme, že toto číslo ještě poroste, 
protože jde opravdu o užitečný nástroj, který nejlíp oceníme v případě 
nenadálých změn počasí a dalších komplikací, nebo důležitých událostí.

Na první pohled trochu úsměvný, ale vlastně docela závažný problém 
způsobují i bobři, kteří ve svém „stavitelském zápalu“ přehrazují poto-
ky a staví hráze i na místech, kde vznikají škody na majetku. Jde však  
o chráněného živočicha, proto optimální řešení konzultujeme společ-
ně se zástupci CHKO. Výsledkem jednání je příslib výjimky, abychom 
mohli posouvat hráze a uvolňovat průtok vody tak, aby se nerozlévala 
nekontrolovatelně a nezaplavovala například sklepy či komunikace.

Velké emoce vzbudila především u obyvatel Sušice a okolí, kteří do-
jíždějí za prací do Německa, připravovaná investice Ředitelství silnic  
a dálnic. Díky ní bude realizována II. etapa stavby silničního průtahu 
městem Železná Ruda a kromě nového povrchu vozovky vzniknou rov-
něž nové chodníky, přechody, osvětlení a dojde také k výměně inženýr-
ských sítí, včetně pokládky optických kabelů, umožňujících zavedení 
rychlého internetu či televizního vysílání. Stavba začne 1. dubna a na 
začátku si vyžádá kompletní uzavírku silnice č. I/27 tj. ulice Klatovská 
v úseku od železničního přejezdu k odbočce do ulice Lyžařská po dobu 
přibližně 11 týdnů. 

Samozřejmě i nás velmi mrzí komplikace a kilometry navíc, které 
budou muset lidé na cestě do Německa do práce najezdit. Bez kom-
pletní uzavírky však stavba z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí, 
která si vyžádá zhruba 3 metry hluboké výkopy, není realizovatelná. 
Ještě jednou chceme i touto cestou požádat všechny o trpělivost a po-
chopení. Železná Ruda čeká na stavbu průtahu celé roky. Všichni víme, 
jak nepříjemné a nebezpečné je chodit po neosvětlené hlavní silnici bez 
chodníků.

Považujeme za důležité zopakovat, že objízdnou trasu jsme nestano-
vili my, zástupci města Železná Ruda, nýbrž Krajský úřad Plzeňského 
kraje se souhlasem Dopravní policie Plzeňského kraje. Jako objízdnou 
trasu nebylo možné využít cestu přes ulice U Vodárny a Na Samo-
tách. Důvodem je, že trasa této komunikace je z velké části soukromá, 
přičemž vlastníci, kteří ji před lety získali v restituci, žijí v zahraničí  
a nekomunikují. Ještě podstatnějším důvodem je, že v části není ani ve-

dená jako komunikace. Můžeme vás ujistit, že budeme po celou dobu 
výstavby tlačit na maximální urychlení prací a tím zkrácení doby uza-
vírky. Současně Vás budeme průběžně neustále informovat o vývoji této 
stavby.

Kromě průtahu budeme v příštích měsících pokračovat také v úsi-
lí o vytvoření našeho náměstí, dostavovat hasičárnu a nepolevíme ani  
v opravách chodníků a vozovek. Čeká nás tedy hodně práce. Ta s sebou 
občas nese i související obtíže. Ale děláme ji proto, že chceme naše měs-
to opravdu posunout o pořádný kus dopředu, aby se nám tady všem žilo 
co nejbezpečněji a nejpohodlněji. 

V téhle souvislosti nám obrovskou radost udělaly masopustní akce 
na Rudě i na Hojsovce, které se opravdu vyvedly a ukázaly, že se lidé 
na Železnorudsku dokážou skvěle bavit. Pokud máte nápady na další 
sousedské akce, dejte nám vědět. Moc rádi je podpoříme a pomůžeme 
s organizací.

Pokud chcete být aktuálně informováni o dění v Železné Rudě, tak 
sledujte oficiální facebookové stránky města (www.facebook.com/

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

Pokračování na straně 2

Milí sousedé,

SLOVO  STAROSTY

Uvnitř si přečtete:     ITC informuje • Masopust na Železnorudsku • Zprávičky ze školky • Ředitelský šuplík • Z českého 
dobového tisku • Zajímavosti Železnorudska - Král pašeráků Šumavy • Upozornění z NP Šumava • Sport • Inzerce
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ITC informuje

mestoZeleznaRuda) a nezapomeňte se za-
registrovat v aplikaci Mobilní rozhlas města 
Železná Ruda. Leták s možnostmi registrace 
najdete i uvnitř zpravodaje. Zároveň prosím 
pamatujte, že v případě potřeby se na nás 
můžete kdykoli obrátit na mail: starosta@
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

SLOVO  STAROSTY
Dokončení ze strany 1

Jak už možná někteří z Vás zaznamenali, došlo již v lednu v Informačním a Environmentálním 
centru k personálním změnám. Děje se tak z důvodu odchodu dlouholeté pracovnice Ivany Vilišové 
na mateřskou dovolenou. Chtěly bychom jí proto touto cestou pogratulovat k narození holčičky. 
Přejeme jim oběma pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Na postu vedoucí ITC a EC je nyní Ing. Barbora Kučeravá, Ph.D. a jako zcela nová kolegyně 
přibyla do kolektivu Mirka Frenzlová, DiS.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že letošní mírná zima a proměnlivé počasí nebude tolik lákat návštěv-
níky do naší oblasti, máme velikou radost, že se stále zvyšuje návštěvnost a oproti loňskému roku se 
do Informačního a Environmentálního centra přišlo v únoru podívat o 174 hostů víc. Konkrétně po-
čítadlo návštěvnosti uvádí číslo 5139 osob (viz přiložený graf). Nesmírně nás toto číslo těší, stejně 
jako množící se pozitivní ohlasy na naši práci a chvála, kterou vždy moc rádi slyšíme. Děkujeme!

Abychom podpořili propagaci Železnorudska, zúčastnila se naše kolegyně Iva Juhová společně 
se zástupci města a Mikroregionu Šumava – Západ veletrhu cestovního ruchu v Praze – Holiday 
World (13. – 16. 02. 2020).

Zároveň jsme spustili face-
bookový profil Informačního  
a Environmentálního centra, 
kde návštěvníci naleznou infor-
mace o všech akcích, které se 
v naší oblasti konají. Krátkými 
články pak nabízíme typy na 
výlety v našem okolí, vždy do-
plněné fotografiemi a popisem 
o náročnosti výletu. 

V současné době připravuje-
me v centru další výstavu, která 
se bude týkat historických po-
hledů na Železnorudsko. Proto 
bychom chtěli poprosit všech-
ny, kteří vlastní historické fo-
tografie a pohledy, zda by nám 
je zapůjčili k vystavení anebo 
k vytvoření kopie pro výstavu. 
Fotografie budeme shromaž-
ďovat v našem centru do konce 
března, abychom stihli vše při-
pravit na zahájení výstavy dne 
15. 4. 2020 od 17 hodin, kde 
proběhne vernisáž. Všichni jste 
srdečně zváni! 

Za tým EC a IC  
Mirka Frenzlová  

a Barbora Kučeravá

Environmentální a informační turistické centrum  
– co nového po Novém roce?
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Železnorudsko 

 

Ukliďme 

4. dubna 2020 
Zapojme se společně do jarního úklidu! 
 Posbírejme odpad z trávníků a chodníků 

veřejného prostoru, který necháme         
u kraje chodníků či silnice a Technické 

služby se postarají o odvoz.  
Úklid probíhá individuálně. 

 
Netýká se úklidu garáží, sklepů či půd. 

Environmentální  
a informační centrum ŽR 

376 397 033 

Vážení čtenáři,
upozorňujeme Vás  

na možnost zrušení / omezení 
plánovaných společenských 

akcí / setkání, jejichž nabídky 
najdete v tomto čísle Železno-

rudského Zpravodaje,  
na základě aktuální  

epidemiologické  situace.  
Informujte se předem  

u pořadatele akce.
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Vážení čtenáři a spoluobčané, nejen v souvislosti s nedávnou kalamitou, kdy je potřeba poskytovat včas informace, zavádíme pro vás 
všechny zcela zdarma „Mobilní rozhlas“. 

Je to moderní komunikační prvek, který nahrazuje klasický obecní rozhlas. Budeme vás tak moci informovat pomocí emailu, chyt-
ré aplikace (iOS a Android) a nebo pomocí SMS (pro obyčejné telefony které nemohou používat aplikaci) o důležitých informacích  
z oblastí, které si zvolíte (odstávky energií, dopravní omezení, kulturní akce, atd.). Pokud se nemůžete registrovat elektronicky na níže 
uvedeném webu, či si stáhnout aplikaci, použijte tento formulář, který následně odevzdejte na podatelně městského úřadu.

