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SLOVO STAROSTY
Milí sousedé, vážení přátelé,
rok 2019 se chýlí ke konci a je zde poslední
letošní Železnorudský zpravodaj. Věříme, že
je pro Vás dobrým zdrojem informací o dění
v našem městě, a doufám, že i v příštím roce
Vám budeme moci pravidelně přinášet co nejvíce dobrých zpráv.
Takovou určitě je, že jsme dokončili druhou
etapu rekonstrukce náměstí v okolí kostela.
Nové lavičky na posezení, nové lampy veřejného osvětlení, nové chodníky a budoucí zeleň
dělají Rudu zase o něco hezčí. Dalším úspěšně dokončeným projektem je parkovací záliv
pro 3 osobní automobily u základní a mateřské
školy, který přispěje k tomu, aby vystupování a
nastupování při ranní špičce zde bylo bezpečnější a snazší. V místě jsme rovněž zavedli jednosměrný provoz od kruhového objezdu směrem k Almě, a to z důvodu
prevence tvorby kolon a plynulejšího průjezdu, hlavně během zimy, kdy
je zde nedostatek místa pro vyhýbání.
Významně se posunula stavba hasičské zbrojnice. Starou budovu se
podařilo zrekonstruovat z vnější části a novou budovu se podařilo „dát
pod střechu“ před zimou. Nyní pokračují práce uvnitř hasičárny.
Současně se nám podařilo splnit další slib. V rámci ankety jste si odhlasovali, že za 30 tisíc korun, které jsme získali za celkové vítězství
v rámci soutěže „My už třídit umíme“, si přejete pořídit tašky na tříděný
odpad pro každou domácnost. Tašky jsou zdarma k vyzvednutí na našem Městském úřadu, konkrétně v kanceláři Správního odboru.

Velký ohlas k naší radosti vzbudilo i obnovení turistického značení
na řadě tras na Železnorudsku, které se povedlo ve spolupráci s Klubem
českých turistů. Ty se ale většího počtu pěších turistů asi dočkají až na
jaře. Teď se blíží zima a Vánoce. Za hojné účasti Vás všech jsme rozsvítili stromy na Hojsovce i v centru Železné Rudy. Obě akce proběhly
v krásné adventní a sousedské atmosféře. Stejně tak hojně navštěvovanou událostí se stala Mikulášská besídka.
Blížící se konec roku je také tradičním obdobím bilancování. Je tomu
už něco přes rok, co se obměnilo vedení radnice Železné Rudy. Od té
doby se s kolegy ze všech sil snažíme naše město opravovat i rozvíjet.
Snad se nám to daří, to koneckonců dokážete nejlépe posoudit vy sami.
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SLOVO STAROSTY
Chceme moc poděkovat všem, kteří se na
práci pro Železnou Rudu jakoukoli formou
podílejí. Právě vy jste srdcem našeho města
i zárukou jeho dobré budoucnosti.
Přejeme všem krásné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí do nového roku. Ať je zas o kousek
lepší, než ten letošní.
Pokud chcete být aktuálně informováni
o dění v Železné Rudě, sledujte oficiální facebookové stránky města (www.facebook.com/
mestoZeleznaRuda). Zároveň prosím pamatujte, že v případě potřeby se na nás můžete
kdykoli obrátit na mail:
starosta@zeleznaruda.cz,
místostarosta@zeleznaruda.cz
nebo na telefon: 724 181 624.
Jsme zde pro Vás.
S úctou a přáním všeho dobrého,
Filip Smola, starosta města
Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

foto – město ŽR
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Hojsovecká
mikulášská
zábava
pro děti se konala v sobotu 7. prosince
v sále restaurace Na Stráži. Pro bohatou nadílku si přišlo více než 40 dětí se svými rodiči
a prarodiči. Nejdříve si ti nejmladší zasoutěžili
v hodu bramborou na cíl a slalomu. Poté se bavili vybarvováním omalovánek a pak už přišlo
na řadu předávání dárečků, které se neobešlo
bez recitování básniček či zpívání písniček.
Přítomní čerti sice naháněli hrůzu, ale Mikuláš
je vždy zkrotil.
Speciální díky patří naší organizátorce Ivě
Kohoutové. Jen tak dál!!! Už teď se celá Hojsovka těší na Masopustní rej.
Text a foto - Jan Kesl, Hojsova Stráž
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Oslavy pádu Berlínské zdi
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se konaly v listopadu i na nádraží v Alžbětíně, a to za účasti vzácných hostů z obou stran hranice. Nechyběli zástupci vlád obou zemí, poslanci
europarlamentu i národních komor, zástupci krajů, měst, obcí, spolků i kulturních organizací. Počasí bylo velmi zimní a náladové, ale účastníci byli obdařeni zvláštní euforií, jež přispěla ke krásné atmosféře celého dne. Byly připomenuty historické souvislosti i významné milníky obou zemí. Nakonec
účastníci utvořili lidský řetěz, jako symbolické gesto přátelství a sousedství mezi oběma národy.
Redakce ŽZ
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Internet zdarma pro občany Železné Rudy,
včetně řešení přechodu TV na DVB-T2
Město Železná Ruda Ruda.Net s.r.o. přinášejí
obyvatelům města možnost bezplatného připojení přes Wi-Fi k internetu. Pokud nemáte žádné připojení, jste občanem s trvalým bydlištěm
ve městě Železná Ruda a stačí vám základní
rychlost 2Mb/s, je toto ideální volba. Jedná se
o připojení bez jakéhokoliv měsíčního paušálu.
Jediný poplatek, který je nutno zaplatit, je za
samotnou instalaci, tedy za poskytnutí přijímače a jeho montáž. Je také možné využít vlastní
zařízení, pokud nějaké vlastníte a je kompatibilní. Čím více zájemců o připojení se najde
v jednom domě, tím menší bude instalační po-

