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SLOVO STAROSTY
Milí sousedé,

máme za sebou prázdniny a začátek nového školního roku. Všem
žákům a zejména prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a dělali radost svým rodičům i učitelkám a učitelům a vytvořili si dobrý
kolektiv. My jsme se během prázdnin snažili posunout Železnou Rudu
zase o kousek dopředu. Povedlo se vybudovat přibližně 300 metrů nového chodníku ve Špičácké ulici, včetně kompletně nového osvětlení,
které jsme zvládli vlastními silami. Na celý projekt se povedlo získat
dotaci ve výši 85 %, což považujeme za velký úspěch. Ve spolupráci
se Správou železniční dopravní cesty jsme opravili také nejvíce rozbitý
železniční přejezd na celém Železnorudsku ve Sklářské ulici ve směru
ke hřbitovu a sběrnému dvoru. Začali jsme rovněž přebírat úplně novou
kanalizaci na Hojsově Stráži. Šlo o jednu z nejvýznamnějších akcí města v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury v letošním roce,

cena projektu byla 5,5 milionu korun. Možná jste zaznamenali stavební
ruch na hraničním přechodu v Alžbětíně, kde jsme začali ve spolupráci
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR stavbu kruhového objezdu za zhruba
34 milionů korun, z nichž však město nezaplatí ani korunu. Stavba logicky přinese určitě dopravní komplikace, proto vás prosíme při průjezdu
o trpělivost a opatrnost. Jsme přesvědčeni, že výsledek bude stát za to.
Mnoho z vás se nás ptá, jak pokračuje proces budování nového náměstí. Pozemky pod budovou bývalého Espressa se nám už podařilo
převést z Ředitelství silnic a dálnic ČR na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Tím se konečně otevírá další část cesty vedoucí
k jejich získání ve prospěch města. Jakmile budou v našem vlastnictví
a my doufáme, že by se to mohlo podařit ještě do konce letošního roku,
neprodleně začneme s demolicí.
Současně navazujeme na již odvedenou práci a vybudujeme nové
osvětlení, a rovněž chodníky a lavičky před kostelem a předláždíme
chodník před městským úřadem, u hlavní silnice.
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SLOVO STAROSTY
V nejbližších týdnech začneme i s budováním parkovacího zálivu u Základní školy
a současně zahájíme stavbu zcela nového hřiště s učebnou pro děti z Mateřské školy. Opravena bude také dolní část Pancířské ulice, která si to více než zaslouží.
Projekt „Průtah městem“, konkrétně jeho
severní část, se odkládá nejpozději do 1. dubna 2020, což je paradoxně výhoda, neboť nebudeme mít stavbu rozestavěnou během letošní zimy. Naopak se celá akce stihne realizovat
během příštího roku.
Snažíme se také rozšiřovat i nabídku trávení volného času. Rozhodl jsem se vyhlásit
veřejnou sbírku starých knih. Na Železnorudsku máme celkem 7 autobusových zastávek,
ty vybavíme regály, do nichž bude moci každý umístit knihy, které se mu už domů nevejdou. Jejich čtením si budou moci ukrátit
cestující nejen čekání na svůj spoj, ale každý
si je bude moci samozřejmě i půjčit a přečíst
v klidu doma. Tedy vznikne jakási veřejná
non-stop knihovna.
Závěrem se moc rádi pochlubíme úspěchem všech občanů Železnorudska. Naše město totiž zvítězilo ve 14. ročníku soutěže v třídění odpadů „My už třídit umíme!“, konkrétně v kategorii obcí a měst nad tisíc

obyvatel. Cenou pro vítěze je bezplatné vyčištění všech kontejnerů na
tříděný odpad na území města a rovněž finanční odměna 30 tisíc korun.
Jelikož jsme tyto peníze vyhráli zásluhou nás všech, byli bychom rádi,
abyste sami rozhodli, na co
byste je chtěli použít.
Nabízíme 3 možnosti, odpovídat můžete na naše emaily:
1. Pořízení tašek na tříděný odpad pro každou domácnost
2. Mimořádný úklid veřejných
prostranství na území Železné Rudy
3. Nákup a instalace nových
odpadkových košů na území
Želené Rudy
Své náměty nám prosím posílejte na email:
starosta@zeleznaruda.cz, nebo
mistostarosta@zeleznaruda.
cz. Zároveň prosím pamatujte, že v případě potřeby se na
nás můžete prostřednictvím
tohoto mailu kdykoli obrátit
i v jakékoli jiné záležitosti.
K dispozici jsme samozřejmě
i na telefonech: 724 181 624
a 734 269 989. Jsme zde pro
vás.
Pokud chcete být aktuálně
informováni o dění v Železné
Rudě, sledujte oficiální facebookové stránky města (www.
facebook.com/mestoZeleznaRuda).
S úctou a přáním všeho dobrého,

