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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
pomalu se začíná hlásit o slovo jaro, ale u nás na horách jsou ještě
zbytky sněhu, abychom si my i turisté mohli ještě užít sjezdovky
i běžky. Pokud jste ještě nevyzkoušeli společný běžkařský okruh,
který vytvořila Železná Ruda společně s Bayerisch Eisenstein, tak si
to nenechte ujít. Do stopy můžete nastoupit přímo na alžbětínském
nádraží, kde dobře a pohodlně zaparkujete.

Na tomto místě také bojujeme za lepší návaznost českých vlaků
na německé. Dohodli jsme se na tom se starosty okolních měst, kteří
do Železné Rudy přijeli na jednání v rámci Mikroregionu Šumava.
Kromě rezoluce o propojení železnic jsme se bavili také o akci „Týden úklidu obcí“, kterého se naše město v březnu zúčastní vůbec
poprvé.

Před pár dny nás navštívil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Přislíbil pomoc s přeměnou lokality, kde stojí budova bývalého Espressa, na důstojné náměstí. Zároveň vyslovil i podporu rekonstrukce naší hasičské zbrojnice. V této souvislosti musím zmínit
příjemný zážitek, když si hejtman opravdu pochvaloval, jak jsme
ho pohostili skvělým jídlem. Byl jsem opravdu hrdý a musím moc
poděkovat Kryštofovi Částkovi a cukrárně Charlotte.
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SLOVO STAROSTY
Na otočku jsme s kolegy vyrazili do našeho partnerského města
Aldeno v italských Alpách, kde jsme podepsali opravenou smlouvu
o vzájemné spolupráci. Těšíme se, jak v květnu vyrazí do Itálie žáci
z naší ZŠ a my naopak budeme moci hostit italské děti u nás. Je až
neuvěřitelné, že zanedlouho oslavíme již 30 let naší vzájemné spolupráce, která je postavena na oboustranně skvělých vztazích.

Věřím, že vás aktuální vydání Železnorudského zpravodaje zaujme. Rád bych upozornil na novou rubriku, v níž budeme představovat lidi, kteří pomáhají tomu, aby se nám všem na Rudě dobře žilo.
Je to proto, že mezi námi je plno šikovných lidí a často se setkáváme
s názorem, že mnoho občanů neví, co všechno zaměstnanci města
zajišťují. Jako první přichází na řadu zaměstnanec našich technických služeb Míra Makovec. Je to člověk, kterého nejčastěji můžete
vidět za volantem Unimogu či bagru, když protahuje silnice či kope
tam, kde je to potřeba. Letos v zimě vstával téměř každý den po
čtvrté hodině ráno, abychom se všichni mohli dostat do práce. Vím,
že napíšu trochu klišé, ale pro nás je to opravdová hvězda všedního
dne.
Přeji vám všem příjemné čtení a znovu připomínáme, že v případě
potřeby jsme kdykoli k dispozici na emailu: starosta@zeleznaruda.
cz nebo na telefonech: 724 181 624, 734 269 989. Jsme zde pro Vás.
S úctou a přáním všeho dobrého,
Míra Makovec u UniMog ve městě

VEROBA lešení s. r. o.
montáž – demontáž – pronájem
trubkového a rámového lešení včetně dopravy

veroba.leseni@seznam.cz
602 689 608, 775 991 237

Filip Smola, starosta města,
Petr Najman a Filip Brož, místostarostové
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Informace z radnice
Šumava – krajina pod sněhem
V Informačním a turistickém centru města je možné nově zakoupit 260 stránkovou knihu „Šumava – krajina pod sněhem“. Krom mnoha dalších zajímavých publikací týkajících se Železnorudska,
které si zde můžete zakoupit, zmiňujeme právě tuto, protože město Železná Ruda je jedním z partnerů, kteří vydání knihy podpořili.
Dvě z deseti kapitol knihy jsou věnované zimě v Železné Rudě a okolí na konci 19. a v první
polovině 20. století. Vedle nově zveřejněných historických fotografií si čtenáři přečtou o historii turistiky a lyžování na Železnorudsku, o krátkém víkendovém pobytu bratranců Paleczkových, kteří
se tu zastavili při přechodu zimní Šumavy v roce 1923.
Knihu vydává spolek, jenž je provozovatelem a majitelem známého fotoateliéru Sedil, jehož
známé a ikonické fotografie staré Šumavy můžete vídat v téměř každé místní restauraci, nebo podniku.
fb