Filip Brož

MOBILNÍ ROZHLAS
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Již druhým rokem probíhal v Železné Rudě Ma-
sopust. Termín vyšel opět na poslední sobotu před 
Popeleční středou, kdy se všude konají slavnosti, 
tak zvané Ostatky. Počasí nám vyšlo a tak jsme se 
všichni s chutí sešli před radnicí města. I tento rok 
nám Radek Ipser zajistil svůj koňský povoz společně  
s Andreou Šafandovou. Za což jim patří veliký dík! 
Na úvod si maškary vyžádaly od pana místostaros-
ty Petra Najmana klíč od Železné Rudy a mohlo se 
začít. Celý průvod provázela svou muzikou Folklor-
ní muzika Hořec. Cestou se zpívalo, vtipkovalo, 
tancovalo a samozřejmě se dělal správný rozruch. 
Děti nejen z Folklorního souboru Hořeček chodily 
na předem smluvená místa, kde mohly žádat o ko-
ledu. Odměnou jim pak byla nějaká sladkost nebo 
něco k pití. Za to patří velký dík všem podnikate-
lům (Pohádková cukrárna, Restaurace Šumava, 
Bufet Kryštofa Částky, Restauraci U Zlomené lyže,  
Cukrárně Charlotte a Hopsárně Bublině), Správě 
Lesů ČR a Městu Železná Ruda, kteří nám tuto mož-

nost poskytli. Protože oproti čtyřem zastavením v minulém roce 2019 
bylo letos zastavení osm. Zároveň moc děkujeme za veškerou podporu 
Unii rodičů a Městu, protože bez jejich podpory bychom akci těžko 
zvládli.

Novinkou tento rok byl ale Masopust na Hojsově Stráži, kde se míst-
ní domluvili, že by bylo hezké tuto tradici založit. Smluvil se sraz v půl 
dvanácté u Hasičárny, kde si masky vyžádaly klíč od Hojsovy Stráže,  
a začala první obchůzka masek. Celou cestu hrála stejně jako v Železné 
Rudě Folklorní muzika Hořec. Lidé se bavili, zpívali, tancovali a cel-
kově se výborně bavili. Chodilo se od domu k domu na předem smlu-
vená místa, kde místní děti žádaly o koledu. Nakonec zvládl průvod 
jedenáct zastavení a poslední „štaci“ zakončil v Hotelu Na Stráži, kde 
byly všechny masky pozvány na připravený guláš. Celá akce trvala až 
do večera, ale už v tu chvíli všichni věděli, že si příští rok rádi masopust 
zopakují. Velké díky všem, kteří se na akci podíleli, zvláště pak Ivě Ko-
houtové, která se ujala organizace, a také všem, kteří připravili skvělé 
pohoštění pro celý průvod.     

Barbora Kučeravá

Masopust na Železnorudsku
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A už se pomalu blíží jaro. Ohlédněme se, co nám přinesl poslední zimní 
měsíc.

Navštívila nás paní knihovnice, která si připravila pro děti vyrábění va-
lentýnských přáníček. Než se pustili společně do práce, proběhlo povídání 
a zkoumání, co všechno víme o Valentýnském svátku.

Ve třídě předškolních dětí, u Broučků, navázali v různých aktivitách na 
tradici svátků lednových Tří králů. Postupně tak vznikl zajímavý vzdě-
lávací celek „Klíč od království mám, moudrosti se dovídám“. Hravou 
formou si děti rozvíjely své schopnosti a dovednosti v různých oblastech, 
dovídaly nové zajímavosti anebo obohatily svými zkušenostmi či znalost-
mi své kamarády. Probíhalo prožitkové učení nejen k rozvíjení jazyko-
vých, pohybových, sociálních stránek osobnosti dětí, ale také docházelo  
k podpoření rozvoje základů polytechnických, předmatematických či  
předčtenářských dovedností, které se budou dětem hodit nejen ve škole, 
ale i v životě.

Jak už jste se milí čtenáři dočetli v minulém příspěvku, probíhala bě-
hem měsíce ledna a února rozsáhlá pedagogická diagnostika školní zra-
losti. Cílem této aktivity ze strany školky, bylo zjištění vývojové zralosti 
dětí před zápisem do 1. třídy, který proběhne 20. dubna v místní základní 
škole. S výsledky byli rodiče dětí navštěvující třídu Broučků seznámeni 
na informativní schůzce, která proběhla 26. února.

Únor byl především ve znamení masopustního veselí, které vyvrcholi-
lo maškarním rejem ve všech třídách. Jak víme od rodičů, děti nemohly 
den „D“ dospat. V ranních hodinách se to v šatně hemžilo samými prin-
ceznami, Elsami, rytíři, šašky, piráty a dalšími pohádkovými bytostmi. 
V nazdobených třídách si děti připravily masopustní hostinu z dobrůtek, 
které jim nachystali rodiče. Maškarní rej mohl vypuknout. Paní učitelky 
připravily pro děti zajímavý program z různých her a činností. Nechyběl 
ani disco-tanec s balonky. Veselou náladou byla školka prosycena až do 
odpoledních hodin, kdy se postupně rozcházely poslední děti do svých 
domovů. Kdo si chce prohlédnout, jak to u nás vypadalo, může nahléd-
nout na webové stránky školy, do fotogalerie školky (složky jednotlivých 
tříd). 

Za MŠ zapsala Monika Najmanová, foto – archiv MŠ

J Zprávičky ze školky    J

Maškarní rej u Broučků

Experimenty s vodou

Maškarní rej u Sluníček

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková 
organizace 

  Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04    + 420 376 397 024 
 

   

 
 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Železné Rudě vyhlašuje podle  
§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., zápis žáků do I. třídy pro školní 

 
rok 2020/2021:  

Pondělí  20. dubna 2020 od 14,00 do 17,00 hod. 
 

a  

Úterý  21. dubna 2020 od 14,00 do 16,00 hod. 
  

v budově Základní školy v Zahradní ulici 403, 
 

pro děti, které se narodily v termínu 
 

od 1. září 2013  do  31. srpna 2014. 
 

Zápisu se nemusí účastnit ty děti, které měly pro školní rok  2019/2020 
odklad povinné školní docházky a zápisu se zúčastnily již v dubnu 2019.  

Rodiče těchto žáků do 30. dubna 2020 sdělí, zda dítě ve školním  
roce 2020/2021 nastoupí do zdejší školy. 

 

Žádám rodiče, aby si s sebou vzali občanský průkaz a rodný list dítěte.  
Dotazník pro rodiče žáka obdržíte při zápisu ve škole nebo v mateřské škole. 

  
Železná Ruda 15. 2. 2020              Ctirad Drahorád, ředitel školy 

 
 

 

ZZááppiiss dděěttíí ddoo 11..  ttřřííddyy ZZŠŠ 
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ŘEDITELSKÝ ŠUPLÍK
Úspěšní řešitelé jazykových 

olympiád
Klatovský Dům dětí a mládeže každoročně 

pořádá okresní soutěž v jazykových znalostech 
z anglického a německého jazyka. Na snímku 
jsou naši nejúspěšnější v německém jazyce – 
Antonín Lučan z 9. třídy (3. místo) a dva žáci 
6. ročníku Jan Lučan (2. místo) a Jan Schejbal 
(3. místo). 

Exkurze do Terezína
Koncem února odjeli žáci osmé a deváté třídy 

na vzdělávací program do terezínského ghetta. 

Výborně připravený program, který podporuje 
Terezínská iniciativa, byl velmi náročný vstře-
báváním velkého množstvím informací a také 
dlouhým putováním po terezínských paměti-
hodnostech. Z historické ponurosti let 1940 
- 1945 školáky vytrhla návštěva tereziánského 
opevnění. Vyzkoušeli si pohyb v podzemí jako 
vojáci v 18. století. Po tmě a v hlubokém před-
klonu.

Druhý den byl věnován policejní věznici 
pražského gestapa v Malé pevnosti. Po prohlíd-
ce věznice bylo žactvo v šoku…

Přímá návštěva těchto významných míst čes-
ké historie je nejlepší učitel dějin.   

Ctirad Drahorád, ředitel školy, 
Kateřina Červená, 

foto – archiv ŽŠ

Den před 
Valen týnem, 
tedy 13. 2., 
jsme se Čme-
-láčky, Sluníč-
ky a Broučky 

vyráběli valentýnky. Uvedené třídy mateřské 
školy byly o jarních prázdninách spojené, ale 
knihovna byla normálně v provozu. I když po-
čet dětí ve třídách „zredukoval“ silný vítr, který  
v tu dobu řádil na našem území, vše jsme krásně 
zvládli a vytvořená přáníčka udělala maminkám, 
tatínkům, sourozencům, babičkám i dědečkům 
radost. 

25. 2. jsme s pátou třídou provětrali vědomosti o vyjmenovaných 
slovech, konkrétně těch po M a Z. Žáci odhalili i šifru, která jim měla 

prozradit, proč jsou v knihovně  
a zabýváme se tímto tématem (na 
knize Štír-horoskop vašeho dítě-
te ležela kniha Český pravopis, 
šifrou tedy bylo, že jsou s českým 
pravopisem na štíru:) ). 