platek za jedno připojení. Základní přenosová
rychlost, která je zdarma, může být za zvýhodněný měsíční paušál navýšena na 50Mb/s nebo
80Mb/s, brzo připravujeme zvýšení rychlosti až
na 250Mb/s-1000Mb/s.
S naší službou IPTV Vám vyřešíme přechod
na DVB-T2 vysílání. Nabízíme TV vysílání
přes internet pro běžné televizní přístroje, tzv.
IPTV. Výhodou služby je garantovaná kvalita
přes naši vlastní vysílací síť, služba je navíc dostupná přes Internet kdykoli a kdekoliv v EU.
S Tarifem „Sledování TV Základ“ v ceně 199,měsíčně můžete sledovat 76 kanálů, z toho 50

v HD kvalitě. K vypnutí stávajícího vysílání na
železnorudsku dojde u sítě 1 (ČT) k 12. 2. 2020
a u sítě 2 (Nova a Prima) k 2. 3. 2020. Proto
nyní v rámci ukončení vysílání DVB-T vysílání
nabízíme IPTV k našemu internetu s akční slevou 63 %, tedy IPTV od 75 Kč měsíčně.
Možnosti připojení a další podrobnosti Vám
sdělí zástupce Ruda.Net s. r. o. na telefonu:
374 442 442
nebo je získáte na webu
www.zruda.net.
Aleš Toman, ZRuda.Net

Půlnoční mše
proběhne
24. 12. 2019 od 16:00
v kostele Panny Marie
pomocné z Hvězdy
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Zprávičky ze školky

Starý rok pomalu naplňuje své zbývající dny a my přicházíme s posledním příspěvkem v tomto roce. A co se zajímavého u nás událo?
Třída Sluníček využila nabídky manželů Strnadových z hotelu Belveder a během listopadu několikrát uskutečnila pro zdraví prospěšný pobyt
v solné jeskyni. Děkujeme moc za tuto příležitost pro děti i za milé pohoštění.
U Broučků i u Čmeláčků se zdobily perníčky, které napekla maminka
Filípka a Lukáška, paní Kohoutová. A nebylo jich malé množství, děti
měly nejen boule za ušima, jak jim chutnalo, ale také vyrobily perníková
překvapení pro své rodiče. Předškoláci si vyzkoušeli sami umíchat bílkovou polevu, sestavit perníkové chaloupky a ozdobit jejich střechy.
A pak se to stalo. U Broučků se každý den záhadně ztrácely hračky
a různé věci: pastelky, nůžky, auta, kostky atd. Velké rozčarování přišlo,
když zmizely i perníkové chaloupky, které dětem daly velkou práci. „Té
záhadě musíme přijít na kloub“, zaznělo z dětských úst. Děti si hrály na
detektivy s lupou a pinzetami sbíraly po třídě různé stopy a jiné důkazní
materiály. Nakonec se společně se svými učitelkami rozhodly, že ve školce přespí. Noční pohádkové spaní, dobrodružství přes noc bez maminek,
mohlo začít. Děti čekalo překvapení. Ve třídě se objevil tajuplný dopis od

Pohádkové noční spaní u Broučků

Návštěva Mikuláše, čertů a andílků

J

Broučci chystají večeři
skřítka, pro kterého děti plnily pět úkolů. Například nachystání
večeře ve formě nakrájení zeleniny a umíchání tuňákové pomazánky, dále pak zvládnout odvážně dojít pro kouzelné prkýnko
na skřítkovu postýlku po světelné cestičce nebo společné hledání
perníkového království atd. A pak už jen „hupky“ do spacáků,
vyslechnutí pohádky a popřání dobré noci. Ráno po probuzení
čekala děti výborná snídaně od maminek. Po bábovce, štrůdlu
a dalších upečených dobrotách se jen zaprášilo.
V prvním prosincovém týdnu začal ve školce nejen Adventní
čas, ale také proběhly tradiční akce v duchu vánočních zvyků.
Děti si společně se svými učitelkami vyzdobily své třídy. Nechyběl ani zpěv a poslech vánočních koled. Ve středu, čtvrtého
prosince proběhla vánoční dílna, kde si mohli rodiče se svými
ratolestmi vyrobit papírového andílka. Děti si ho s nadšením odnášely domů, kde zajisté zpestřil rodinnou vánoční atmosféru.
Ani letos nezapomněl Mikuláš na děti ve školce. Pátého prosince předstoupil před děti s kupou čertíků a andílků a za odvahu
a pěknou písničku či básničku obdaroval nadílkou, mikulášskou
punčochou plnou dobrot. Tato tradice probíhá ve spolupráci se
školou, zejména se žáky deváté třídy. Mikuláš krásně a mile
promluvil k dětem, čertíci zbytečně nikoho nestrašili, zato pěkně umazali dětské i učitelské tváře od pekelného mouru,
andílci přinášeli příjemnou sváteční atmosféru. Děkujeme
moc za skvělou českou vánoční tradici a těšíme se za rok
zas.