Filip Smola,
starosta města
Petr Najman a Filip Brož,
místostarostové
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Informace z radnice

Poplatek za komunální odpad
Vážení majitelé nemovitostí na Železnorudsku, radostnou zprávou
je nám všem nejvyšší ocenění, které město obdrželo za třídění odpadu. Na druhou stranu ale bohužel evidujeme desítky nezaplacených
poplatků za svoz komunálního odpadu pro letošní rok, ač byla povinnost zaplatit jej do konce března. Proto zde tímto uvádíme poslední
veřejnou výzvu k uhrazení těchto poplatků, ať se vyhneme zbytečnému
zasílání upomínek a dalším zdlouhavým řešením.
Poplatky za svoz odpadu jsou oproti jiným městům malé a tak věříme, že se jedná pouze a drobné opomenutí. Přinášíme text o splatnosti
poplatků z lednového Železnorudského zpravodaje:

Poplatek za komunální odpad:
Splatnost poplatku:
do 31. 3. 2019
Na číslo účtu:
822561309/0800
V případě, že si přejete platit za více
osob společně, naleznete na stránkách
www.zeleznaruda.cz v záložce „Formuláře pro podání“ –> FINANČNÍ
ODBOR – poplatky –>> formulář
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE, který můžete vyplněný zaslat elektronicky na adresu:
uctarna@zeleznaruda.cz, nebo jej
odevzdat osobně na finanční odbor.

Osoby s trvalým pobytem na území obce:
Sazba poplatku:
200,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka (bez lomítka)
Specifický symbol: 1340

Cizinci s dlouhodobým pobytem na území obce:
Sazba poplatku:
200,- Kč
Variabilní symbol: datum narození (ve formátu RRMMDD)
Specifický symbol: 1340
Textová poznámka:jméno, příjmení, adresa pobytu (stačí ve zkratce)

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

Po prázdninové pauze se Vám milí čtenáři
opět ozýváme z dění naší školky. Léto si pomalu balí fidlátka a přehoupne se do podzimního
času. Trochu jsme z toho smutní: teplé prosluněné dny, kdy nám stačily pouze šortky či
sukýnky, budou za chvíli tytam a letní skotačení v lese, u vody nám bude moc chybět. Ukápne
poslední slzička a jede se dál…
Tak už to v životě bývá, vše jednou musí
skončit, aby mohlo začít něco nového. A tak
jsme v pondělí 2. září zahájili další nový školní
rok 2019-2020. Slavíme tak první výročí, kdy
se naše školka přestěhovala do nových prostor.
Uteklo to jako voda. V letošním roce se nám sešlo více dětí, a tak byly otevřeny tři třídy. Třídu
ČMELÁCI navštěvují nejmladší děti a s citlivým přístupem o ně pečují paní učitelky Hana
Königová a Lucie Baxová. Pro střední věkovou
skupinu dětí připravují zajímavý vzdělávací
program paní učitelka Miloslava Amortová
a asistent pedagoga Ludmila Chalupská ve třídě
SLUNÍČKA. Nejstarší předškolní děti se scházejí ve třídě BROUČCI a s nimi paní učitelky
Marta Windsor (vedoucí učitelka MŠ) a Monika Najmanová. Tento rok je pro tyto děti klíčový a zároveň poslední v rámci předškolního
vzdělávání.