Návštěvnost Environmentálního centra a ITC za rok 2017 – 2019
Pro srovnání silné a slabší dny
v lednu a únoru 2019.
Dle našeho grafu lze vidět, jak návštěvnost
vzrůstá. Nemalý podíl na tom má i propagace
Návštěvnického a Environmentálního centra
jak formou letáčků, tak i inzerce na webu, Fcb.,
či turistických magazínech.
Naším cílem je spokojenost návštěvníků.
Proto se snažíme neustále zlepšovat naše služby a rozšiřovat i nabídku propagačních materiálů. Pro zimní sezónu 2018/2019 jsme vytvořili
leták „možnosti při nepříznivém počasí“. Také
máme připravenou hru – turnaje „člověče nezlob se“, kdy si každou středu 10:00 – 12:00,
16:00 – 18:00 můžete přijít zahrát. Na každého
účastníka čeká malá odměna! „Vstupné do hry“
dobrovolné.
O dalších plánech a novinkách na nadcházející letní sezónu vás budeme informovat.
Ivana Vilišová,
Vedoucí EC, ITC

Celková návštěvnost rok 2017 – 34185,
rok 2018 – 46475
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J
Jaro klepe na dveře už i na horách, přesto se
rádi každou chvíli poohlédneme zpět a zavzpomínáme si na únorové zážitky v naší mateřské
škole. Během posledního zimního měsíce jsme
využívali při pobytu venku výborné sněhové
podmínky. Děti každodenně jezdily na kluzácích, tvořily ve sněhu, prozkoumávaly rozmanité stopy zachycené ve sněhové pokrývce a hádaly, od koho by tak mohly být. Nechyběly ani
koulovačky či stavby iglú a sněhuláků.
Se sněhem jsme si hráli i ve školce. Experimentovali jsme, dělali pokusy se sněhem a ledem, pozorovali proces tání nebo naopak změny
skupenství vody zpět na led.
Nejvíce však bylo činností a herních aktivit
zaměřených na masopustní téma. Zpívali jsme
masopustní písně doprovázené na Orffovy nástroje, naučili jsme se nové pohybové hry, pokoušeli se o pohybovou improvizaci za doprovodu bubnu či hudebních nahrávek. Vyzkoušeli
jsme si vymýšlet hádanky slovní i pantomimou,
diskutovali jsme o masopustních tradicích
a zvycích. Zkrátka jsme zkoumali, co všechno
o masopustu víme a nevíme.

Sluníčka a masopust

Maškarní rej u Broučků

Zprávičky ze školky
Při výtvarných a pracovních činnostech se často objevovali šaškové, klauni
v různých podobách a způsobu zpracování. Ti nejstarší, ve třídě u Sluníček, dokonce jednoho vyráběli celý týden. Dalo jim
to velkou práci. Odměnou pro všechny
děti za jejich úsilí, píli a trpělivost vznikla
nádherná výstavka papírových loutek –
veselých panáčků v šaškovském kabátě.
Během celého procesu tvorby paní učitelky zapojily různé metody a postupy
pro individuální rozvoj dětí. Práce s tužkou, nůžkami, lepidlem, skládání papíru,
grafomotorické cviky, předmatematické
představy, rozvíjení jemné motoriky s manipulací drobných částí atd.
Vyvrcholením měsíce byl již tradiční maškarní rej. Děti se poslední únorový den sešly
v maskách a užily si společně se svými učitelkami dopoledne plné her, tance a dalších zajímavých aktivit. Rodiče vypomohli se zajištěním
pohoštění plné dobrot na sváteční stůl. Děkujeme. Masopustní veselí pokračovalo i o víkendu,
v sobotu 2. března. Některé děti „školkového“

J

Broučci čekají na pohádku
věku se přidaly se svými rodiči do masopustního průvodu městem a pěkný den ukončily zážitkem na maškarním plesu v prostorách auly
místní základní školy, který pro ně připravila
Unie rodičů.
Zimní měsíce jsou za námi a teď už se těšíme
na nové zážitky, které nám přinese blížící se jaro
.
Za MŠ zapsala
Monika Najmanová, foto MŠ