Sluníčka v solné jeskyni
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Zprávičky ze školky J

Dokončení ze strany 5

V ten samý den v odpoledních hodinách se třída Sluníček
také proměnila v pekelné doupě. Děti si připravily pro rodiče,
prarodiče i sourozence „Čertovskou besídku“. Upekly bramborové placky, vyrobily dárečky a s pomocí učitelek vytvořily
„opravdové peklo“. Celé čertovské řádění si všichni přítomní
moc užili.
U Čmeláčků a Broučků příprava vánočních besídek teprve
vrcholí. Ti nejmenší si budou hrát na Palečka a jeho kamarády
a předškoláci zahrají rodičům pohádku „Jak zvířátka našli zasněženou chaloupku“. Ale více už vám prozradíme v Novém
roce.
Závěrem mi dovolte jménem dětí a zaměstnanců mateřské
školy popřát všem čtenářům Železnorudského zpravodaje
klidné a pohodové prožití Adventního času i vánočních svátků,
mnoho zdraví a spokojenosti do Nového roku 2020.
Za MŠ zapsala Monika Najmanová, foto - archiv MŠ

Příprava večeře

ŘEDITELSKÝ ŠUPLÍK
Dva jazyky – jedna myšlenka
19. listopadu 2019 proběhl na Základní škole Karla Klostermanna
v Železné Rudě další projektový den v rámci projektu Dva jazyky –
jedna myšlenka. Do tohoto projektu se zapojilo deset českých a deset
německých škol z blízkého příhraničí. Během dvou a půl let probíhala
v naší škole výuka německého jazyka a současně u našich projektových
partnerů v Grundschule Zwiesel výuka jazyka českého. Kromě samotné
výuky děti bavila společná setkávání s německými kamarády při jednot-

livých projektových dnech nebo třídenních jazykových kempech. Tento
předposlední projektový den byl koncipován do bloků podobných jako
ve škole. Hlavní téma, které se celým dnem prolínalo, bylo Části lidského
těla. Nejdříve si děti mohly vyzkoušet práci s česko-německým textem.
Následného čtení dvojjazyčného textu vždy v příslušném cizím jazyce se
obě strany zhostily velmi dobře. Po pohybových soutěžích všichni zhlédli divadelní představení, v němž vystupovala postava typického českého
vodníka. Pro většinu německých žáků to bylo první setkání se zeleným
mužíčkem, kterému ze šosu kape voda. Obavy z toho, jak německé děti
zvládnou divadlo v češtině,
se rozplynuly poté, co někteří z nich se tak vžili do
děje, že se vtipným scénkám hlasitě smáli s ostatními. Všichni se pak s chutí
pustili do vytváření vlastní
postavičky vodníka. Společná práce ve smíšených
skupinkách probíhala pohodově a vznikli velmi povedení vodníčci. Celý den
jsme zakončili kontrolním
procvičením slovní zásoby
na pohybové písni „Hlava,
ramena, kolena, palce“, která s úsměvem na tváři byla
zazpívána dokonce trojjazyčně, česky, německy a anglicky. Již se všichni těšíme
na následující předvánoční
projektový den, tentokrát
v Grundschule Zwiesel.
Text a foto
Jaroslava Schejbalová
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Listopad v knihovně

4. třída

V listopadu se toho v knihovně událo opět mnoho. Navštívily ji tři třídy ze
základní školy a jedna třída z mateřské
školky, celkem 61 dětí. Byla odvezena
další várka knih do knihobudek a pilně
se připravují akce na nový rok, jako např.
čtenářský klub nebo čtení čtenářské výzvy.

V pondělí, 18. 11., se přišla podívat do knihovny 4. třída. Ve škole, při
hodině čtení, si děti přečetly úryvek z knihy Lichožrouti od Pavla Šruta.
Proto jsme na tuto knihu navázali i v knihovně. Děti si ověřily své vědomosti o lichožroutech poslechem úryvku z knihy. Díky tomu pak mohly
lehce vyplnit křížovku týkající se právě lichožroutů.
A co vlastně takový lichožrout vůbec je? Všichni je máme doma. Každá
maminka se vždy podiví, když do pračky dávala sudý počet ponožek a při
doprání prádla vyndavá jen jednu ponožku z páru. Kam ta druhá zmizela?
Jméno lichožrout pochází od prof. Ing. René Kadeřábka, který dal tomuto
jménu přednost před pojmem ponožkožrout. Potvrzuje totiž fakt, že se
nám záhadně ztrácí vždy jen jedna ponožka a nikdy celý pár. Lichožrouti
dělají z párů ponožek licháče.
Ale protože si ho každý představuje ve své fantazii úplně jinak, tak
jsme si ho tady v knihovně vyrobili. Jediné, co měli stejné, byly pohyblivé
oči, jinak byl každý úplně jiný – modrý, zelený, velký, malý, dokonce
i jeden obří a jeden s typickým lichožroutím chobotem J. Všichni ale byli
moc krásní a děti si je hrdě odnášely domů.

nejvíc správných odpovědí, skupina „Dvojky“ zase nejhezčího namalovaného ježka v kleci. Na závěr dostali za úkol sehrát scénku na vybranou
kapitolu, ale to už necháme zase na další hodinu J.

6. třída

Šestá třída se ukázala 26. listopadu v knihovně v hojném počtu. Proto
jsme neztráceli čas a hned udělali pět skupinek, na něž čekaly na daném
stanovišti obálky s instrukcemi.
Děti v šesté třídě probírají pohádky, pověsti, bajky, dobrodružnou
literaturu, poezii a samozřejmě mají i vlastní četbu. Hodina v knihovně se proto nesla v duchu „bojové hry“, kdy děti hledaly určené knihy
v knihovně (což se jim bude hodit, až je budou hledat na povinnou četbu).
V knihách byly zadány pak další instrukce. Našli tak např. k vyplnění
křížovku, kde využili své vědomosti o H. CH. Andersenovi, v pohádkách
Boženy Němcové našli kvíz o této naší slavné spisovatelce, knihy K. J.
Erbena skrývaly špatně napsané názvy jeho pohádek, které děti musely opravit. Ve Foglarových knihách pak měli připravenou práci s textem
a doplnění odpovědí o Rychlých šípech.
Dvě skupiny stihly i recitaci básní. V knihách od F. Hrubína a V. Sládka
si měli vybrat jednu báseň a přede všemi ji zarecitovat, což zvládli krásně.
Knihovnickou „bojovku“ vyhrála skupina 1 v těsném závěsu skupiny 2.
Na ostatní zadané úkoly ještě čekají, takže se zase určitě brzy uvidíme.