J

Broučci na vycházce v lese
Informativní schůzky pro rodiče jednotlivých tříd byly realizovány během prvních dvou
týdnů v měsíci září. Tyto schůzky mají své
velké opodstatnění. Rodiče jsou tak seznámeni s organizačními a provozními podmínkami
a možnostmi školy, s dokumentací školního
a třídního vzdělávacího programu, seznámí se
také s filozofiií pedagogického směrování školky. Rodiče nejstarších dětí, které čeká na jaře
2020 zápis do školy, získají informace o legislativních změnách, poradenství ohledně školní
zralosti, výchovy a vzdělávání dětí předškolní-

Kluci řeší matematický úkol, řady od nejmenšího po největšího
ho věku, o připravované rozsáhlejší pedagogické diagnostice zralosti dětí
v různých oblastech potřebných nejen pro život, ale také pro úspěšný start do
1. třídy základní školy.
Během schůzky je vytvářen také prostor pro diskuzi a sdělení případných
potřeb, požadavků či nápadů ke spolupráci ze strany rodičů našich svěřených
dětí.
Tak a teď hurá do dnů nových zážitků a společných chvil. Všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci se budou podílet na vytváření pohodového
a příjemného prostřední pro naše děti, tak aby se každé ráno do školky těšily
a cítily se v ní bezpečně.
Za MŠ zapsala Monika Najmanová, foto autorka

Sluníčka na prvním výletě na Pamferově Huti
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ŘEDITELSKÝ ŠUPLÍK
Než se rozběhne nový školní rok, je potřebné uzavřít ten minulý. Drtivá
většina žáků byla spokojena se svými školními výsledky. Zásluhou celého
pedagogického sboru se podařilo všechny žáky posunout o jeden stupínek ve znalostech, dovednostech a slušnosti. Naši deváťáci byli přijati
na školy, které si vybrali. Budeme jejich výsledky sledovat a přejeme jim
úspěšné studium.
I přes zmíněné úspěchy se někteří žáci museli přes prázdniny připravovat na opravné zkoušky. Zvládli to zodpovědně, koncem srpna uspěli
a postoupili do vyššího ročníku. Budou-li chtít napříště vyloučit riziko
opravných zkoušek, dovoluji si jménem všech učitelů doporučit jednoduchou radu: méně internetu, facebooků, počítačových her a bezúčelného
zírání do mobilů, a více domácí přípravy, sportu a her v lese.
Důležitou součástí je prezentace školy na veřejnosti v okresních či krajských soutěžích. V letošním roce hlídka mladých zdravotníků prošla celou kvalifikací až do republikového finále v Českých Budějovicích. Naši
úspěšní zdravotníci se mohou opřít o dlouholeté kvalifikované vedení
paní učitelkou Janou Proškovou.
Dále musím připomenout úspěšný přírodovědný kroužek pod vedením
Evy Michňákové. Tři členky kroužku postoupily do finále soutěže Národního parku Šumava, kde obsadily stupně vítězů. Ve vědomostních soutěžích - olympiádách z českého, německého, anglického jazyka a matematiky naši žáci uspěli v okresních finále. Děkuji všem úspěšným žákům
a jejich učitelům za přípravu na soutěže.
Aby naše škola byla typickou horskou školou, musíme podporovat
sport. Dlouhodobě se daří lyžařům, atletům, gymnastům, hokejistům
a fotbalistům. Od učitelů ve škole mladí sportovci dostávají základ – všestrannost – a ve sportovních klubech pod vedením trenérů se zaměřují na
výkon.

Nový školní rok přinese plno práce na plnění vzdělávacích a výchovných plánů, znovu se zapojíme do soutěží, budeme pořádat představení
pro rodiče a sportovní soutěže. Do prvního ročníku nastoupilo 16 žáků.
Věřím, že budou dělat třídní učitelce Haně Fischerové radost.
Závěrem velmi rád konstatuji, že zhruba roční spolupráce s novým zastupitelstvem je vynikající. Pan starosta se svými spolupracovníky věnují
škole dostatek času a prostředků. Momentálně se staví školní zahrada pro
mateřskou školu, bylo opraveno dřevěné ohrazení hřiště. Další opravy
proběhnou v průběhu podzimu.
Přeji všem kolegům úspěšný školní rok a žákům s rodiči mnoho radosti
spojené se školní docházkou.
Ctirad Drahorád, ředitel školy

První den ve škole

Přivítání dětí a rodičů provedli třídní učitelka Hana Fischerová, starosta města Filip Smola a ředitel školy Ctirad Drahorád.