Broučci si užívají maškarní rej

Maškarní rej u Sluníček
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Ředitelský šuplík
Druhé pololetí školního roku mělo pěkně ostrý start. Kromě účastí našich školáků na lyžařských závodech, klatovský Dům dětí a mládeže
pořádal vědomostní olympiády ze všech důležitých předmětů. Naši žáci dosáhli vynikajících
úspěchů. Sice nikdo letos nevyhrál, ale druhá
místa v okresním kole jsou velmi cenné výsledky. Dosáhli jich Daniela Marešová v matematic-

ké olympiádě žáků I. stupně, Agatha-Lilly Kopecká v soutěži angličtinářů a Jan Lučan mezi
němčináři. Velmi pěkných výsledků dosáhla
děvčata z devátého ročníku, Eliška Sekyrová
a Karolína Podracká (soutěž v anglickém jazyce) a Veronika Zelenková (olympiáda v českém
jazyce) a Antonín Lučan z osmého ročníku
v angličtině.

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace
Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 tel.: + 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 2019/2020:

Pondělí 8. dubna 2019 od 14,00 do 17,00 hod.
a

Úterý 9. dubna 2019 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 2012 do 31. srpna 2013.
Zápisu se nemusí účastnit ty děti, které měly pro školní rok 2018/2019 odklad povinné
školní docházky a zápisu se zúčastnily již v dubnu 2018. Rodiče těchto žáků
do 15. dubna 2019 sdělí, zda dítě ve školním roce 2019/2020 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. 2019

Ctirad Drahorád, ředitel školy

Ve čtvrtek 28. února 2019 základní škola
uspořádala již 46. ročník okresní zimní olympiády. Na Belvederu závodilo v běžeckých soutěžích 80 závodníků. Na špičácké Alpalouce
v obřím slalomu závodilo 110 mladých lyžařů. Kvalitní pořadatelská činnost jednotlivých
týmů přispěla ke kvalitním výkonům sportovců
a spokojenosti všech účastníků. Těší mne velké
množství medailí, jež získali reprezentanti naší
školy. Kompletní výsledky najdete na školních
webových stránkách – www.skolaruda.cz.
Poslední březnový týden bude italský. Přivítáme kamarády z Aldena. Škola pro ně připravuje náročný, ale pěkný program. Návštěvu Národního parku Šumava, Klatov, Sušice a hlavně
Prahy. Naši školáci obdrželi pozvání na návštěvu Itálie v druhém květnovém týdnu.
Děkuji pořadatelům z Unie rodičů, folklórního souboru Hořec a Hořeček, Ochotnickému
spolku a Městu Železná Ruda za masopustní veselí v průvodu a maškarní rej dětí ve školní aule.
Vše bylo dokonale připraveno jak pro děti, tak
pro jejich dospělý doprovod.
Na začátku dubna, přesně 8. a 9., proběhne ve
škole zápis nových předškoláků. Paní učitelky
prvního stupně připravují i letos zápis tak, aby
pro děti byl spíše zábavou než důvodem k obavám. Očekáváme, že přivítáme co nejvíce dětí
s jejich rodiči. Končící zima jistě přinese ještě
nějaký sníh a mráz, ale všichni, včetně lyžařů,
kteří si užili lyžování dosyta, se těší na jarní sluníčko.
Ctirad Drahorád,
ředitel školy

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?
Ø prodej, koupě, dražby,
exekuce, výkupy

Ø odhad tržní ceny

nemovitosti
k dědickému řízení

Ø pojištění majetku,

životní pojištění,
penzijní připojištění

Renáta Tomášková

606 622 951

ravokastom@gmail.com
Realitní agentura

TomSoLa Group s.r.o.
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Lovci perel
Městská knihovna Železná Ruda se zapojila do projektu pro děti s názvem Lovci perel.
K vypůjčené knize dostane malý čtenář seznam otázek, za který po správném vyplnění získá perlu. Lépe
řečeno uloví perlu. Perličky pak dále směňuje za drobné
ceny – samolepky, propisky, odznáčky, přívěsky, knihy
a mnoho dalšího. Děti jsou tím motivovány ke čtení,
rozvíjí se jejich pozornost a schopnost porozumět textu.
Hra se u nás setkala s obrovským úspěchem. Jen
v prvních 5 dnech hry bylo uloveno 65 perel! A jaké tituly jsou mezi dětmi nejoblíbenější? U menších dětí vítězí
bohatě ilustrované knihy o zvířátkách nebo s postavami,
které znají z televize. Ty větší mají obvykle rády knihy,
ve kterých se mohou ztotožnit s hrdiny v jejich věku.
Petra Demjanová,
knihovnice