28. 2. jsme se ve čtenářském 
klubu ŽeRu knihy setkali nad 
knihou Malé ženy (L. M. Alcott). 
Nejprve měly účastnice kurzu vy-
barvit černobílé portréty čtyř ses-
ter, které jsou hlavními hrdinkami 
knihy, a přiřadit k nim jména. Je 
úžasné, jakou má každý čtenář 
fantazii, ve které se mu hrdinové 
knihy promítají v různých podo-
bách. Proto se i výkresy každé  

z účastnic, a dokonce i přiřazená jména pod-
statně lišily. Kniha je kouzelný svět, který 
nám dává neomezené hranice. Ne jako televi-
ze, která předkládá již hotové dílo. Po výtvar-
ných dílech přišel na řadu test. Abych jen suše 
nepředčítala autorčin životopis, tak ho mohl 
každý na svém papíře „odhadnout“ (ke každé 
otázce v testu byla na výběr možnost A,B,C  
s tím, že byla vždy jen jedna správná odpo-
věď) a tak si i lépe zapamatoval důležitá data. 

V březnu se bude konat čtenářský klub 
ŽeRu knihy 27. 3. 2020 od 17:00 hod.  
v knihovně. Tentokrát se sejdeme nad knihou 
Franny a Zooey (J. D. Salinger). 

Abyste měli možnost si knihy vypůjčit  
s dostatečným předstihem a také si je stačili mezi sebou vyměnit, předklá-
dám seznam dalších knih, které budou v následujících měsících předmě-
tem četby čtenářského klubu ŽeRu knihy:

Duben – Barva kouzel (T. Pratchett)
Květen – Těžká noc (L. Lanczová)
Červen – Oliver Twist (Ch. Dickens)
Červenec – Sto roků samoty/Láska za časů cholery (G. G. Márquez)
V měsíci březnu budeme plnit již 5. a 6. téma čtenářské výzvy. 
O co se bude jednat tentokrát?
5) Kniha, jejíž hlavní hrdina trpí psychickou poruchou
6) Kniha, která vás zaujala svým názvem
Tak s chutí do toho, za chvilku budeme v polovině čtenářské výzvy 

roku 2020.
Knihovna bude v březnu uzavřena v týdnu od 16. do 20. 3. 2020.  
Již za pár dní přivítáme nové roční období – jaro už nám klepe na dveře, 

hurá!  Hezky prožité jarní dny vám za knihovnu přeje 
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice

foto – autorka

Knihovnický únor

ŽeRu KNIHY
Železnorudský čtenářský klub
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Co se čte … na úřadě (2. část)
1) Kolik knih přečtete za rok?
J. F.: Tak to naprosto různě. Každopádně je toho tolik!, co bych chtěl 
přečíst a nepřečtu…
R. P.: 1
D. T.: Přibližně 10. 
2) Kdo je Váš oblíbený autor?
J. F.: Těch je hodně, v čase se to i trochu mění. Z těch posledních byl 
opravdu velký objev a zážitek Chaim Potok, nebo třeba Cormac McCatr-
hy, Anthony Doerr... Ale je jich opravdu hodně.  
R. P.: Vladimír Šindelář. 
D. T.: Agatha Christie. 
3) Jaký žánr čtete nejraději? 
J. F.: V podstatě westerny. Ale ne nutně z divokého západu.
R. P.: Detektivky, kriminální příběhy.
D. T.: Detektivky.

4) Četl jste více v mládí nebo až teď v dospělosti?
J. F.: Dříve. Teď to už nějakou dobu to vyloženě zanedbávám. Tedy co se 
vysloveně knih týká.
R. P.: Určitě v mládí. Nyní už nemám tolik času.
D. T.: Jako dítě. Teď se i občas stane, že u toho usnu J. 

5) Vaše nejoblíbenější kniha?
J. F.: Panebože, to prostě nejde říct. 
R. P.: Vladimír Šindelář – Kriminální příběhy ze staré Šumavy.
D. T.: Je těžké vybrat jen jednu. Dříve vítězil Jules Verne, nyní asi příběhy, 
kde je hlavní postava Hercule Poirot. 

6) Vracíte se k nějaké knize pořád dokola? J
J. F.: Ne to ne, ale někdy na základní škole jsem si minimálně třikrát pře-
četl Černého Korzára. A také třeba Rolfa zálesáka. A komiksy Rychlých 
šípů. To když jsem žil Modrým životem. 
R. P.: Ne.
D. T.: Ne.

7) Kniha, která Vás v poslední době zaujala a proč:
J. F.: Jsou světla, která nevidíme. Hrůzostrašná knížka v tom nejlepším 
slova smyslu, nemohl jsem se od ní odtrhnout, musel jsem to dočíst. 
R. P.: 3. díl Kriminálních příběhů ze staré Šumavy, protože jsou tam popi-
sovány příběhy podle skutečných událostí. 
D. T.: V poslední době mě nejvíce zaujala kniha Harry Potter, kterou čtu 
kvůli vnoučatům, která o něm pořád mluví. Tak abych si doplnila vzdělání 
J.

8) Navštěvujete knihovnu nebo si knihy spíše kupujete?
J. F.: Knihovnu, jak dobře víš, nenavštěvuji. Knihy si půjčujeme nejčastěji 
mezi sebou v rodině. 
R. P.: Spíše si knihy kupuji. 
D. T.: Většinu knih si půjčuji v hojsovecké knihovně. Ale např. celou sbír-
ku od Agathy Christie a Dicka Francise máme doma koupenou.  

9) Kniha, kterou máte nyní rozečtenou:
J. F.: Úplně teď se chystám na ŠÍLENOU ČEŠKU v Dubaji od Blanky 
Solařové. Znám jí z Reflexu, ta mě baví hodně. Bude to, myslím si, sranda. 
Těším se. 
R. P.: Momentálně žádnou. 
D. T.: Harry Potter a Fénixův řád – jedná se o 5. díl ze série

10) Kniha, kterou byste doporučil ostatním:
J. F.: Jak komu. Co se líbí mě, nemusí se nutně líbit ostatním. Ale třeba 
Egypťan Sinuhet – to nemůže nikoho urazit a vtáhne to také každého, to 
byla pro mě jednu dobu nepřekonatelná kniha.

R. P.: V tuto chvíli mě žádná kniha, co bych doporučila čtenářům, nena-
padá. 
D. T.: Ivanka Devátá – Soužití k zabití.  

11) Dáváte přednost večernímu sledování TV či PC nebo si raději čtete?
J. F.: No tak nejraději bych si jistě jako každý pochopitelně četl například 
světové filozofy a do rána bych o tom rozjímal, ovšem realita je taková, že 
nejčastěji, přibližně okolo deváté, usedám k TV, u toho koukám do mobilu 
a čtu tak maximálně facebookové profily. Ovšem především někteří naši 
zastupitelé je mají opravdu velmi vyladěné, to se prostě nedá nesledovat. 
J
R. P.: Televizi.
D. T.: Záleží na programu v televizi. A také kvůli domácí pohodě, protože 
já když se začtu, tak nevnímám děj kolem sebe J. 

12) Proč si myslíte, že tomu tak je? (pokud jste v otázce č. 11 odpověděl 
TV či PC) 
J. F.: To je podle mě prostě nějaký obecný vývoj, nijak to neanalyzuji.
R. P.: Televizi sleduji kvůli tomu, že jsem ráda informovaná o událostech 
doma i ve světě. Chci být v obraze. 
D. T.: Opět musím odpovědět – podle televizního programu. 

13) Vnímáte TV či PC jako více odpočinkovou formu trávení volného 
času než četbu? 
J. F.: Ne, takhle já to nehodnotím.
R. P.: Ne.
D. T.: Ne. 

14) Četli jste, čtete nebo budete číst svým dětem před spaním? Co kon-
krétně?
J. F.: Četli jsme, čteme. Nejraději to co baví i mě, to znamená aktuálně 
„foglarovky“, nebo třeba malého Mikuláše. 
R. P.: Ano, četli jsme pohádky. Nejraději Medvídka Pú.
D. T.: Ano. Nejvíce jsme četli klasické pohádky. 

15) Jaký vztah jste měli k povinné literatuře na střední škole?
J. F.: S tím jsem problém neměl, ale žádné extra vzpomínky na to nemám.
R. P.: Kladný. Některé knihy se mi líbily. Dcera Nela se připravuje na 
maturitu, takže se v tuto chvíli k povinné literatuře vracím a hodně se  
o této četbě bavíme a diskutujeme. 
D. T.: Byla jsem zodpovědné dítě, takže jsem přečetla vše, co nám bylo 
uloženo. Některé knihy jsem měla ráda.  

16) Váš oblíbený knižní hrdina:
J. F.: Henry Chinaski 
R. P.: Babička od Boženy Němcové. Byla pracovitá, moudrá a tím vlastně 
vzorem pro všechny. 
D. T.: Hercule Poirot. 

17) Ovlivnila Vás nějaká kniha do té míry, že jste podle ní zvolili své 
povolání?
J. F.: To ne, ale knihy a třeba i hudba a filmy mě v životě hodně ovlivnily. 
R. P.: Kniha ne. Spíš pozorování okolí a hlavně tedy staveb. To mě doved-
lo studovat obor pozemní stavitelství. Ale několik knih jsem si o stavitel-
ství koupila. Zajímal mě také hodně starý Egypt, pyramidy apod. 
D. T.: Ne, to bych byla dobrodruh J. 