Sluníčka

Už název této školkové třídy nabádá k sluníčkové tématice, takže poté,
co jsme se pozdravili a Sluníčka mi předala krásný dárek – roztomilého
čertíka a nádhernou záložku se zimní tématikou, jsme se pustili do čtení
básničky od Františka Hrubína: Kolik je sluníček. Děti mají také svoji
vymyšlenou básničku o sluníčku, kterou mi krásně zarecitovaly.
Děti se také pilně připravují na příchod Mikuláše, čerta a anděla,
a zvlášť ti čerti je prý zajímají, tak jsem si připravila pohádku U všech čertů od Jiřího Kahouna. Děti mi pak zase na oplátku ukázaly část programu
na besídku, která se také týkala čertů. Společný čas jsme si krásně užili
a při odchodu Sluníčka dostala malou, sladkou odměnu a krásného čertíka, kterého jim vyrobily děti ze školní družiny. Měli velkou radost.

4. třída a jejich Lichožrouti

5. třída

Na třetí vyučovací hodinu přišla do knihovny 20. 11. pátá třída. Po představení a po základních informacích, co se v knihovně nedělá, se žáci rozlosovali do čtyř skupin a mohlo se začít. Protože mají v doporučené literatuře pro tento ročník Jaroslava Foglara, soustředila se celá hodina právě na
toto téma. Nejdřív dostali kvíz, kde měli zodpovědět základní informace
o J. F. a Rychlých šípech. Kvíz odevzdat a rychle na nový úkol – namalovat
ježka v kleci. Poté měla každá skupina najít svoji knihu od J. F., ve které se
dozvěděli další úkol – měli tam vložený ten samý kvíz jako na začátku, ale
i s odborným textem,
aby v něm mohli nalézt
správné odpovědi. Ti
nejrychlejší pak odevzdali opět vyplněný
kvíz a dostali indicii
k nalezení „pokladu“.
Skupina, která si dala
jméno
„Knihožrouti“, nalezla v oddělení
beletrie staré vydání
Rychlých šípů. Skupina „NASA“ měla

Čtenářská výzva v knihovně
Nechcete si v knihovně půjčovat knihy od stále stejného (oblíbeného)
autora, ale chcete objevit nové a zajímavé knihy a autory? Chcete se bavit? Chcete čelit výzvě? Dali jste si do nového roku předsevzetí, že budete
víc číst?
Pojďte se zapojit s knihovnou do Čtenářské výzvy roku 2020! Každý
měsíc si přečteme dvě knihy na dané téma (měsíc červenec a srpen necháme na dovolenkový, vlastní výběr knih), které vyhlašuje již několikátým
ročníkem web „Databáze knih“ (zde se můžete i registrovat a tím se zúčastnit slosování o 20 knih zdarma do další výzvy). A takto budeme mít
v prosinci přečteno všech 20! V knihovně je na výběr nepřeberné množství knih, takže určitě nějakou vhodnou na dané téma vybereme! Abychom měli trochu náskok, tak si odhalíme dvě témata na měsíc leden:

1) Kniha, jejíž autor oslaví v roce 2020 kulaté narozeniny.
Jo Nesbo (1960), Jeffery Deaver (1950), Nora Roberts (1950), Kateřina
Tučková (1980), Hakan Nesser (1950) a mnoho dalších.
Pokračování na straně 8
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Dokončení ze strany 7

2) Kniha, která má v názvu den v týdnu.
V pondělí a ve čtvrtek – Táňa Kubátová, Ve čtvrtek budeme dospělí – Ilona Borská, Na plechárně. Sladký čtvrtek – John Steinbeck, Neděle jako stvořená pro vraždu – Zdena Frýbová.
Takže krásné lednové čtení, přeji! J

ŽeRu knihy – Železnorudský čtenářský klub
Všechny milovníky knih bych ráda pozvala na lednové posezení v knihovně, které se bude konat
poslední lednový pátek, tedy 31. 1. 2020 od 17:00 hodin. Popovídáme si o (již doma přečtené)
knize:

Poslední aristokratka od Evžena Bočka.

Tímto bych ráda poprosila všechny, kdo má Aristokratku doma, o zapůjčení této knihy knihovně,
pokud ji mají již přečtenou, aby se dostala na všechny čtenáře, kteří se chtějí do čtenářského klubu
zapojit. Moc děkuji!!!

V prosinci bude
od 23. 12. do 31. 12. 2019
v knihovně zavřeno!
1. 1. 2020 je státní svátek,
tudíž bude také zavřeno.

Uvidíme se tedy s novým čtenářským elánem v pondělí 6. 1. 2020.
Krásné prožití vánočních svátků, pod stromečkem hodně knížek a do nového roku hlavně
zdraví přeje
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice
foto – autorka

OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
V Y H L A Š U J E V Ý B Ě R OV É Ř Í Z E N Í
N A P OZ I C I

PEČOVATELKA
K O H O H LED Á M E?
J E P R O V Á S P R Á C E S E S E N I OR Y S M Y S L U P L N Á ?
R Á D A S E U Č Í T E N OV É V Ě C I A V Z D Ě L Á V Á T E S E ?
J S T E P E Č L I V Á , S P OL E H L I V Á A F L E X I B I L N Í ?
PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS :)

Životopis a motivační dopis zašlete na email:
ps@susice.charita.cz. Kontakt: 731 402 910

Oblastní charita Sušice

má od 23. 11. 2019 nového ředitele. Je jím pan Jiří
Kohout, který je zároveň ředitelem Diecézní charity České Budějovice.
Rádi bychom ujistili občany Sušice, Kašperských Hor, Kolince, Železné Rudy a jejich okolí, že
všechny služby budou poskytovány v plném rozsahu a beze změn, tak jako doposud.
Personální obsazení služeb a správy organizace zůstává beze změny. Více informací o službách
a kontakty najdete na www.charitasusice.cz.
V případě nejasností, nebo pochybností mě neváhejte kontaktovat.
Děkuji a přeji pěkný den
Štěpánka Brabcová
vedoucí služeb sociální péče
(pečovatelská služba a odlehčovací služby)
telefon: (+420) 731 402 910
email: stepanka.brabcova@susice.charita.cz
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Vážení čtenáři,
dost toho bylo za celý minulý rok a tak vám přejeme klidný celý příští rok. Klidné svátky, nadcházející Vánoce, šťastný vstup do Nového roku a hlavně
pevné zdraví…