V knihovně se poslední dobou díky Lovcům perel tvoří fronty.
STARŠÍ DĚTI - nejoblíbenější knihy za poslední rok
AUTOR
NÁZEV DÍLA
Jeff Kinney
Deník malého poseroutky (série knih)
Rachel Renée Russellová
Deník Mimoňky (série knih)
Jacqueline Wilsonová
Nejdelší velrybí píseň
Rose Cooperová
Drby z dívčích záchodků (série knih)
Thomas Brezina
Případ pro tebe a Klub Tygrů (série knih)

Projekt Lovci perel vymysleli v Knihovně města Hradec Králové

MLADŠÍ DĚTI - nejoblíbenější knihy za poslední rok
AUTOR
NÁZEV DÍLA
různí autoři
Příběhy se šťastným koncem (série)
Rebecca Johnsonová
Julinka a její zvířátka (série)
Barbara Galińska
Pohádky ze země poníků
Catherine Lucasová
Žabí princ
Zdeněk Miler
Krtek a maminka

Centrum volného času

pořádá dne 13. března 2019 od 10:00 v penzionu König-in na Hojsově Stráži

velikonoční tvoření pro děti i dospělé.

Přijďte si se zajícem vyrobit velikonoční ozdoby a dárky pro blízké.

Pro naši zavedenou lékárnu v Alžbětíně
přijmeme na částečný úvazek
paní na úklid a pomoc s příjmem
a doplňováním zboží.
Nástup možný ihned.
Bližší informace na telefonu:
603 756 184 (pan Trejbal)
popřípadě přímo v lékárně:
Benu lékárna,
Alžbětín 22
340 04 Železná Ruda
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Poděkování firmě Ski Snow Max v Železné Rudě
Velké poděkování železnorudské firmě Ski Snow Max, majiteli Petru Filipovi
a jeho týmu na adrese 1. máje 153 v Železné Rudě za perfektní přípravu závodních
sjezdových lyží. Samozřejmě firma Ski Snow Max perfektně připravuje lyže také
a zvláště pro lyžařky a lyžaře, kteří tak rádi využívají šumavských terénů, a to jak
sjezdových tak běžeckých. Petr Filip umí nejen perfektně lyže připravit, ale také fundovaně poradit. Bez Petra Filipa by prostě zima na Železnorudsku nebyla to pravé...
Sláva Kulich, občan Železné Rudy
a trenér lyžování Svazu lyžařů ČR