Aneta Šárka Soukupová, knihovnice

Co se čte … na úřadě
V únoru svoji četbu představí za majetkový odbor pan Jakub Frenzl, za stavební úřad  

paní Renata Procházková a za správní odbor paní Dagmar Tobrmanová.
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Vážení čtenáři, 
v únoru nás všechny potrápil silný vítr Sabine. Jak jsme predikovali, nebylo to nic závažného a většina událostí, ke kterým jsme vyjížděli, se udála 
během pondělního dopoledne. O tom se dočtete o pár řádek níže. Nyní by po zimní sezoně mělo nastat zase období klidu a tak se můžeme těšit na 
každoroční hasičský bál, který se koná koncem března.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Za únor 2020 jsme zasahovali u těchto 19 událostí:

4. 2. 2019 – K utržené střeše domu na Javorné jsme vyjeli společně  
s jednotkou stanice HZS Železná Ruda. Po cestě na místo události jsme 
museli nejdříve rozřezat několik popadaných stromů přes hlavní silnici 
I/27 a poté jsme pomohli částečně se zajištěním poničené střechy a domu. 

4. 2. 2019 – Po návratu z předchozí události jsme vyjeli na Špičák k od-
stranění spadlého stromu přes silnici Špičák-Hojsova Stráž. Pomocí mo-
torové pily byl strom odstraněn.

4. 2. 2020 – Vichr Sabine začal řádit po 4 hodině ranní, kdy začala vy-
jíždět k událostem stanice HZS. My jsme začali vyjíždět před 7 hodinou. 
Jednalo se o padlý strom přes silnici směr Javorná. Druhé naše vozidlo 
vyjelo na Špičák – směr Hojsova Stráž. Tady ležely první popadané 
stromy pod Rixi a pak další desítky stromů po celé cestě až na Hojsovu 
Stráž, které mezitím rozřezávali i občané, kteří byli uvěznění mezi nimi,  
a z druhé strany pracovala jednotka z Hojsovy Stráže. K dalšímu stromu 
jsme se přesunuli do Alžbětína a k Javorné. Mezitím vítr částečně odfou-
kl střechu z domu na Špičáku a přesouvali jsme se k odstranění dalších 
stromů na Špičák, poté opět do Alžbětína a odpoledne zase na Javornou. 
Navíc jsme pomocí automobilového žebříku sundali jeden uvolněný kryt 
z lampy veřejného osvětlení, který hrozil pádem na silnici. Celkem se jed-
nalo o 14 zásahů. Dalších několik zásahů řešila samostatně stanice HZS 
(např. utrženou střechu bytovky v ul. Šumavské, pád stromu na garáž na 
Hladovém vrchu, atd.)
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12. 2. 2020 – K dopravní nehodě osobního automobilu jsme vyjeli společně 
se stanicí HZS Železná Ruda směr Javorná. Zde se nacházelo jedno havaro-
vané vozidlo, řidička vyvázla bez zranění.

24. 2. 2020 – Dopravní nehoda osobního automobilu pod čerpací stanicí 
F1  se neobešla bez zranění. Řidičku odvezla ZZS do nemocnice a my jsme 
provedli protipožární opatření.

28. 2. 2020 – Další dopravní nehoda, tentokráte střet dvou osobních vo-
zidel, se stala mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. Došlo ke zranění jedné 
řidičky. Dalších 8 cestujících vyvázlo bez zranění, jen dvěma malým dětem 
v lehkém šoku byla poskytnuta plyšová hračka pro zmírnění psychického 
stresu z této události. 

Filip Brož

Co nového v kostele Panny  
Marie Pomocné z Hvězdy

I po odvolání P. Vendelína jsme v uplynulém roce pokračovali  
v tom, na čem jsme se s ním předtím domluvili.

Ještě v lednu přivezli muži z technických služeb města dříve objed-
nané police, aby svícny, vázy a jiné věci nemusely být skladovány na 
zemi. Restaurování barokních soch, léta nevhodně umístěných na farní 
půdě, se letos dostalo do konečné fáze. V současnosti jsou v restau-
rátorské péči už jen poslední dvě. Paní restaurátorka Agáta Štěchová 
přivezla 31. 3. opravenou sochu Panny Marie Bolestné. Ta nyní stojí na 
jedné konzoli vedle varhan. O něco později bude opačnou stranu zdo-
bit socha sv. Jana, kterou opravují dvě restaurátorky (paní Havelková 
a paní Štěchová). Návrat sv. Jana do kostela je plánovaný na červenec 
roku 2020. A my se můžeme jen domnívat, že tyto dvě zmíněné plas-
tiky kdysi stávaly pod křížem v zámecké kapli na Debrníku. Poslední 
barokní sochu sv. Jana Křtitele si 5. 10. 2019 odvezla paní restaurá-
torka Rašpličková do Braškova u Slaného a zároveň opatří nátěrem 
podstavec, na kterém pak bude tato uvedená socha umístěna.

Konzole a podstavce ve své dílně zhotovoval náš příznivec pan Mi-
lan Volenec už někdy od roku 2014. A právě ten poslední podstavec, 
zamýšlený pod sochu sv. Jana Křtitele, přivezl v polovině října 2019. 
Všechny věci pan Volenec vytvářel vždy precizně a s citem pro barok-
ní interiér, navíc je všechny kostelu velkoryse daroval. Také proto mu 
patří naše velké díky i stálá vděčnost.

22. srpna 2019 jsme vzpomněli 280. výročí položení základního ka-
mene ke stavbě kostela. A tak je dobré, že pan Jan Škývara mohl už  
s předstihem a s pečlivostí sobě vlastní (v polovině června) umístit 
nové tabulky do rámečků na omítce budovy. V nich jsou texty chrono-
gramů přeloženy do češtiny. Původní tabulky nechal zhotovit P. Anto-
nín Prokeš zřejmě na začátku 70. let minulého století.

Na závěr pár slov o stavu financí, které shromažďujeme na uhrazení 
restaurátorských a jiných prací v kostele. V tomto roce bychom měli 
vydat zhruba sto tisíc korun, ve sbírce je zatím polovina této částky, ale 
díky štědrosti návštěvníků kostela i jiných dobrých dárců nám zůstává 
naděje na splnění všech těchto závazků

Lidmila Kovácsová, kostelnice

Upozornění z Národního 
parku Šumava 

Vážení návštěvníci, Správa NP Šumava z důvodu snížení rizika 
možného šíření nákazy COVID-19 uzavírá od středy 11. 3. 2020 
všechna svá informační střediska a návštěvnická centra a ruší 
všechny programy pro veřejnost a to do odvolání. Přístupná zůsta-
nou pouze výběhy s vlky na Návštěvnickém centru Srní a výběhy  
s rysy a jeleny na Návštěvnickém centru Kvilda. V obou návštěv-
nických centrech budou v provozu parkoviště a toalety, kde zvyšu-
jeme frekvenci úklidu včetně desinfekce. Děkujeme za pochopení.

Převzato z TZ Správy NP Šumava

Velikonoční tvoření  
v Hojsově Stráži

Dne 4. 4. 2020 proběhne v Hojsově Stráži v prostorách bývalé pošty  
v knihovně Velikonoční tvořivá dílna zaměřená na vytváření dekorací na 
nadcházející Velikonoce. Tvoření je určeno nejen pro děti, ale i dospělí 
si přijdou na své. Pokud si nebudou chtít něco vytvořit, mohou se občer-
stvit v obchůdku, přímo v objektu pošty. Tvořivá dílna začíná v 10:00  
a končit bude cca v 17:00. Přijďte s námi strávit krásný den a vytvořit  
si ozdoby, které oživí vaše domovy o Velikonocích.

Za spolek Centrum volného času všechny zve  
Miluška Amortová a Viktor König

 

VELIKONOČNÍ 
VARHANNÍ KONCERT 

 

 

SVÁTEČNÍ NEDĚLE 12. DUBNA 2020 

V 17.00 HODIN 
 

ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL PANNY MARIE 
POMOCNÉ Z HVĚZDY 

 
Účinkují: Jana Marcinková Smolová (varhany), Monika Najmanová (zpěv, 

housle), Barbora Kučeravá (zpěv), Kryštof Částka (zpěv) 

 

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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Národní Listy, 7. 3. 1914, sobotní vydání
Autor tohoto nekrologu, univ. prof. Bohuslav Brauner (1855-1935) 

pocházel ze zámožné pražské rodiny. Otec, advokát JUDr. Fr. Aug. 
Brauner byl váženým poslancem říšského sněmu. Zdeňka Braunerová 
(1858-1934) – jeho o tři roky mladší sestra, byla význnamnou českou 
malířkou, grafičkou a patronkou malířů: Ant. Chitussiho, Jana Zrzavé-
ho, ale také Viléma Mrštíka a Julia Zeyera. Prof. Bauner byl výborný 
lyžař a cyklista. Jako chemik se zabýval zejména stavbou atomů. Svě-
tového věhlasu dosáhl především v oboru atomových vah. V r. 1888 
navrhl, aby jako základ atom. vah chemických prvků byla atom. váha 
kyslíku. Jeho návrh byl přijat v r. 1906. Stal se přítelem ruského che-
mika Mendělejeva. Pracoval v mezinárodní komisi jako předseda Ko-
mise pro atomové váhy, byl členem navrhovatelů na Nobelovu cenu za 
chemii.