Za listopad a začátek prosince jsme zasahovali u těchto událostí:
13. 11. – Vyjeli jsme jako posilová jednotka za
stanicí HZS Železná Ruda mezi Železnou Rudou a Špičákem k úniku nafty. Pomocí sorbentu
byly naftové skvrny odstraněny.
24. 11. – K rozsáhlému požáru chaty jsme vyjeli ve večerních hodinách na Špičák. Zde kousek
za sjezdovkou Weissova louka hořela chata. Již
při našem příjezdu byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, neboť hořela celá 2 ze 3 pater budovy a byla propadlá střecha. Navíc nad
objektem vedlo elektrické vedení a nacházel se
v lese, takže byl zásah poměrně komplikovaný. Prováděli jsme hasební práce a zřídili čerpací stanoviště pro doplňování cisteren. Hasilo
se celkem třemi proudy a zásah trval více než
4 hodiny do celkové likvidace. Druhý den jsme
se na místo ještě vrátili, abychom dohasili skryté ohnisko.
7. 12. – K dopravní nehodě osobních automobilů na Nové Hůrce jsme vyjeli společně s HZS
Železná Ruda. Došlo zde ke střetu dvou automobilů, při němž byla lehce zraněna jedna osoba.
Filip Brož, text a foto
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„Zajímalo mě, jak to vypadá z druhé strany Šarplaniny,“ říká Michal Vonásek.

ROZHOVOR

s panem Michalem Vonáskem o jeho cestě do Kosova.

Železnorudský Zpravodaj: Ahoj Michale,
vítám Tě opět u našeho redakčního stolu. Již
jsme se několik měsíců neviděli. Jsem ráda,
že se dnes zase podělíš s našimi čtenáři o své
zážitky. Bude to o zemi malé, ale svým způsobem poměrně divoké, s velmi krátkou historií
své státnosti, avšak bohatou na územní války.
Michal Vonásek: Ano, právě jsem se vrátil
z Kosova (rozhovor vedeme na konci října
2019, pozn. red.) takže musím hned do redakce,
abych to nezapomněl…smích
ŽZ: To je od tebe opravdu hezké a odpovědné. A teď mě tedy řekni, co tě to napadlo,
jezdit do Kosova?
MV: Zajímalo mě, jak to vypadá z druhé
strany Šarplaniny. Jezdím hodně do Makedonie
a pohoří mezi oběma zeměmi znám jen z jedné
strany. Každý mě říkal, že mám velkou odvahu,
tam jet, ale bylo to přehnané.
ŽZ: Informoval ses také na stránkách Ministerstva zahraničí ČR?
MV: Ano, a tam jsem zjistil, že ze stupnice
bezpečnosti je Kosova na stupni 4 – 5, kdy 5
znamená nejvyšší stupeň bezpečnosti.
ŽZ: Takže pohoda.
MV: Jediný problém je ten, že Srbové a Ko-sovci se hodně nemají rádi, takže se někdy
nemusí zdařit se dostat přes hranice z Kosova
do Srbska, pokud tam stejnou cestou turista nevstoupil.
ŽZ: Takže člověk musí plánovat režim vstupu do země tak, aby se vyhnul těmto problé-

mům. Kudy člověk do země vstoupí, tak tudy
je nejlépe zase vycestovat. A pokud možno do
toho nevtahovat srbské území.
MV: Přesně tak. Jinak v Kosovu žádný problém nebyl, Kosovci jsou rádi, že tam turisté
přivezli peníze a chtějí je utratit.

ŽZ: Jak velké je Kosovo?
MV: Asi tak jako Jihočeský kraj, zemička.
Plná církevních staveb. Srbové tam mají plno
svých pravoslavných památek.

ŽZ: A co Kosovo pole? Významné místo
dějin…
MV: Tak to je velký problém, dodnes. Tam
Srbové prohráli s Turkem, ale i přesto si toho
místa velmi cení. A kosovští Albánci to vlastně
zabrali. Další problematické místo je prý v Mitrovici, kde žijí na území Kosova stále Srbové,
kteří nebyli vyhnáni…

ŽZ: Tak počkej, musíme si v tom udělat jasno. Kosovo jsou tedy hlavně Albánci, ne?
MV: Přesně tak.

ŽZ: A pak tam tedy žijí ještě Srbové, a tato
dvě etnika jsou pořád v nějaké třenici, že?
MV: Dozvěděl jsem se tam, že skutečně Srbové ty Albánce vraždili, a řídili to Turci přes
Albánii…na druhé straně to samé dělali Albánci
Srbům.

Michal Vonásek
•
•
•
•

Narozen v Plané u Mariánských Lázní
Žije v Železné Rudě od 2 let
Má osmiletého syna Lukyho
Sportovec – lyžař, cestovatel, vysokohorský
turista

ŽZ: Takže obě strany proti sobě používaly
brutální násilí a dodnes se nemají tedy rádi.
Eufemisticky řečeno.
MV: Dodnes jsou tam jednotky KFOR (Kosovo Force – mezinárodní mírové operace NATO
na území Kosova, pozn. red.) a hlídají pravoslavné kostely, aby nebyly vypáleny. Když se
tam člověk chce jít podívat, musí odevzdat před
vstupem do kostela pas.