Masopustní veselí v Železné Rudě
Masopustní průvod patří do období končící zimy, a zrodil se i v Železné Rudě. Abychom byli přesní, zrodil se při vánočním posezení s rodiči
a dětmi z folklorního souboru Hořec a Hořeček, který se stal hlavním
organizátorem masopustního průvodu.
„Dále jsme přizvali ke spolupráci Unii rodičů, ZŠ a MŠ Karla Klostermanna, Ochotnický spolek Železná Ruda a Město Železná Ruda“, říká
Monika Najmanová, jedna z hlavních organizátorek akce.
A tak jsme měli možnost, první březnovou sobotu, shlédnout – po mnoha letech – první masopustní průvod v Železné Rudě. Začátek masopustního veselí se odehrával před městským úřadem. Sešly se tam desítky
masek, a hlavně, všichni přítomní, ať s maskou či bez, se náramně bavili.
Celý průvod měl v režii „Hanzwurst, zvaný Honza Buřt (jinak Bára
Matt Kučerová, další z hlavních organizátorek masopustu), který požádal
představitele města, pana místostarostu Petra Najmana, o vydání symbolického klíče od města a o pergamen – povolení k masopustnímu veselí.
„Vážený pane místostarosto, my jsme se přišli zeptati a poprositi, zda
můžeme v této počestné obci koledovati. Za všemi, co tu jsou, upřímně
stojím a vydati jim město do rukou, se nebojím ...“
Klíč byl vydán, po přípitku a společném zpěvu všech masek i přítomných diváků nasedla muzika do vozu, a průvod se dal do pohybu.
Na jednotlivých zastávkách – Pohádková cukrárna, bufet Kryštofa
Částky, lesní správce pan Petr Najman, cukrárna Bublina – děti v maskách
ze souboru Hořeček koledovaly: „My Masopusta slavíme a o koledu prosíme. Dejte nám dnes něco na zub, aby tady medvěd nezhub, nebo nápoj
něco k pití, ať má kostra delší žití. My vám k tomu zahrajeme, pak zas
hnedka pryč půjdeme.“
Doufejme, že děti něco vykoledovaly, protože jejich nadšení v průvodu
bylo nepřehlédnutelné a i přes nepřízeň počasí všichni, včetně organizátorů, skvěle odehráli své masopustní role.
U kostela Hanzwurst prohlásil masopustního průvod za ukončený a poděkoval maskám a všem účastníkům průvodu za účast. A panu místostarostovi předal zpátky klíč od města i pergamen.
Po masopustním průvodu začal v aule Základní školy Maškarní ples
pro děti, který uspořádala Unie rodičů.
Doufejme, že z masopustního průvodu se stane nová tradice na Železnorudsku.
Redakce ŽZ
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PODĚKOVÁNÍ
Folklorní soubor Hořec a Hořeček by chtěl touto cestou velice poděkovat za spolupráci při realizaci letošního, pro soubor premiérového
masopustu v Železné Rudě a to zejména Unii rodičů, dále pak Městu
Železná Ruda a Ochotnickému spolku Železná Ruda. Velký dík patří také Městské policii, která zajistila klidný průběh celého průvodu.
Chtěli bychom poděkovat panu R. Ipserovi, který celý průvod vedl se
svými krásnými koňmi a kočárem. Pro muziku zajistil přístřešek, aby
v případě deštivého počasí nezmokly hudební nástroje. Dále patří poděkování všem sponzorům, kteří poskytli své občerstvení pro koledníky
a další účastníky masopustního veselí. Jmenovitě: Cukrárně Pohádka,
Bufetu Kryštofa Částky, panu místostarostovi P. Najmanovi a paní
J. Chaloupkové, Cukrárně Bublina. Děkujeme také maminkám dětí
z našeho folklorního souboru a to paní J. Marešové a paní V. Škývarové,
které pro průvod z vlastní iniciativy napekly a věnovaly masopustní
dobroty. Moc děkujeme také panu V. Chabrovi za fotodokumentaci masopustního průvodu a maškarního bálu. V neposlední řadě velké díky
všem, kteří se průvodu zúčastnili a nenechali se odradit špatným počasím. Překvapil nás počet masek nejen v řadách dětí, ale také mezi
dospěláky. Doufejme, že se nám poštěstí a sejdeme se v hojném počtu
a se stejně dobrou náladou i příští rok!
za H+H B. Matt Kučeravá, M. Najmanová
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravami maškarního plesu pro děti. Hlavně bych chtěla poděkovat všem
maminkám za chutné dobroty, které jsme mohli ochutnat na maškarním
plese. Také všem, kteří přišli a zúčastnili se. Návštěvnost byla hojná
a nápaditost masek byla úžasná. Není nad to, když něco připravujete,
organizujete a poté vidíte, že se vám to vrátí tím, jak se všichni baví
a smějou. Myslím, že jsme si to všichni pěkně užili a za rok užijeme
zase! Díky.
A. Šafandová, předsedkyně Unie rodičů

Sen? anebo SKUTEČNOST?
Vážení čtenáři Železnorudského Zpravodaje, dovoluji si Vás tímto pozvat na naši nově nastudovanou veselohru od známého českého spisovatele Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Již v této době máme nasmlouvaná vystoupení v regionu bývalého okresu Klatovy,
v Přešticích, v Plzni i tři vystoupení na Moravě. Chci Vás hlavně pozvat na sobotu 13. dubna 2019 do KD Myslív, kde si s námi roli kováře zahraje
čestný občan Železné Rudy, držitel filmového Českého lva, známý herec Pavel Nový. Začátek představení v 17. 00 hodin.
Pokud vše vyjde, zahraje si s námi i v rámci Makovského divadelního léta v lesním divadle Makov, 20. července 2019, a hlavně v divadle Klatovy
v sobotu, 16. listopadu 2019 od 19.30 hodin. Začátek představení v Makově ještě není stanoven.
Naše Ochotnické divadlo Bolešiny zve i na speciální představení, konané v neděli, 14. dubna od 15. 00 hodin v sále Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech, kde pro držitele ZP a ZTP bude poskytnuta sleva 50% z ceny vstupenky.
Je možné nás vidět i 5. 4. 2019 v pátek v Běšinech, a den nato, 6. 4. 2019 od 18. 00 hodin v Předslavi.
Srdečně zve vedení obcí, kde budeme hrát a jednatel divadla Bolešiny
František Strnad
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...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
11.