Ze Špičáku na Šumavě dochází truchlivá zpráva, že tam zemřel 
(05.03. t.r.) v úctihodném stáří 75 let český vlastenec, známý i oblí-
bený v širších kruzích české inteligence Otec Prokop. Mnozí Praža-
né, Plzeňáci ale i Čechové z krajů jiných rádi zavítali v létě do útulné 
„Prokopárny“ a bydleli v nedaleké „ville“ nebo v hotelu zcela nově 
vystaveném a podnikali vycházky do šumavských hvozdů, táhnoucích 
se od Špičáku na všechny strany. A což teprve nám říci o čistých rados-
tech z krás zimní přírody v zasněžených lesích a stráních, které jsme na 
Špičáku a v jeho nevyrovnatelném okolí v posledních 15 letech užili 
my zimní sportsmani.

Často se mne tázali návštěvníci Špičáku, jak se asi stalo, že nám Otec 
Prokop učinil přístupným tento krásný, dříve neznámý koutek němec-
kého kraje v království českém, a to v zimě i v létě, při čemž jsme se 
tam vždy dobře měli? Musel přijíti muž neobyčejný, houževnatý cíle  
svého vědomí, který se nebál boje ani s přírodou, ani národním od-
půrcem. Takovým byl Otec Prokop, rodák z Volyně, v onom koutku 
jihozápadních Čech, kde se rodí lidé s lebkou tvrdou, kteří se nebojí jíti 
ani do ohně za své přesvědčení.

Jan Neruda, který na počátku let osmdesátých minulého století trávil 
dvakráte léto na Špičáku, ocenil tyto vlastnosti pana Prokopa. Jemu 
imponovala i jeho velká patriarchální postava s výraznou hlavou i jeho 
zdravý praktický názor světový. Jako dnes se pamatuji na jeho feuille-
ton, který o svém pobytu na Špičáku u Prokopa napsal Jan Neruda  
a ve kterém ponejprv mu dal jméno „Otec Prokop“, které bylo od této 

doby od nás všech 
s vděčností přijato.

Roku 1874 
navštívil jsem  
s několika přáteli-
-studenty tuto část 
Šumavy: Černé 
Jezero s mysliv-
nou jezerní, Jezer-
ní stěnu, Scheiben 
(v Bav.), Javor  
a Eisenstein, ale 
o Špičáku nemlu-
vil nikdo – leda že 
se tam staví nová 
železnice a že se 
horou tou bude 
vrtati tunel. O rok 
později začal starý 
pán Šebek tento 
tunel vrtati a jako 
hostinského pro 
kantinu vybral si 

pana Prokopa, který byl 
dosud kupcem ve Voly-
ni. Ještě předešlého téhož 
dne bavil jsem se s Otcem 
Prokopem o starých časech  
a tu mi vyprávěl, jak měl 
na stravě a bytu 1 200 děl-
níků i inženýry, pro něž 
vystavil zvláštní domek, 
v němž i často pan Šebek 
bydlíval.

Když byla stavba tunelu 
skončena, odhodlal se Otec 
Prokop, že v této krásné a nyní dráhou mnohem snadněji přístupné kra-
jině trvale zůstane jako hostinský. V létě k němu začali jezditi známí 
pánů od stavby tunelu i rodiny Šebkovy, kteří brzy rozhlásili dále, jak 
je tam krásný a příjemný pobyt a nemálo přispěl k populárnosti Otce 
Prokopa výše uvedený srdečný feuilloton Nerudův. 

Přijel jsem na Špičák ponejprv před 30 lety (z Prahy na kole) a již 
tehdy jsem seznal kouzlo osobnosti Otcovy. Nikdo z návštěvníků Špi-
čáku nezapomene na příjemný pobyt u primitivních stolů ve stínu vy-
sokých smrků před „Prokopárnou“, jak Otec chodil od hosta k hostu;  
u jednoho stolu vyprávěl, jak bylo ve Volyni a okolí za starých časů 
před rokem 1848, u jiného si rád zapolitisoval, ale nejraději měl hosty, 
jimž scházel třetí k „dardičce.“

Bylo-li u Otce Prokopa v létě a na podzim krásně, bylo tam teskno  
v zimě, kdy cesty byly zaváty a v lesích bylo na několik metrů sněhu. 
Teprve když hr. Jan Harrach zavedl norské lyže do Čech, stala se Šu-
mava i v zimě přístupnou. 

O Vánocích roku 1848 pozval nás několik přátel dr. Prokop syn na 
pobyt k otci. Bylo nás jenom pět, byli jsme základem oné četné spo-
lečnosti zimních sportovců, jichž se letos o Hromnicích hemžilo kolem 
dvou set okolními lesy. Ale jak milý byl tehdy pobyt v útulných míst-
nostech staré Prokopárny, jak skvěle pečovala o nás „paní teta“ když 
jsme po celodenním „dření“ na lyžích vymrzlí, hladoví i žízniví zapadli 
na pohodlné kanape v teplé jídelně. 

Po ukončených hodech rádi jsme Otci Prokopovi zazpívali jeho ob-
líbenou píseň „O tabáčku“, přičemž kouřil svou dýmku a odložil svou 
oblíbenou četbu. Rád četl list „Čechů vídeňských“, neboť, jak říkával: 
„Ti jsou tam zrovna tak ve vosím hnízdě, jako já“. Milí sousedé druhé  
národnosti nemilovali totiž Otce Prokopa, který postavil  jakousi čes-
kou baštu uprostřed „německé“ Šumavy a mimo to mu záviděli, že se 
mu tam dobře daří. 

Nejvíce ztrpčoval Otci Prokopovi pobyt na Špičáku známý přítel šu-
mavských sedláků, kdysi syn „pravého staročeského zemana“, který 
mu znemožnil koupi okolních pozemků slovy: „Sie dürfen die Wiese 
nicht kaufen – weil Sie der Prokop sind!“

Nebylo divu, že před několika lety bylo Otci Prokopovi vyhrožo-
váno, že mu jeho chalupa bude zapálena nebo demolována. Ale Otec 
Prokop svou povahou houževnatou všemu tomu odolal a s nenávistí 
protivníků národních rostla jeho obliba u nás Čechů.

Sportovník dr. Brown oslavil v pamětní knize na Špičáku skvělé 
vlastnosti Otce Prokopa verši, z nichž jeden zní: „Na Šumavě – to Vám 
každý poví – Vedou všecky cesty k Prokopovi“.

Loučím se s těmito řádky s Otcem Prokopem, k němuž mne pojilo 
dlouholeté, upřímné přátelství. 

Až přijdete do tamnější krajiny, neopomeňte položiti kvítek z okol-
ních luhů na hrob, do něhož dnes Otce Prokopa na železnorudském 
hřbitově ukládají.

Josef Růžička, Plzeň

Z českého dobového tisku
Před 106 lety zemřel na Špičáku Otec Prokop
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Zajímavosti Železnorudska

Pašeráků na Šumavě bylo snad tisíce. Neby-
lo chalupy v blízkosti hranic, z které se někdo 
tomuto „řemeslu“ nevěnoval. A byly mezi nimi 
i ženy. Někdo to zkusil příležitostně, pro něko-
ho to byla šance pro lepší žití. Byli však tací, 
kde se pašeráctví dědilo. Těch bylo málo. A už 
vůbec jako šafránu bylo těch, pro které to byla 
čest. Ať se to líbí či ne. Čest tomu, že dokázali 
přenést přes hranici, na co si málokdo troufnul 
a ještě v náročné šumavské krajině. Příslušní-
ků finanční stráže bylo v té době málo. I pro 
ně byla služba náročná. A tak se nechala pře-
cházet hranice vcelku bez větších problémů. 
Hlavní bylo to, že to dotyčný pašerák dokázal. 
A jeden z nich byl Fritz Hilgart. Říká se, že ho 
nikdy nechytili, nikdy nikomu neublížil, niko-
ho nezastřelil. Pomáhal. Ať se to někomu bude 
zdát za hranou tehdejšího zákona, ano pomáhal 
zdejším lidem zlepšovat jejich život. Dostal za 
to zaplaceno. Nic není zadarmo. 

O jeho životě se toho moc neví. Jsou ještě 
lidé v Železné Rudě, co ho pamatují. To už 
však nebyl pašerákem. A tak o něm kolují růz-
né příběhy a stal se legendou tohoto městečka. 
Jen jeho vnuk, pan Bedřich Karl, má ve své 
paměti útržky ze života svého dědy, které mu 
vyprávěl.