Foto: Bedřich Strnad
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Týden knihoven
Milí čtenáři,
ve druhé polovině měsíce října (21. – 23. 10.) proběhne v knihovně již všem určitě známá akce Týden knihoven. Stálí čtenáři budou mít v uvedených dnech možnost bezplatně si prodloužit svoji registraci, ti noví si ji budou moci bezplatně zřídit. Dlužníkům budou v těchto dnech odpuštěny jejich hříchy, tedy ty knihovnické :),
a budou jim smazány pokuty. K tomu všemu stačí jediné - navštívit knihovnu.
Děti se mohou těšit na další akce, pořádané knihovnou.
Nezapomeňte, že 28. 10., na státní svátek, bude knihovna uzavřena. Od října se na vás budu těšit.
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice
Vážení čtenáři, tímto bychom rádi přivítali staronovou knihovnici, paní Anetu Šárku Soukupovou, a popřáli jí hodně pracovních úspěchů a elánu po
návratu z mateřské dovolené.
Rádi bychom však touto cestou poděkovali i dosavadní knihovnici, paní Petře Demjanové, která nás provázela světem knihy poslední rok a byla
spolehlivým zdrojem informací o dění v knihovně. Přejeme hodně dalších pracovních úspěchů a děkujeme za skvělou spolupráci.
Redakce ŽZ

Upozornění

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

Kostel
Pozvání pro
spoluobčany, farníky
a návštěvníky
Železné Rudy
na procesí po Křížové cestě

ke kapli Sv. Anny
na Hladovém Vrchu.

Poutníky, kteří k nám každoročně
přichází v procesí ze Zwieselu
a okolních bavorských obcí
již od roku 1995, přivítáme
ve farním kostele
Panny Marie Pomocné

v sobotu 28. září 2019
v 11 hodin.
Společně pak dojdeme
až ke kapli Sv. Anny,
kde se bude slavit Mše svatá.
Srdečně zveme a prosíme
o hojnou účast
Milena Vobrová

Vzpomínka

Jsi tady pořád s námi Petruško, v našich srdcích,
kde láska navždy zůstane, ta smrti nezná...
Dne 22. 9. 2019 uplyne 6 let, kdy tragicky zahynula
naše milovaná dcera

Petruška Zippererová-Kunclová.

Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Rodina Kunclova

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Vážení čtenáři,
konec prázdnin pro nás znamenal několik závažných výjezdů, bohužel i s tragickými následky. Proto myslete při svých cestách na svou bezpečnost,
své příbuzné a rodinu. Vždy se vyplatí přijet o pár chvilek později, než se v důsledku nehody již nikdy nevrátit. Ať chceme nebo ne, blíží se opět topná
sezona. Nyní je ideální čas zkontrolovat si stav topidel, kotlů, kamen, krbů a hlavně spalinových cest – komínů. Buďte na zatopení připraveni, neboť
vyjet hasit tyto problémy jsme připraveni my…

Za srpen 2019 jsme zasahovali u těchto čtyř událostí:
4. 8. – Přijel do hasičárny občan nahlásit vycházející kouř z okna bytu
v bytovce v ul. Šumavská. Ihned jsme (s cisternou CAS20 Tatra a výškovou technikou AZ30 Mercedes) společně s HZS PS Železná Ruda vyjeli
na místo. Vzhledem k tomu, že nikdo na naše výzvy k otevření bytu nereagoval a z bytu oknem vycházel šedo-bílý kouř, byl proveden násilný
vstup do bytu, s připraveným útočným proudem. Zde se ukázalo, že se již
delší dobu vaří jídlo na plotně, došlo k vypálení kastrolu a jeho obsahu
a nikdo se v bytě nenachází. Za pomoci přetlakové ventilace byl prostor
bytu vyvětrán a po dostavení se uživatele, jemu předán. Všímaví sousedé
tak pomohli zabránit velké škodě.
Po této události opět apelujeme na všechny oznamovatele, ať se nebojí
ohlásit událost telefonicky okamžitě na linku 150 nebo 112. Tímto způsobem, tedy cestou do hasičárny a osobním nahlášením, dochází ke zbytečnému zdržení našeho výjezdu. Dalším problémem může být, že se naše
jednotky nemusejí nacházet na stanici (z důvodu kondičních jízd, výcviků
v terénu, zásahu u jiné události,…) a tedy teprve až potom by oznamovatel volal na tísňovou linku a bylo by to opět zbytečné zdržení, které může
být rozhodující pro rychlost výjezdu.
Obdobné je to s nahlašováním událostí našim hasičům, kdy se pořád stává, že někdo je svědkem např. dopravní nehody nebo požáru a nejdříve