ŽZ: Aha. Takže tam chodí cizinci, pokud se
tam nalézají anebo Srbové. Albánci samozřejmě ne, neboť to jsou muslimové. A na jejich
území jsou takové malé enklávy Srbů, v kostelích. No, pojďme raději od toho… Takže když
jsi tam jel, tak jsi věděl, která území jsou v té
pidizemičce srbská, která kosovská…
MV: A ještě turecká… ano, to jsem věděl.

ŽZ: Takže ses tam pohyboval z jednoho teritoria do druhého. A měl jsi s tím rozdělením,
jako turista, nějaký problém?
MV: Ne, vůbec žádný.

ŽZ: Jak ses tam pohyboval?
MV: Na letišti jsme si půjčili auto, my jsme
tam byli tři.

ŽZ: No tak, tak to jste se nebáli ne? Tři
chlapi…
MV: Tam se opravdu člověk nemusí bát…

ŽZ: …no takhle, tři chlapi se nemusí bát
skoro nikde. Ani v Kosovu. Kdyby tam jely tři
ženy, bylo by to taky fajn? Co myslíš…
MV: Já myslím, že jo. Tam muslimky chodily
oblékané po evropsku. Je to tam zajímavé. Vedle kostela pravoslavného je mešita… a k ničemu
tam nedochází.

ŽZ: No jo, ale hlídají tam vojáci…jak to
na tebe působilo celkově, jací jsou tam lidé,
působí uvolněně, přátelsky, nebo je tam cítit
napětí? To poznáš, jako cizinec, že?
MV: Tak my jsme se setkali s přátelským
chováním. Tam jezdí turisté zejména z Balkánu – Černohorci, Makedonci… my jsme tedy
byli výjimka, ale všichni nám ochotně poradili. Těch informací pro turisty je poměrně málo
a průvodce je jen v angličtině.

ŽZ: A jak jste se tam domlouvali?
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MV: Naprosto bez problémů anglicky, německy.

ŽZ: A jejich úřední řeč je albánština? Jak
to zní?
MV: Ano, albánština a zní jako maďarština.
Prostě nesrozumitelně… smích. Nenaučil jsem
se žádné slovo, za těch 14 dní. To nešlo. Ale
obyvatelé umí srbsky, a tomu se dá už rozumět.
A když to nešlo jinak, mluvil jsem česky, a taky
rozuměli…

ŽZ: A rozpoznal jsi od sebe ta jednotlivá
etnika, když jste se tam tak toulali, tím Kosovem? Turky, Albánce… Srby.
MV: Tak Albánce poznáš, Ti jsou jiní, tmavší,
nežli Srbové.

ŽZ: Pojďme na začátek. Tys tam jistě nejel
jen tak, či podívat se na kostely. Ty jsi vysokohorský turista. Tak jaké to tam je z tohoto
hlediska?
MV: Ano, já jsem tam chtěl udělat ten trek.
Hlavně. Podívali jsme se nejprve na nějaké
kláštery, potom na to Kosovo pole, zhlédli jsme
mapku bojů, a poté jsme jeli na hranici s Černou
Horou, do pohoří Prokletě, kde je nejvyšší hora
Dinár. Tam je také 1000 m hluboký kaňon. Tak
v této oblasti jsme si udělali několik treků. Na
nejvyšší horu jsme se nedostali. Jsou tam prašné
cesty, a na ty auto z půjčovny nesmí.

ŽZ: Moment, já jsem myslela, že jste tam
putovali po horách pěšky…
MV: No to ano, ale to pohoří je poměrně
rozlehlé, tak jsme vždy museli popojet, a zase
jsme vyrazili na trek. Poté jsme se přesunuli do
Prizreně. Nádherné město, zapsané v UNESCO.
Je tam asi 60 mešit… Tam jsou Turci, Albánci,
ale na Srba nenarazíš. Všichni byli odsunuti.
A kostely jsou tam také.

ŽZ: A kdo do nich chodí?
MV: Pravoslavná menšina… asi 10 % obyvatel. A z Prizreně je blízko na Šarplaninu. To
je cca 2 500 m vysoké pohoří. Tam se dají dělat
nádherné hřebenovky. Je to dobře značené, není
to příliš skalnaté a bez stromů. Je tam nádherný
výhled. Opravdu překrásné místo.
Jinak jsme tam platili eurem…

ŽZ: Prosím tě, oficiálně?
MV: No nevím, jak oficiální to je, ale je to
zcela běžné. Srbské dináry nikdo nechce. A je
tam velmi levně. Tak o polovinu oproti nám.
Je tam balkánská kuchyně a na tu já nedám dopustit. My jsme jedli jen bifteky, protože byly
levné…

ŽZ: Potkávali jste v horách nějaké turisty?
A co fauna? Medvědi?
MV: Turisté tam nebyli, vlky a medvědy tam
mají, ale také jsme se nepotkali…

ŽZ: A co počasí?
MV: Úžasný. Je to vnitrozemské horké počasí, v zimě hodně sněhu a v létě vedra.