Pojďte a poslyšte jeden z příběhů či legendy 
o králi pašeráků, která se mohla stát. Jména lidí 
v tomto povídání jsou však pravdivá, i čas té 
doby a některé její události.

Psal se rok 1921 měsíce prosince. Na Špičá-
ku z vlaku vystoupila skupinka lyžařů. Většina 
z nich byli mladí lidé, tak okolo 16 až 20 let. 
Jen dva byli o dost starší. „Jděte pomalu k Pro-
kopovi, musím si tady něco vyřídit a tam se se-
jdeme,“ řekl stroze starší z těch dvou. „Nemám 
jít s nimi Arna?,“ optal se další z těch, co zůsta-
li. „Ne Bertíku, musí to zvládnout sami, sněhu 
je sice dost, snad dojdou dobře.“ Těmito muži 
byli: Arna Juránek a Norbert Lang, průkopní-
ci lyžování. Vstoupili do nádražní hospůdky. 
Ovanulo je teplo i kouř cigaret a dýmek. Arna 
došel k výčepnímu, něco mu povídal, ten kýv-
nul ke stolku, kde osamoceně seděl asi dvaceti-
letý muž a kouřil „cigáro“. „Mluvte na něj rad-
ši německy, česky moc neumí,“ řekl hostinský.

„Ty jsi Fritz?“ „Ja,“ řekl mladý muž. „Oč 
jde?“ „Slyšel jsem o Tobě, že jsi dobrý, dokon-
ce nejlepší,“ oznámil Arna. Fritz pokrčil rame-
ny. „Podle toho na co,“ a pokračoval. „Potře-
boval bych rychle sehnat lyže z hickorového 
dřeva, aspoň dvoje a k tomu tulení pásy. Za-
čátkem příštího roku tu pořádáme seveřanské 
hry a těm našim plzeňským klukům by se ho-
dily. Chceme už ty Pražáky tady doma konečně 
porazit. Pořád totiž vítězí.“ „Jsou drahý,“ řekl 
Fritz. Mluvil vždy stručně a jasně. „To dobře 
vím a také dobře zaplatím,“ rovněž stručně řekl 
Arna. „Zkusím to, kde je mám nechat?“ Fritz 
vypustil dlouhý kouř do stropu. „U Prokopa 
to znáš?“ „Ja,“ odvětil Fritz. „Tak tam je nech  

a dostaneš od něj i peníze.“ „Kolik?“ řekl Fri-
tz. „Nestarej se, nebudeš strádat, vážím si lidí, 
co drží slovo a něco umí.“ Na to se oba muži 
otočili považujíc svůj rozhovor za ukončený  
a vstoupili do chladného večera. „Ty Arna, 
myslíš, že je sežene? To není pašovat tabák 
či cukerín, ten schováš, lyže těžko, mají přes  
2 metry.“ vyšlo z úst Bertíka. „Sežene, je 
opravdu nejlepší. Hodně jsem o něm slyšel 
a několikrát ho i viděl tam nahoře. S lyžemi 
jezdit umí. Je mladý, má fyzičku. A určitě je 
neponese přes kopce, on už si cestu najde. Od 
toho je pašerák.“ V hostinci se od malého sto-
lu zvedl Fritz, zaplatil a vyšel do mrazivé tmy. 
Když opustil nádraží, v dáli viděl siluety dvou 
lidí, siluety, které mu přineslo snad šumavské 
nebe. Ty lyže dobře znal, už je dvakrát pašoval. 
Sám však používá jasanové po svém dědovi. 
Ty mu stačí a jsou vlastně památkou na dědeč-
ka. Pokud to všechno klapne, tak mohou být le-
tošní Vánoce bohaté. Lyže i tulení pásy sehnal  
v Bavorsku celkem rychle. Přenesl je kousek 
za Debrníkem, až když sníh sešel. Jak rychle 
totiž napadl ke konci listopadu, tak zase rychle 
díky dešťům v polovině prosince zmizel. Ruda 
byla bez sněhu. Vše mu hrálo do karet. K Pro-
kopovi je dopravil za tmy. Šel ze Samot přes 
Belveder a odtud lesem až do Špičáckého sed-
la. Prokop o všem věděl a předal mu obálku, tu 
Fritz strčil do levého rukávu kabátu, co kdyby. 
Kolik tam je, nechtěl vědět, tomu dotyčnému 
věřil. I on ho znal tam z hor. Organizoval tam 
různé lyžařské kurzy a k večeru vždy sjížděli 
všichni Václavákem do Rudy na vlak.

Začalo drobně sněžit, vyhrnul si límec ka-
bátu, nasadil klobouk víc do čela a vstoupil do 
nevlídného večera. Domů došel akorát když 
se podávala večeře. Všichni již seděli u stolu 
a jen jeho židle čekala až na ni dosedne. „Kde 
ses toulal chlape jedna,“ prořízl ticho hlas otce. 
„Znáš to tati, byl jsem poprosit Ježíška o něja-
ké dárky na Vánoce.“ Na tvář políbil maminku 
a babičku. Během večeře nikdo nepromluvil, 
nikdo od stolu nevstal. Když všichni dojedli a 
maminka sklidila ze stolu, položil na stůl před 
otce obálku. Bylo v ní dost peněz a k tomu lís-
teček se slovy: „Díky Fritzi a přijď se podívat 
na závody. Arna J.“ „Určitě přijdu a na to jen 
tak nezapomenou,“ řekl Fritz.

Počátkem roku 1922 se na Špičáku konaly 
seveřanské hry. Na svahu Šance stál skokan-
ský můstek, který členové Ski klubu Plzeň 
postavili již na podzim. Nyní byl můstek oba-
len namrzlým sněhem. Pod můstkem skupin-
ka lyžařů udusávala svými lyžemi včera nově 
napadnuvší sníh. Na můstku stál postarší muž  
a hovořil s dalšími dvěma, kteří drželi v rukou 
barevné praporky – to byli startéři závodů. 
Mráz pěkně štípal do tváří. Dole bylo slyšet 
houkání přijíždějícího vlaku. Hustý tmavý 
kouř se vyvalil z tunelu a zahalil na chvilku 
nádražní budovu. Z dálky bylo slyšet hlasy 

lidí, kteří vystoupili z vlaku a přišli se podívat 
na závody. Arna s Bertíkem se na sebe podívali 
a usmáli se. Lidí bude dost a počasí nám pře-
je. Slunce již svými paprsky osvětlovalo celý 
Špičák, který zlatavě zářil do okolí. Do závodu 
zbývaly dvě hodiny, když lyžař stojící vysoko 
nad skokanským můstkem volal: „Arna, z hora 
někdo jede na lyžích… a za nim další lyžaři.“ 
„Co tu dělají? Všichni závodníci jsou dole  
u prezence a to by si nikdo z nich nedovolil 
vjet na trať,“ mumlal si Arna. „Kdo to je, za-
stavte je!“ V tom se však již Bertík díval da-
lekohledem. „Arna, to je Fritz a za ním jedou 
finančníci, co budeme dělat?“ „Tak to nevím,“ 
řekl stroze Arna. První lyžař jel šusem a občas 
udělal malé obloučky, aby udržel rovnováhu 
na lyžích. Řítil se však přímo na skokanský 
můstek. „Chlapi, uhněte,“ křikl Bertík na muže 
pod můstkem. „Řítí se sem nějací cizí lyžaři.“ 
Pod můstkem nic netušící chlapi poslechli  
a ustoupili z dopadové plochy. A bylo to ako-
rát. Fritz už byl asi tak dvacet metrů od nájez-
du na můstek. Arno s Bertíkem stáli u zábradlí 
a hleděli na postavu pašeráka, jak se k nim řítí. 
Než se nadáli, byl již Fritz na můstku a hop…, 
vzduchem plachtil a za ním plál jeho dlouhý 
černý kabát. Diváci, kteří již byli namístě, kou-
kali s údivem na toto zjevení, které jim připo-
mínalo pekelného ďábla. Po zhruba třiceti me-
trech dosedl Fritz na svah a jeho lyže svištěly 
dolů, projel mezi diváky a zmizel v protileh-
lém lese, kde ho pohltily bíle namrzlé smrky  
a uzavřely tak cestu k jeho dopadení. Financo-
vé si netroufli jet přes skokanský můstek a tak 
se náskok pašeráka ještě zvětšil. „Zase unikl,“ 
odpliv si ten nejstarší. „Jel však parádně i ten 
skok se mu povedl,“ prohodil druhý. „Veliteli, 

Král pašeráků Šumavy



my však také jeli parádně, já upadl jenom tři-
krát,“ písknul ten nejmladší. „Jdeme na grog,“ 
oznámil velitel. A pod vousy si spíše pro sebe 
řekl: „Stejně tě jednou Frici dostanu.“ Závody 
proběhly dobře, Plzeňáci sice zase nevyhráli, 
ale jinak všem se to moc líbilo a hlavně měli  
i zážitek. Jen dva muži a financové věděli, kdo 
byl tím tajemným mužem, který před závody  
a bez startovního čísla plachtil vzduchem. 
Arno s Bertíkem posledním vlakem odjížděli 
ze Špičáku do Plzně a měli již jiné starosti. Po 
zimě chtějí na Svarohu postavit malou chatku, 
nebo spíš dřevěný srub pro turisty. A tak se  
i stalo. Prvního října roku 1922 byla českým 
Ski klubem Plzeň předána turistické a spor-
tovní veřejnosti chata a dostala jméno po Arna 
Juránkovi. Ke konci října přijel Juránek s dal-
šími plzeňskými turisty na chatu. Arna otevřel 
dveře a na zadní straně byl přibit papír a na 
něm stálo toto: „Dík za mostík, letělo se fajn 

a moc pomohl,“ Fritz. Arna se pousmál, sun-
dal papírek a strčil si ho do kapsy. Při západu 
slunce se díval na oba vrcholy Ostrého. Oči mu 
sjely i k Javoru a do bavorského údolí. Dole již 
svítily chaloupky a byly slyšet zvony bavor-
ských kostelů. „Díky a hodně štěstí Fritzi,“ tiše 
se neslo údolím, které se začalo halit do mlhy. 
To se však k uším mladého pašeráka nedostalo. 
Ten se z bavorské vesnice vydal svou cestou - 
cestou pašeráckou.