Otec Prokop
Národní Listy, dne 7. 3. 1914, Prof. dr. Bohulav Brauner (významný chemik, přítel ak. Mendělejeva)
Ze Špičáku na Šumavě dochází truchlivá
zpráva, že tam zemřel (5. 3. 2014) v úctyhodném stáří 75 let český vlastenec, známý i oblíbený v širších kruzích české inteligence Otec
Prokop.
Mnozí Pražané, 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 šumavsých hvozdů, táhnoucích
se od Špičáku na všechny strany. A což teprve
nám říci o čistých radostech 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 německého 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 vědomý, který se nebál
boje ani s přírodou, ani národním odpůrcem.
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 feuilleton, 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 myslivnou jezerní, Jezerní stěnu, Scheiben
(v Bav.), Javor a Eisenstein, ale o Špičáku nemluvil 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 Volyni. Ještě předešlého téhodne bavil jsem
se s Otcem Prokopem o starých časech a tu mi
vyprávěl, jak měl na stravě a bytu 1 200 dělní-

ků 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 krajině 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, Špičáku nezapomene
na příjemný pobyt u primitivních stolů ve stínu
vysokých smrků před „Prokopárnou“, jak Otec
hodil od hosta k hostu; u jednoho stolu vyprávěl, jak bylo ve Volyni a okolí za starých časů
před rokem 1848, u jiného si rád zapolitusoval, 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. Teprve když hr. Jan Harrach zavedl norské lyže do
Čech, stala se Šumava 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 společnosti
zimních sportovců, již se letos o Hromnicích
hemžilo kolem dvou set oklními lesy. Ale jak
milý byl tehdy pobyt v útulných místnostech
staré Prokopárny, jak skvěle pečovala o nás
„paní teta“ když jsme po celodenním „dření“
na lyžích vymrzlí, hladoví i žíznivý zapadli na
pohodlné kanape v teplé jídelně. Po ukončených
hodech rádi jsme Otci Prokopovi zazpívali jeho
oblíbenou píseň „O tabáčku“, při čemž 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 českou baštu uprostřed „německé“ Šumavy
a mimo tomu závídeli, že se mu tam dobře daří.
Nejvíce ztrpčoval Otci Prokopovi pobyt na Špičáku známý přítel šumavských 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 vyhrožováno, 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, úpřímné přátelství. Až přijdete do tamnější krajiny,
neopomeňte položiti kvítek z okolních luhů na
hrob, do něhož dnes Otce Prokopa na hřbitově
ukládají.
Josef Růžička, Plzeň

gabreta-bayerwald@email.cz

Hrob v Železné Rudě, kde odpočívá
i otec Prokop.
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NEOBVYKLÁ ZAJÍMAVOST Z ČERNÉHO JEZERA
Letošní zima nám všem, kdo ji máme rádi, přeje. Po prvním týdnu
měsíce ledna přišlo očekávané sněžení a teploty klesaly pod bod mrazu.
I nám dobře známá jezera, která již byla zamrzlá v prosinci minulého
roku, zapadala sněhem. Co však nám málo známe je, je tzv. zdvojení ledu
na jezeře. S tím se ve třetím týdnu setkala „nekorunovaná královna“ Černého jezera, paní Martina Čtvrtlíková, vědecká pracovnice Biologického
centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
Nám je především známa z mapování šídlatky jezerní v Černém jezeře.
K tomu však jezdí i v zimě. Nabírá zde vzorky vody pro další výzkum
a svým kolegům zase při té příležitosti měří sílu ledu na jezeře. A s čím se
Martina při letošní návštěvě jezera setkala?
„Led na přírodních jezerech bývá málokdy zdvojený. Na Černém jezeře se tento led objevil v letošním roce ve třetím týdnu ledna. Pod svrchní,
15 cm silnou, ledovou vrstvou byla zvodnělá 25 cm vrstva ledové kaše
a pod ní další, 10 cm silný, led. Tento zdvojený led se tvoří při zvýšených
přítocích, které byly v prosinci, kdy již vytvořený led praskne zvedající se
hladinou a přelije se zvodnatělou vrstvou, která opět na povrchu zamrzne.
Na Černém jezeře jsem tento jev zažila poprvé za těch mnoho zim, kdy
sem jezdím“.
Příroda nás neustále překvapuje a přináší nám nová poznání. Pro ty,
kteří zkouší na běžkách či pěšky přecházet jezero, bych doporučil to ne-