to volá známému, našemu členovi, místnímu hasiči. Bohužel je to také
špatně, neboť dotyčný sám nic nezmůže, nemůže rozhodnout o výjezdu
a musí to vše tlumočit a předávat na naše operační středisko (tedy linka
150 nebo 112), které teprve poté vyhlásí poplach jednotce. V obou případech se může jednat o drahocenné minuty, které mohou
rozhodnout i o životě. Nebojte se volat, je to zdarma
a operátoři se vás jednoduše zeptají jen na pár věcí.
Dalším poznatkem, na který jsme dříve také již několikrát upozorňovali a doporučovali, je pořízení kouřového detektoru. Je to to nejjednodušší, co můžete
udělat pro bezpečí své i svého domova. Obyčejný
„hloupý“ detektor kouře stojí několik málo stokorun
a dokáže akusticky včas varovat při vzniku požáru.
A pokud nejste doma, mohou jej zaslechnout sousedé.
„Chytrý detektor“ již také nestojí nějak zásadně moc a
dokáže upozornit i na mobilní telefon v případě nepřítomnosti. Navíc se takové systémy dají využít zároveň
i jako zabezpečovací zařízení proti zlodějům. Častým
omylem je, že si lidé myslí, že je v případě požáru
kouř vzbudí a utečou, nebo že nejvíce lidí přijde v případě požáru o život v plamenech. Není tomu tak, kouř
vás nevzbudí, ale udusí. Stejně tak se nejvíce obětí požárů udusí kouřem, neboť stačí dva tři hluboké
nádechy pro ztrátu vědomí. A kouř je možné detekoPokračování na straně 8
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vat a tedy být upozorněn ještě před samotným
a zásadním rozvinutím požáru. Takže myslete
na sebe a své zdraví.

Stráž až do Železné Rudy. Z opačného směru,
od Běšin zametala jednotka HZS PS Klatovy
a my opět z centra Železné Rudy směr Javorná,

kde jsme se u Starého Brunstu potkali s jednotkou z Klatov. SÚS Plzeňského kraje označila
úseky dopravními značkami.
Filip Brož

8. 8. – Jsme s HZS PS Železná Ruda vyjeli k dopravní nehodě motorky u Starého Brunstu, pod
Nejvyšším bodem. V tradičním místě dopravních nehod došlo k havárii motorky, s níž její
řidič při sjíždění z Nejvyššího bodu vyletěl ze
silnice. Bohužel, přes veškerou snahu jeho přátel o záchranu života před příjezdem záchranářů
a následné snahy ZZS a LZS byly marné, svým
závažným zraněním na místě podlehl.
10. 8. – K menšímu požáru jsme vyjeli do lesa
nad Belveder. Zde došlo k požáru klestí a hrabanky, který se obešel beze škod, ale jen díky
všímavosti oznamovatele. Ohnisko se nacházelo poměrně daleko od cesty.
20. 8. – To jsme si pěkně zametli silnici od Nýrské přehrady až po Nejvyšší bod. Z neznámého
vozidla došlo k úniku nafty, která byla místy
rozlita při krajnici, místy přes celou šíři vozovky. Okolo vodního zdroje Nýrská přehrada jsme
společně s HZS Železná Ruda a JSDH Nýrsko
zametali skvrny v délce několika kilometrů.
Dále jsme pokračovali střídavě přes Hojsovu

...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
15.

Nová chata Klubu čsl. turistů na Šumavě v Lenoře
Národní Listy, dne 30. 9. 1924

byla právě dobudována podle návrhu arch. Hrobaře firmou Rys
ve Vimperku; dokončuji se už pouze práce instalatérské. Dvoupatrová chata má 19 pokojů, 3 velké společné noclehárny, elektrické
světlo, vodovod, hospodářské budovy s garáží a velké restaurační
místnosti. Zahájí se v ní již letos zimní provoz.
Lenora jest znamenitým východiskem pro tury šumavské, leží
pod Boubínem, má blízké spojení výhodné s Volary a Želnavou,
odkudž jest nejlepší výstup na Třístoličník a bude doplňovati jakožto etapní místo řadu Šumavských chat KČST. Z Lenory přes
Kunžvart, Rovinu, Bučinu a pramen Vltavy jednodenním pochodem dospějeme chaty Klostermannovy v Modravě.
Chata v Lenoře jest postavena hned vedle nové české školy
v blízkosti nádraží a jest prvním českým podnikem v tomto místě, kde čeští turisté byli dosud takřka z milosti trpěni, umístí na
80 návštěvníků.
Stavbu chaty uvítá i česká menšina, která v ní najde své trvalé
přístřeší a vhodné místnosti pro přednášky a jiné kulturní podniky.