A to je konec příběhu. Příběhu, který se 
mohl stát nebo nestal. Staly se však určitě jiné. 
A ty jsou uloženy v letokruzích stromů, kolem 
kterých Fritz chodil a dotýkal se jich. 14. břez-
na tomu bude 50 let, co umřel „Král pašeráků“.

Václav Vetýška, 
Nýrsko

Zajímavosti Železnorudska

Školní lyžařská  
reprezentace

Zima roku 2020 byla důležitá pro všechny 
lyžaře a snowboardisty školního věku. Karlo-
varský kraj uspořádal v Krušných horách pro 
nejlepší nominované sportovce ze všech krajů 
Zimní olympiádu dětí a mládeže. Naši školu 
reprezentovalo 9 žáků – lyžařů a snowbordis-
tů. Je to v šestnáctileté historii pořádání tohoto, 
pro mladé sportovce, významného sportovní 
klání nejvyšší počet sportovců. A to ještě jed-
na nominovaná sjezdařka se před odjezdem na 
olympiádu zranila a musela chodit do školy.  
I když letos naši reprezentanti nepřivezli žád-
nou medaili, jejich výkony ve velké konkurenci 
byly skvělé. Železná Ruda měla ještě zastoupe-
ní studentkou zwieselského gymnázia, Nicole 
Zemanovou. která ovšem zlatou medaili ve sla-
lomu vybojovala!

SPORT

Po zimní přestávce se rozjíždí jarní část fotbalového ročníku 2019/2020. 
Budeme se těšit na vaši podporu na tribuně sportovního areálu.

14. kolo  –   Sobota  21. 3. 2020  15:00  Dukla Janovice B – SRK Žel. Ruda 

15. kolo  –   Sobota  28. 3. 2020  15:00  Sokol Hartmanice – SRK Žel. Ruda 

16. kolo  –   Sobota    4. 4. 2020  16:30  Sokol Veřechov – SRK Žel. Ruda 

17. kolo  –   Sobota  11. 4. 2020  16:30  SRK Žel. Ruda – SK Velhartice z.s. 

18. kolo  –   Sobota  18. 4. 2020  17:00  FC Švihov – SRK Žel. Ruda 

19. kolo  –   Sobota  25. 4. 2020 17:00  SRK Žel. Ruda – Tatran V. Hydčice 
fb

Fotbal – FJ SRK Železná Ruda
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V celé, více než stoleté, historii šumavského lyžování se dostalo pouze 
pět závodníků do sjezdařského reprezentačního družstva dospělých. Byla 
to Ilona Pičmanová z Hartmanic, špičáčtí bratři Vlasta Maxa a olympijský 
reprezentant Marcel Maxa a krátkodobě ještě další špičáčtí bratři, Tomáš 
a Jarda Lučanovi ze Železné Rudy. V žákovských a juniorských reprezen-
tacích se objevily též sestry Veronika a Marcela Hamplovy, Eva Popko-
vá, Václav Kaděra, Jindra Berný, Lucka Horsáková a Römerová. Po nich 
následovala sedmiletá pauza, kterou ukončil výborný Honza Henig ze 
Sokola Špičák, který reprezentoval ve všech  žákovských i juniorských 
kategoriích /8 let!/ a jeho bratr Jakub, který toto dokázal v kategoriích 
žáků. Po nich začala zářit nová hvězda Bára Zíková ze Sokola Špičák, 
která je v reprezentaci již osmý rok a poslední roky ji doplňovali nepravi-
delně v žákovských a juniorských kategoriích ještě  Marek Müler a Tereza 
Nová. Ale pozor – od letošní sezony dodává Šumava do reprezentace 
hned čtyři sjezdaře!!!

Ale vraťme se nejprve k hvězdě největší – Báře Zíkové. Tato železno-
rudská rodačka byla do juniorské reprezentace zařazena i v letošní sezóně 
a svou nezdolnou pílí si říká o zařazení do reprezentace i v další sezoně. 
Jen málokdo ví, že Bára první lyžařské krůčky absolvovala v Tatranu Že-
lezná Ruda a záhy se jí začali vzorně věnovat trenéři Sokola Špičák a její 
obětavý otec Petr. V Železné Rudě ji dlouho už nikdo nespatřil, takže 
vznikly fámy, že Bára už skončila. Ale opak je pravdou, Bára letos začala 
závodní sezonu již 12. 10. a od té doby jezdí od závodu k závodu. Na 
Šumavě se letos nekonal ani jeden závod juniorů, v České republice se 
zrušilo 16 závodů, takže až na tři výjimky  musela závodit  v nejrůznějších  
alpských střediscích, a těchto závodů absolvovala rekordní počet, 31!!! 
Nejlepšími výsledky současné sezóny bylo 9. místo na Mistrovství ČR 
žen v SG /přitom 3. z juniorek!/ a sedmé místo ve FIS SG ve Špindle-
rově Mlýně /3. z juniorek!/, 4. místo v rakouském Pass Thurnu v SG,  

6. místo ve slalomu v italském Bormiu, 9. a 12. místo v německém Bis-
chhofswiessenu a skvělé body vyjeté v nabytém FIS slalomu v rakouském 
Seefeldu. Takovou řeholi musí podstoupit každý, kdo se chce dostat do 
reprezentace a udržet se v ní.

Za šumavskou závodnici je nutno považovat i další velmi nadějnou re-
prezentantku ČR, letos prvně zařazenou v kategorii žen – Terezu Novou. 
Ta závodí za SC Černý, ale odchována byla od přípravky ve Slavoji MP 
Plzeň na lehounké louce pod oddílovou chatou. Úspěšně se prokousala 
náročným obdobím od starších žáků přes juniory. Její nejlepší výsledky 
této sezony jsou 2. a 3. místo v SG a třetí místo v kombinaci na Meziná-
rodním mistrovství ČR ve Špindlerově mlýně, 7. místo ve FIS slalomu  
v Krajnské Hoře a 13. místo ve FIS SG na slovinském Krkavci. Stejně tak 
by si zasloužil alespoň zmínky další odchovanec Slj MP Plzeň – Adam 
Linhart, který byl v žákovské reprezentaci několik let a do juniorské se 
zatím nevešel, ale bojuje dál a v těžkých FIS závodech se umísťuje na 
nadějných místech. 

Od letošní sezony se dostaly do reprezentace další dvě velké šumavské 
naděje. Předně se jedná o starší žákyni Nicole Zemanovou z SA Špičák, 
která v loňské sezoně dosáhla mimo jiné na titul mistryně ČR ve slalomu, 
a po vítězství na letošní celostátní zimní olympiádě ve slalomu kraluje 
pravidelně v republikových závodech. Naposledy v Peci, kde ve dnech 
21. – 23. 1. získala druhé, třetí a čtvrté místo. Mimo to dobyla skvělých 
výsledků i v silně obsazených závodech v Německu, a v rakouských  
i italských Alpách. 