dělat. Tento jev je výjimečný, a mohlo by to dopadnout nedobře. Většinou
všichni chceme každým rokem co nejvíce poznávat krásy naší Šumavy
a přejeme si, aby nám to vydrželo co nejdéle.
Nechť vás, všechny návštevníky Železnorudska, zima baví.
Václav Vetýška, Plzeň

Zdařilé sjezdařské závody ve Sportovním areálu Špičák
V posledním únorovém víkendu se uskutečnily velké závody žáků i dospělých v alpském
lyžování ve Sportovním areálu na ŠPIČÁKU.
Na programu byl Územní klasifikační závod
v obřím slalomu, současně organizovaný jako
memoriál Petra Kintzla a ÚKZ, a současně
krajský přebor Plzeňského kraje ve slalomu.
Na tratích, výborně připravených organizací
Sportservice Špičák, za výborné organizace
pod taktovkou TJ SA Špičák, se zúčastnili nejlepší závodníci z Plzeňského a Karlovarského
kraje. V silné konkurenci si dobře vedli i závodníci oddílů z klatovského okresu. Dobře
tak uctili památku výborného sjezdaře Petra
Kintzla z Kašperských hor, který před 40 lety
tragicky zahynul při závodech ve Špindlerově
Mlýně. Všichni závodníci, funkcionáři, rodiče
Petra i další přátelé – lyžaři se po závodě zúčastnili krátkého pietního aktu. Pro stručnost
uvádíme alespoň nejlepší umístění závodníků
ze šumavských oddílů.

Obří slalom:
Žačky ml.
2. VANIŠOVÁ Ema, SA Špičák
3. EISMANNOVÁ Tereza, Slj. Plzeň
Žáci ml.
1.VOVES Jan, ST Šumava
2. HLADÍK Adam, SA Špičák
3. ANDĚL Jakub, Slj Plzeň
4. ŠPIČÁK Jakub, 5. ŠEVČÍK Štěpán,
6. MAXA David – všichni SA Špičák
Starší žáci
1. MALÝ Martin, Tatran Ž.Ruda
2. ŠEVČÍK Jiří, SA Špičák
3. KRÁL Tomáš, So Špičák
4. MINAŘÍK Josef, Slj.Plzeň
7. ŠPIČÁK Vojtěch, SA Špičák

Veřejný závod ženy mladší
1. EÖLLÖSOVÁ Klára, SA Špičák
2. SCHEINHERROVÁ Kateřina, So Špičák
3. EÖLLÖSOVÁ Eva, SA Špičák

Veřejný závod ženy nad 30 let
1. Andrea Treml, SA Špičák
2. Naďa Kintzlová, So Kašperské Hory
3. Brigita Brudná, Slj Plzeň
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Veřejný závod junioři, muži
1 KORYŤÁK Milan, SA Špičák
2. HENIG Jakub, So Špičák
3. TOLAR Jakub, So ŠPIČÁK
4. MALÁN Filip, Arnika

Slalom:
žačky ml.
2. JANDOVÁ Kateřina SA Špičák
3. EISMANOVÁ Tereza Slj.Plzeň
7. Hrbáčková Adéla Arnika Plzeň
žáci ml.
1. VOVES Jan ST Šu
2. HLADÍK Adam SA ŠPIČÁK
5. ŠPIČÁK Jakub SA Špičák
žačky st.
1. JEDLIČKOVÁ Sára ST ŠUMAVA
žáci st.
1 MALÝ Martin Tatran ŽR
2. MAXA Adam SA Špičák Š.
3. KRÁL Tomáš So Špičák
5. ŠPIČÁK Vojtěch SA ŠPIČÁK