Zásluha o stavbu chaty náleží čilému odboru volyňskému a jeho
neúnavným funkcionářům, kteří se přičinili o urychlené provádění
podniku, který byl počat teprve počátkem léta. Lenora hodí se znamenitě pro zimní sporty a lyžařství, neboť její okolí má výborný
terén.
„Touristenheim“ v Lenoře na Šumavě (okres Prachatice) podnik
německých nationál prachatických a jiných má dosud jen německé
nápisy, ač mu již dávno okresní politická správa v Prachaticích nařídila českoněmecké. A uvnitř se také česky nedomluvíte. Avšak za
krátko bude v Lenoře státní nová česká turistická chata KČST, tedy
podnik konkurenční, pak snad i Němci v „Touristenheimu“ změknou, neboť víme z mnoha zkušeností, že jsou něm. nacionály „až do
těch kapes“. Ale úřad sám měl by svému nařízení zjednat průchod.
Stane se tak alespoň nyní? NL-19.06.1923
Josef Růžička, Plzeň
gabreta-bayerwald@email.cz
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10. ročník Česko-německého setkání
na bývalé Juránkově chatě byl i v nepříznivém počasí úspěšný. Setkali se
příznivci a milovníci Šumavy z obou stran hranice. Destinační spolek Železnorudsko zajistil vstup pro občany, a to po domluvě se Správou národního
parku Šumava. Na vrcholku trasy bylo připraveno teplé občerstvení, které
v sychravém počasí přišlo vhod. Pořadatelé pozvali starosty z obou sousedních obcí, jejichž území jsou spojena vrcholkem Svarohu – Zwercheck, tedy
pana Filipa Smolu, starostu Železné Rudy a starostu bavorské obce Lohberg.
Setkání bylo korunováno opravdu doslova, účastí šumavské legendy, pana
Emila Kintzla, který byl na závěr setkání usazen na připravený dřevěný trůn
a představen jako „král zmizelé Šumavy“. Šumavské „korunovace“ se ujal
prezident Železnorudského Klubu, a novopečený „král“ požehnal svým
žezlem přítomným a s humorem sobě vlastním celou situaci vesele komentoval. Poté se účastníci rozešli a můžeme jen doufat, že dřevěný trůn „krále
zmizelé Šumavy“ nezmizí stejně, jako Juránkova chata.
Redakce ŽZ

Čtenáři nám píší

Šumava nikdy nezklame…
Šumava se stala letošním cílem naší tradiční Old ladies expedition, což
je – jak už sám název napovídá – volná parta postarších dam z různých
míst republiky, se společnou, vesměs trampskou minulostí. Na toulky českou a moravskou přírodou se vydáváme už pětatřicet roků, i když rok
od roku poněkud slevujeme z nároků. Není divu – nejmladší účastnici je
69 a nejstarší 83 let. Ani Šumava se ovšem v našem letním itineráři neobjevila poprvé, ale díky našemu kamarádovi z Klatov, který nám velkoryse
zapůjčil chalupu na nádherném místě téměř na samotě, jsme tuhle krajinu
mohly obdivovat zase z jiného úhlu pohledu. A musím dodat, že jsme byly
znovu okouzlené a nadšené jako kdysi poprvé.
Start našeho šumavského týdne ozvláštnila vernisáž fotografické výstavy v Železné Rudě, na niž jsme se vydaly hlavně díky jménu Václava
Chabra, který nejenže byl svými nádhernými fotografiemi zastoupen mezi
převážně německými vystavovateli, ale v podstatě se o konání této akce
i celkově postaral. Díky tomuto přátelskému kontaktu jsme si rozšířily
povědomí o této oblasti a dostaly se i na nepříliš známé Pohřebiště barabů s památníkem, o jehož vybudování se rovněž velkou měrou zasloužil
V. Chabr. Výlet na Čertovo jezero a návštěva vyhlášené cukrárny Charlotte byla příjemnou tečkou za programem zmiňovaného dne. Tomu ale
předcházela výprava na Špičák, kde jsme si z rozhledny pečlivě prohlédly