Dalším novopečeným reprezentantem je třináctiletý David Janda  
z SA Špičák. Ačkoliv je v kategorii mladších žáků teprve prvním rokem, 
reprezentoval ČR na vyhlášeném Skiinterkriteriu v Říčkách, a v těžké 
konkurenci z celé Evropy byl 13. ve slalomu, třetí  z deseti českých repre-
zentantů!!! a sedmnáctý v OSL, přitom šestý z Čechů. V republikových 
závodech žactva dosáhl 4. místa v OSL, šestého místa v dovednostní sou-
těži ve Špindlerově Mlýně a osmého místa v OSL v Peci /přitom druhý 
v r. nar. 2007/. Reprezentoval i na významném závodě žáků v italských 
Dolomitech a umístil se dvakrát v polovině startovního pole tvořeného 
nejlepšími závodníky světa. Na celostátní Zimní olympiádě mládeže byl 
7. v OSL a 12. ve slalomu. Skvělým reprezentantem šumavského lyžo-
vání je i Marek Müler, rovněž člen Sokola Špičák. Tento skromný ta-
lentovaný chlapec stoupal trpělivě na těžké cestě od kategorie žáků, přes 
juniory až k mužům velmi úspěšně a několikrát byl v reprezentaci. Teď 
se láme chleba a Marek musí tvrdě pracovat, aby se dostal do mužské re-
prezentace. Ačkoliv je v mužích teprve prvním rokem, figuruje v žebříčku 
bodů obřího slalomu /OSL/ na sedmém místě v republice. Na třech me-
zinárodních závodech FIS v Albrechticích byl ve slalomu první a druhý 
a třetí v OSL a na dalších FIS závodech v Koutech OSL dvakrát vyhrál  
a ve slalomu byl sedmý. Letos již dvakrát porazil současnou reprezentační 
jedničku Ondřeje Berndta. Mimo to pilně sbírá cenné body na FIS závo-
dech v Alpách, jichž absolvoval celou řadu, s dobrými výsledky. Marek 

ČTYŘI ŠUMAVŠTÍ SJEZDAŘI V REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY!

Nicole Zemanová na stupních vítězů o svém vítězství na ZO dětí a mlá-
deže. Vlevo od ní Jitka Kovářová kraj Hradecký, vpravo Laura Šišková, 
která reprezentovala Hlavní město Praha. Foto Petr Zeman

David Janda z SA Špičák v plné jízdě v obřím slalomu na ZO dětí a mlá-
deže. Foto Zdeněk Janda

Takhle to slušelo Tereze Nové a Marku Mülerovi  v reprezentačních kom-
binézách na loňském juniorském Mistrovství světa v italském  Val di Fa-
ssa - vpravo.  Foto : archiv SLČR Pokračování na straně 16
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Velikonoce 
Velikonoční dílna ve spolupráci rodičů a

Železnorudského folkorního souboru Hořec Hořeček
 

Přijďte  si s dětmi nebo i  sami vyzkoušet, jak se dělají pomlázky nebo si namalovat
voskem velikonoční vajíčko. K vidění bude paličkování Strážovské krajky nebo
vytváření Hojsoveckých vinutek. Nebude chybět ani Šumavské zastavení se
Štěpánkou. Celou akci zahájí Folklorní soubor Hořec a Hořeček se svým
Velikonočně-jarním pásmem. A kdo chce zjistit, co to je pekání nebo se zúčastnit
soutěže v pekání, tak ať je u nás v 15 hodin připraven.     

 

 
Moc se na Vás těšíme v Environmentálním centru 
v Železné Rudě!
11. 4. 2020 od 13:00 hodin       
VSTUP ZDARMA
Veškeré informace naleznete na emailové adrese:
envicentrum@zeleznaruda.cz a nebo na telefonním čísle: 731419896.
Adresa: Environmentální centrum, 1. máje 12, 34004 Železná Ruda.

Koncem února se v pražské O2 Aréně konal koncert Mar-
ka Ztraceného. Místní rodák, zpěvák, hudebník, skladatel 
a propagátor Železnorudska si kdysi, když byl ještě dítě, vy-
snil, že jednou bude tak úspěšný, že vyprodá velký koncert. 
A ono se mu to povedlo hned dvakrát! Přes 30 tisíc fanoušků 
si přišlo poslechnout hity, které složil a vydal na pěti des-
kách. Úspěšné písničky však nepíše jen pro sebe. S Markem 
si přišla na pódium zazpívat společné hity Marta Jandová 
a videovzpomínkou pozval na pódium Karla Gotta a zazpí-
vali si poslední hit, který mu Marek složil „Ty jsi ta Pravá“. 
Neposledním velkým překvapením byla nestárnoucí Hanka 
Zagorová, které Marek napsal úspěšnou píseň „Já nemám 
strach“. Marek také nečekaně uvedl své nové, v pořadí šesté 
album „Planeta jménem stres“, které se po pouhých několika 
dnech v prodeji stalo Zlatou deskou. Je vidět, že je jedním 
z hlavních tvůrců současné doby. Na koncertech Marek také 

poděkoval svým rodičům za podporu v kariéře, ale tou největší nehudební 
událostí koncertů byla žádost o ruku své přítelkyně Marcely. Koncerty jako 
takové se nadmíru vyvedly, o čemž hovoří i recenze v uznávaných hudebních 
magazínech a od hudebních kritiků. Můžeme se tedy jen těšit na příští rok, 
kdy Marek ohlásil další smělý plán – koncert v pražském Edenu. 

fb

Marek Ztracený – Železnorudský rodák, který vyprodal O2 arénu. Dvakrát.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 

ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu Araukana 
a Dark Shell-typu Maranska. 

Stáří 15 – 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ks.
Prodej:  7. 4.  a  23. 6. 2020  

Železná Ruda - vlak. zast. Žel.Ruda-město –  17.25 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá 9.00–16.00hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz 
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se velkou měrou zasloužil společně s Bárou Zí-
kovou o nebývalý a skutečně historický úspěch 
šumavského klubu. Oddíl Sokol Špičák získal 
páté místo v Českém poháru 2018/19 mezi 
všemi oddíly v ČR! Marek v této sezoně, kdy 
byl ještě junior, získal druhé místo v celkovém 
hodnocení Českého poháru v kategorii hodno-
cené společně s muži!

Dalším adeptem na reprezentaci je patnáctile-
tý Adam Maxa. V reprezentaci již v mladších 
žácích byl, ale loni po přechodu do starších 
žáků se mu příliš nedařilo. Zato v letošní sezoně 
již dosáhl několika pozoruhodných výsledků. 
Předně to bylo čtvrté místo ve slalomu a sedmé 
místem v OSL na Zimní olympiádě mládeže, 
a několik dobrých umístění v republikových zá-
vodech. Do reprezentace má našlápnuto i Honza 
Schejbal z SK Železná Ruda, který v loňském 
roce dosáhl několika pozoruhodných úspěchů 
mezi německými a rakouskými předžáky, a le-
tos zajel krásné 6. místo v UKZ ve Špindlerově 
Mlýně, desáté místo na celostátní olympiádě, 
9. místo v republikovém závodě ve slalomu 
v Peci (přitom 1. z roč. 2007!) a dvě vítězství 
v Šumavském pohárku v kategorii ml. žáků. 

Za krásnými výsledky výše uvedených zá-
vodníků je jejich velmi tvrdá práce, spousta dři-

ny a odříkání. Nemenší úsilí a obětavost musí 
vynakládat trenéři a jejich pomocníci, obrovské 
zatížení, a to jak fi nanční, časové tak i nervo-
vé, musí snášet rodiče závodníků. Držme palce, 
ať to všichni vydrží i nadále a držme je i dal-
ším malým závodníčkům, kteří mají též naději 
dostat se brzy do republikové špičky. Někteří 
z nich již reprezentovali Plzeňský Kraj na Zim-
ní olympiádě. Kromě Nicole Zemanové, Ada-
ma Maxy a Jana Schejbala to byli Honza Lehký 
a Šimon Macalík z Tatranu Železná Ruda, Va-
nišová Ema, Hojáková Sylvie, Ševčík Jiří a Ště-
pán, Jakub Špičák, Kateřina Altmanová a David 
Maxa – všichni SA Špičák, Eismannová Tereza, 
Nováčková Karolína ze Slj. Plzeň,  Jana Štěpán-
ková z SK Špičák a Adéla Hrbáčková s Honzou 
Vovsem z ST Šumava. Většina těchto závodní-
ků se objevuje i v republikových závodech žáků 
a prosazuje se výrazně v závodech Šumavského 
pohárku.

Kromě reprezentantů se poctivě věnuje zá-
vodnímu sjezdování ještě řada dalších dětí. 
Někteří již odrostli možnosti reprezentovat na 
olympiádě, řada dalších ještě věkově na olympi-
ádu nedosáhla. Ti všichni, a řada z nich je velmi 
nadějná, se objevují v závodech Šumavského 
pohárku. Ten z důvodu špatných sněhových 
podmínek má odjeté zatím pouze dva závody, 

proto si ještě počkáme na jeho hodnocení do 
příštího čísla Železnorudského Zpravodaje. 

Jaroslav Frič
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PRAVIDELNÉ A DLOUHODOBÉ AKCE 
• Kino v sále EC – každou první středu v měsíci (listopad - březen) od 17 hod. film pro děti a od 20 hod. pro dospělé - vstup zdarma.
• Přednášky v sále EC – každou třetí středu v měsíci - vstup zdarma
• Komárkova knihovna v EC – otevřena každé pondělí a úterý 10 - 16 hod.

Na stupních vítězů 2. závodu Šumavského po-
hárku se sešli tři z reprezentantů na Olympiádě. 
Zleva David Maxa SA Špičák, vítězem se stal 
chlapec, který má své příjmení shodné se jmé-
nem svého oddílu – Jakub Špičák z SA a třetí 
skončil Honza Schejbal s SK Špičák. Foto Do-
minik Brůha                                               MSJ/ 

Dokončení ze strany 14
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