ŽZ: A turistická infrastruktura je tam jaká?
Hotely, možnost stravování, nějaké cestovky
či informační střediska?
MV: V Prizreni je vše, spousta hotelů, turistů,
zejména z Balkánu. Ze západní Evropy však ne.
ŽZ: No logicky, polovina lidí si myslí, že se
tam ještě válčí a druhá je přesvědčená, že tam
po válce stejně není co vidět… marketing turistický tam asi není moc rozvinutý.
MV: Reklamy jsem tam neviděl, to je pravda.
ŽZ: A jaké tam je státní zřízení?
MV: Demokracie… normální. Občas jsme
dostali za útratu i účtenku… no tak normálně.
Akorát tam nejsou ty pitomý nařízení od EU…
ŽZ: No počkej, nebudeme politizovat, ovšem zaplať pánbůh za nařízení EU, nežli
bydlet v Kosovu… že, i když, u tebe je to asi
jinak…
MV: …smích… já bych bydlel i tam.
ŽZ: Tak tobě to věřím.
MV: Hodně mě překvapila výstavba, staví jak
šílení, dálnice mají také poměrně nové. Dá se
tam rychle přesouvat z místa na místo.
ŽZ: A z čeho plynou finance pro tuto zemi?
Mají nějaké nerostné bohatství?
MV: Tam se těží olovo. Jinak, vzhledem
k množství amerických vlajek, pochází nějaké finance zřejmě z USA. A zřejmě asi pomáhá
i Albánie. Ale to je můj názor, nikde se to nepíše.
Co jsem se ovšem dočetl, že v Prištině, hlavním městě Kosova, je socha Billa Clintona,
v nadživotní velikosti, a prý ji sám přijel odhalit. Myslím, že USA mají v Albánii nějaký
vojenský kontingent. A Kosovci se prý chtějí s
Albánií spojit.
ŽZ: Tak tím se to celé vysvětluje. Ale vraťme sek turistice. Treky byly fantastické a jeden s tvých snů se splnil.

MV: Určitě tam ještě poletím.

ŽZ: A jak jste cestovali?
MV: Letěli jsme z Německa do Prištiny,
s maďarskou společností, nízkonákladovou.
Auto stálo 20,- euro / den a byla to Fabie.

ŽZ: Předem jste měli plán cesty, že?
MV: Ano, to jsme měli připravené. A co tam
je ještě k vidění, o čemž se moc nepíše, krásné
vodopády Miruša. Divím se, že cestovky tam
moc nejezdí, protože pokud jedou na jih, tak je
to nedaleko. Jediné, co jsme nestihli navštívit, je
mramorová jeskyně. Takže příště.

ŽZ: A co lyže, pojedeš tam znovu? Dost jsi
kritizoval dříve to vybavení na sjezdovce.
MV: No, tak to se moc nezlepšilo. Na lanovku se trochu bojím sednout. Úplně na sjezdovky
to není. Spíše na sněžnice.

ŽZ: Pro milovníky pěší turistiky či cykloturistiky je to tedy nádherná destinace.
MV: A je to levné.

ŽZ: Vízum jste nepotřebovali?
MV: Ne. Potřebuješ pas či OP s čipem.

ŽZ: A ještě nám řekni, Michale, co tě tam
tak asi nejvíce překvapilo?
MV: Tak, bohužel, ukrutný nepořádek. Odpadky se hází běžně na zem. PET lahve, obaly… všechno pak jde do řeky. Přitom je tam tak
krásně čistá voda.

ŽZ: Hm, tak třeba se to ta společnost také
naučí. Budeme doufat. A děkuji Ti za báječné
vyprávění o zemi, nepříliš vzdálené, ale přesto, pro mnohé z nás, naprosto neznámé. A těším se na další cestovatelské příběhy.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová
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Z českého dobového tisku
Na stránkách Železnorudského zpravodaje, od jeho dubnového vydání v r. 2018, jsou
pravidelně publikovány přepisy vybraných
článků z Národních Listů. Teritoriálně jsou zaměřeny na českou a bavorskou část „předválečné“ Šumavy, s prioritou na Železnorudsko.
Dějiny staré Šumavy jsou charakteristické
především těžkými životními podmínkami
tamního lidu, častými česko-německými národnostními půtkami. Šumava má své velké
osobnosti, hrdiny a padouchy na obou stranách hranice, také stále má jedinečnou horskou přírodu. Stará Šumava je stále zdrojem
velkého poučení i pro dnešního moderního
člověka.
Cílem seriálu článků je připomenout, zejména mladšímu čtenáři, významné historické
události, které se udály před r. 1945 na Šumavě.
Národní Listy vycházely v období 1861 –
1941. U jejich zrodu stáli F. L. Rieger, F. Palacký, J. E. Purkyně, E. Grégr, R. Thurn-Taxis
a další. Mezi jejich významné redaktory náleželi: Neruda, Hálek, Dyk, K. Čapek, Arbes, K.
M. Čapek aj.
V r. 1874 se tento list stal oficiální tribunou
„mladočechů“ — České strany (K. Kramář, K.
Sladkovský, prof. J. Kajzl ). Do r. 1918 NL
byly nejvlivnějším českým deníkem. V r. 1941
byly definitivně zastaveny nacisty.
Národní Listy jsou v digitalizované formě
dostupné v Národní knihovně České republiky.
V ŽZ od r. 2020, kromě článků z Národních
Listů, se budou vyskytovat i články z jiných
českých stranických a lokálních novin, event.
časopisů, jako např. Plzeňské Listy, Národní
Politika, Venkov, Šumavan, Zájmy Pošumaví,
Šumavské proudy, Šumavký hraničář, resp.
Vesmír aj.
Figuruje v nich často vlivný německo-jazyčný týdeník Bohemia (1828-1938) vycházející v letech 1828-1938 v Praze, ale také vídeňský Das Vaterland (1860-1911), významný
katolický list Rakouské monarchie s vlivem
na zahraniční politiku nebo Gustav Schreiner (1847-1922), politik, velkostatkář a notář
v Nýrsku, jehož jméno se bude často vyskytovat v přepisech článků.
Stručný úvod k jednotlivým příspěvkům,
tzv. PEREX, poskytne nezbytné informace
k lepšímu pochopení jejich obsahu.
Zvláštní kapitolou celého seriálu článků je
jejich transkripce. Mojí snahou je zachovat
v maximálně možné míře původnost textu
při jeho úplné srozumitelnosti tak, aby čtenář
mohl sledovat i jazykovou stránku z pohledu
současné češtiny.
Některé novinové předlohy jsou i po digitalizaci obtížněji čitelné nebo je psali lidé méně
jazykově zdatní, vyskytují se zde neobvykle dlouhé věty, časté používání přechodníků

a uvozovek, samozřejmě také zjevné chyby
aj. V některých případech jsem na rozpacích:
ponechat např. „posýlat“ nebo užít současné
posílat.
Tady bych velice chválil knížecího Hohenzollernského lesmistra Julia Komárka (1844 –
1919), absolventa reálného gymnázia v Praze,
Žitné ulici. Jeho novinové aj. texty jsou stylisticky i gramaticky velmi pěkné i v současné
době.