okolní šumavskou horskou scenérii, jejíž jednotlivé názvy nám vybavovaly v paměti známé písničky Miloslava Soukupa – Chicletse, někdejšího
zaníceného ochránce přírody.
Velhartický hrad byl pak jedním z historických objektů, které jsme si vybraly
k návštěvě, stejně jako hartmanická synagoga se židovským muzeem a spoustou
zajímavých historických údajů o soužiŠumavské cesty z.s. pořádají již tradiční klání o nejlepší šumavský štrúdl a zvou všechny milovníky této
tí Čechů a Němců na tomto území, ale
klasické pochoutky 5. října 2019 do Domu sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
i o zmizelých vesnicích či obětech snah
Přijeďte si zasoutěžit a předvést svůj domácí jablkový zázrak. Pečete podle receptu po babičce,
přejít uzavřené hranice v době totalitního
nebo jste jen na internetu našli něco, co chutná celé rodině? Ať je to, co je to, šup s tím na Dobrou Vodu.
režimu. Náš obdiv si vysloužil i skleněný
Hlavní cena je vyhlídkový let nad Šumavou
oltář a další artefakty ze skla v kostelíku sv. Vintíře v Dobré Vodě, kde jsme
Program:
14:00 - 15:00 hodin přijímání soutěžních receptů a štrúdlů (dva rukávy na délku plechu)
si samosebou nenechaly ujít ani napití
15:00 - 15:45 hodin koncert studentů ZUŠ Sušice v kostele sv. Vintíře (vstupné dobrovolné)
16:00 hodin
slavnostní vyhodnocení a předání cen
z léčivého pramene. Dokonce jsme se
16:30 - 18:30 hodin Vintířova kavárnička a ochutnávka soutěžních štrúdlů
v doprovodu přátel vypravily i na Pohádku, k níž se ale váže i hororový doplněk
někdejšího statku mediálně proslulého
vraha Roubala.
Znovu jsme se přesvědčily, jako už tolikrát,
že Šumava je báječný lék pro duši
Bližší informace na emailu sumavske.cesty@centrum.cz,
na facebookových stránkách nebo na tel. +420 605413756, +420 603265034.
a skvělá zásobnice jedinečných zážitků –
takže se sem s radostí a očekáváním budeme opět vracet...
Těšíme se na všechny milovníky jablečného štrúdlu, jehož podoba i chuť

5. Šumavské štrúdlování

dokáží stále překvapovat.

Hanka Hosnedlová, České Budějovice
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SPORT
FJ SRK Železná Ruda – muži
Nová fotbalová sezóna je v plném proudu a my letos hájíme
co nejlepší jméno a výsledky našeho klubu ve III. třídě mužů.
Po pěti odehraných kolech máme na kontě 3 vítězství a 2 prohry, tedy 9 bodů při skóre 15:11 a opanujeme vrchní část tabulky. Děkujeme, když nám zachováte přízeň a budete chodit
fandit.
11. 8.

TJ Sokol Plánice – FJ SRK Železná Ruda 4:1
(0:1 po 1. poločase)
Střelci: 57. Plánička Lukáš, 62. Průcha Vlastimil, 76.
Průcha Vlastimil, 89. Rašek Josef - 19. Loos Martin
(pen.)

17. 8.

FJ SRK Železná Ruda – TJ Sokol Kolinec 3:1
(2:0 po 1. poločase)
Střelci: 10. Kořán Matěj, 29. Novotný Vojtěch,
86. Loos Martin - 68. Fencl Filip

24. 8.

FJ SRK Železná Ruda – Dukla Janovice 5:1
(2:1 po 1. poločase)
Střelci: 10. Chudý Petr, 15. Kořán Matěj, 52. Loos
Martin, 60. Říha Ondřej, 64. Loos Martin - 32. Gardoň Petr

31. 8.

FJ SRK Železná Ruda – TJ Sokol Hartmanice 1:3
(0:0 po 1. poločase)
Střelci: 80. Šteiner Rostislav - 46. Reim Lukáš,
58. Šimek Michal, 87. Sládek Petr

7. 9.