VEZ juniorky, ženy
2. SEDLÁČKOVÁ Ivana SK Arnika
3. SCHEINHERROVA Kateřina Sokol Špičák
5. EÖLLÖSOVÁ Eva
6. EÖLLÖSOVÁ Klára obě SA Špičák
VEZ junioři, muži
1. KORYŤÁK Milan SA Špičák
2. HENIG Jakub
3. MÜLLER Jakub, oba Sokol Špičák
4. KULICH Václav SA Špičák
5. TOLAR Jakub Sokol Špičák
Jaroslav Frič,
Klatovy

60. ročník závodu „15 km Šumavou“
V neděli 17. 2. 2019 se konal na šumavském Špičáku 60. ročník závodu „15 km Šumavou“.
Tento závod je jeden z nejstarších závodů v běhu na lyžích v České republice.
Jeho tradice se, pod křídly Lyžařského oddílu TJ Lokomotiva Plzeň, píše již od roku 1957, kdy se jel 1. ročník.
Závod se konal jako veřejný závod v běhu na lyžích pro všechny kategorie.
Stupně vítězů:
Kategorie: Žáci starší
1 Pyšný Jakub 2006 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
2 Růžek Ondřej 2005 CZE TJ Loko Plzeň
3 Lehký Jan 2006 CZE Tatran ŽR
Kategorie:
• 1 km předžáci, předžačky (2009 a ml.)
• 2 km žáci ml., žačky ml. (2007 – 2008)
• 3 km žáci st., žačky st. (2005 – 2006)
• 5 km dorostenci ml., dorostenky ml.
(2003 – 2004)
dorostenky st. (2001 – 2002)
ženy, juniorky (2000 a st.)
• 10 km dorostenci st. (2001 Ţ 2002)
• 15 km junioři a muži (2000 a st.)
Kategorie: Předžačky
1 Menclová Luisa 2009 CZE LK Škoda Plzeň
2 Kadlecová Žofie 2009 CZE LK Škoda Plzeň
3 Lehečková Nikola 2009 CZE Tatran ŽR
Kategorie: Předžáci
1 Svítil David 2010 CZE Tatran ŽR
2 Černý Jakub 2009 CZE LK Škoda Plzeň
3 Kolář Šimon 2009 CZE Tatran ŽR
Kategorie: Žačky mladší
1 Konrádyová Karolína 2007 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
2 Částková Agáta 2008 CZE Tatran ŽR
3 Matějková Emma 2008 CZE Tatran ŽR

Kategorie: Dorostenci mladší
1 Zuna Štěpán 2004 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
2 Decker Vojtěch 2004 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
3 Mencl Vojtěch 2004 CZE LK Škoda Plzeň

Kategorie: Žáci mladší
1 Decker Matouš 2007 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
2 Bíba Mikuláš 2007 CZE LK Škoda Plzeň
3 Šístek Martin 2007 CZE LK Škoda Plzeň

Kategorie: Ženy, juniorky
1 Strnadová Kateřina 1984 CZE Tatran ŽR
2 Votavová Anna 1999 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
3 Svítilová Dagmar 1974 CZE Tatran ŽR

Kategorie: Žačky starší
1 Pospíchalová Amálie 2005 CZE Tatran ŽR

Kategorie: Muži, junioři
1 Švejnoha Marek 1994 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
2 Šimurda Martin 1972 CZE Fischer Ski klub Šumava
3 Částka Kryštof 1977 CZE Tatran ŽR

Kategorie: Žáci starší
1 Pyšný Jakub 2006 CZE SPORT CLUB PLZEŇ
2 Růžek Ondřej 2005 CZE TJ Loko Plzeň
3 Lehký Jan 2006 CZE Tatran ŽR

Miloš Novák
TJ lokomotiva Plzeň
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Prodej pozemků
Železná Ruda
▪ k. ú. Špičák
▪ výměra 1,5 ha
▪ atraktivní umístění
přímo u silnice 190
▪ vysoký investiční
potenciál
Zúčastněte se aukce půdy na www.morepudy.cz

Od 4. března do 2. dubna 2019

info@morepudy.cz
+420 79 79 73 137

TRŽIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

OCHOTNICKÝ SPOLEK ŽELEZNÁ RUDA
Vás srdečně zve na divadelní hru
Raye COONEYHO

Dvouplošník
v hotelu
Westminstr
aneb

Nerušit prosím!
kterou uvede ve vlastní úpravě

v pátek 19. 4. 2019 a v sobotu
20. 4. 2019
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