Pokud jde o šumavská témata článků, které budou publikované v Železnorudském
zpravodaji v r. 2020, namátkou uvedu pouze
hlavní: turistika, lyžování, šumavská jezera,
česko–německé vztahy, významné osobnosti,
šumavská železnice, Hohenzollernská monarchie aj.
V jednotlivých článcích budou použity dobové obrázky z mého osobního archivu, event.
obrázky poskytne podle potřeby p. Václav
Chabr.
Josef Růžička, Plzeň
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Novinky z Národního parku Šumava
Oslavy ticha: Silvestr a Nový rok užijte v národních parcích opět bez ohňostrojů
Na území všech čtyř národních parků České republiky, tedy NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko a Krkonošského národního parku, se
oslavy příchodu Nového roku musejí opět obejít bez zábavní pyrotechniky. Zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny ji zakazuje na celém území národních parků, a to včetně obcí. „Pro divoká zvířata je používání
zábavní pyrotechniky, které doprovází hlasité výbuchy a ostré světelné efekty, velmi stresující. Při útěku, většinou noční krajinou, tak
vydávají velkou spoustu potřebné energie a také jim hrozí zranění,“
vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Zákaz platí od června 2017, kdy v platnost vstoupila novela zákona
č. 114 o ochraně přírody a krajiny. Za dva roky působnosti tohoto omezení, které má především zachovat klid divokým zvířatům v nejcennějších
částech České republiky, je jasné, že klidné oslavy příchodu Nového roku
začínají být trendem. Všechny národní parky sázejí především na prevenci
a informovanost návštěvníků. Proto společně s Ministerstvem životního
prostředí vydaly informační plakát v několika jazykových mutacích, který
putuje nejen na informační a návštěvnická střediska národních parků, ale
také do místních hotelů a penzionů a pochopitelně koluje po sociálních
sítích.
„Součástí této drobné kampaně je i video z dílny společnosti ORCHIS Film režiséra Petra Krejčího, která natočila pro Českou televizi
dokumentární cyklus Krajinou domova. Právě v tomto krátkém videu je vysvětleno, proč je používání zábavní pyrotechniky na našich
chráněných územích omezeno zákonem,“ doplňuje mluvčí Správy Národního parku Podyjí David Grossmann
Za porušení zákazu hrozí peněžité pokuty, na místě až do výše deseti
tisíc korun.
„Ohňostrojů, ať už těch organizovaných nebo živelných, bude v celém Česku více než dost a národní parky jsou tak těmi ostrůvky nejen
nádherné přírody, ale také klidu. Takže přijeďte si užít do národních
parků oslavy Nového roku jinak – klidněji,“ zakončuje ministr životního prostředí Richard Brabec.
Video je přístupné na oficiálním Facebooku Správy NP Šumava zde:
https://www.facebook.com/npsumava/videos/2438089493111922/
Převzato z TZ Správy NP Šumava

Pyrotechnika
do národních
parků

nepatří!

↘ ruší divoká
i domácí zvířata
↘ obtěžuje místní
obyvatele
i návštěvníky
↘ zvyšuje koncentraci
těžkých kovů
v ovzduší

Ušetřete a do národních
parků ji nevozte!

SPORT
Základní kynologický oddíl Železná Ruda uspořádal další závody
Dne 26. 10. 2019 ZKO Železná Ruda uspořádal závod v kateg. ZZO,
ZZO1, ZVV1, IGP3 a Nejlepší obranář.
Nastoupilo 14 psovodů s 20 psy. Rozhodčí p. Josef Zábranský a figuranti Tomáš Králík - ZM, ZVV1, IGP3 a o Nejlepšího obranáře se střídal
s Janinou Klimentovou.
ZZO
1. Petra Uldrychová st., Tiffany, Žel. Ruda
2. Veronika Sopková, Mia, Žel. Ruda
3. Zuzana Kinkorová, Kuki, Žel. Ruda
ZZO
1. J. Lukešová, Fly, Vimperk
2. Petra Uldrychová ml., Crazy, Žel. Ruda
3. Zuzana Kinkorová, Majda, Žel. Ruda
ZM
1. Jiří Mařík, Atos, Žel. Ruda
2. Michaela Volková, Niwa, KNO
3. Magda Voldřichová, Čaky, Vimperk
ZVV
1. Veronika Tykalová, Coffee, Přeštice
2. Julie Patyka, Jersey, Vimperk
3. Renča Neumannová, Cammi, Žel. Ruda

IGP3
1. Andrea Kaslová, Darrio, Blovice
2. Andrea Kaslová, Hederr, Blovice
3. Renča Neumannová, Puma, Žel. Ruda
Nejlepší obranář - spočíval v
• zadržení figuranta přes fotbal. hřiště,
• přes lávku
• a zadrženi pod pergolou
1. Renča Neumannová, Cammi
2. Michaela Volková, Niwa
3. Andrea Kaslová, Hederr
Každý účastník obdržel věcnou cenu, diplom a nějakou maličkost.
Nejzajímavější z celého závodu byla bohatá tombola. Děkuji sponzorům:
Hopsárna Bublina, Cukrárna Sněhurka, p.Bělohrádek, fi. Arbo, Krmiva
Šmakoun Sušice, Železářství Zíka, Janina Klimentová, Jana Kindlová
a většina členů ZKO Železná Ruda.
Tímto děkuji všem za super strávený den a těšíme se zase za rok
Renata Neumannová, ZKO Železná Ruda
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