FJ SRK Železná Ruda – TJ Sokol Veřechov 5:2
(2:1 po 1. poločase)
Střelci: 5. Hájek Vítězslav, 17. Hájek Vítězslav (pen.),
59. Lehečka Jakub, 72. Loos Martin, 85. Loos Martin
- 23. Richter Milan, 82. Holický David (vl.)

TJ Tatran Železná Ruda - lyžařský oddíl
pořádá 30. ročník
BĚHU PODZIMNÍM ŽELEZNORUDSKEM
Debrnické okruhy
sobota 28. září 2019
Start : 10:00 hodin Tartanová dráha školního stadionku
CHLAPCI a DÍVKY
DĚVČATA
CHLAPCI
DÍVKY
CHLAPCI
DÍVKY
ŽÁCI
ŽÁKYNĚ
ŽÁCI
ŽÁKYNĚ
ŽÁCI
DOROSTENKY
DOROSTENCI

HLAVNÍ ZÁVOD

2014 a mladší
2012
2013
2012
2013
2010
2011
2010
2011
2008
2009
2008
2009
2006
2007
2006
2007
2004
2005
2004
2005
2002
2003
2002
2003

80 m
160 m
160 m
320 m
320m
800 m
800 m
1000 m
1000 m
1 609 m
1 609 m
1 609 m
1 609 m

Start : 11:30 hodin
MUŽI A
1980
1999
8 000 m
MUŽI B
1970
1979
8 000 m
MUŽI C
1960
1969
8 000 m
MUŽI D
1950
1959
8 000 m
MUŽI E
1949 a starší
5 000 m
ŽENY A
1985
1998
5 000 m
ŽENY B
1984 a starší
5 000 m
JUNIOŘI
2000
2001
5 000 m
JUNIORKY
2000
2001
5 000 m
Přihlášky: Železná Ruda - tělocvična základní školy od 9:00 hodin
Startovné: platí pouze závodníci hlavního závodu 50,- Kč.
Ceny: medaile, poháry, věcné prémie
Závodníci se závodu účastní na vlastní náklady a riziko.
Zdravotní zabezpečení: Horská služba Šumava
Závod je zařazen v kategoriich dospělých do okresní soutěže běžců
Husqvarna cup a zároveň běžeckým dvojbojem O nejlepšího běžce
Železnorudské kotliny.
Ředitel závodu: Josef Růžička
Hlavní rozhodčí: Kryštof Částka
Předseda TJ: Václav Nový

Filip Brož
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Přehled akcí v turistické sezóně 2019

TERMÍN

NÁZEV AKCE

POŘADATEL/MÍSTO, ČAS

15.9.

Enduro Race Špičák – cyklistický závod

SKI&BIKE Špičák

21.–22.9. Hojsovecká pouť – s hudbou, zábavou a vším, co k pouti patří…
22.9.

Česko–bavorská neděle

28.9.

Podzimní běh Železnorudskem

3.10.
26.10.

TELEFON

info@spicak.cz, 376 397 167

SDH Hojsova Stráž/Hojsova Stráž

Kulturní sdružení „Přes hranici “/hran. nádraží Alžbětín, Bayerisch Eisenstein 8–1700 hod.
– velký mezinárodní bleší trh, hudba, občerstvení po celý den...

602 646 780
774 664 013
kulturverein@czechpoint.de

TJ TATRAN Železná Ruda/Železná Ruda, 1000 hod.
728 964 006
– start od základní školy směrem k Debrníku, závodí všechny kategorie, tratě od 80 m do 9 km.
602 133 995
„Zmizelá Šumava 4.0“ – filmový večer
774 664 013
Kulturní sdružení „Přes hranici“, Naturpark Bavorský les/historický sál hraničního nádraží, 1830 hod.
– filmové epizody s šumavskou legendou Emilem Kintzlem a režisérem Janem Fišerem
Taneční večer „Věčně mladí“ – disko pro starší a pokročilé
Železná Ruda/Disco Clip, 2030 hod.
vilemhynek@seznam.cz, 725 933 363

PRAVIDELNÉ AKCE
NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL – prohlídky historického kostela s výkladem: 1. 6.–30. 9. 2019 vždy v pondělí, středu a pátek v 900 hod.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA V HOJSOVĚ STRÁŽI – prohlídky s výkladem: 1. 6.–30. 9. 2019 vždy v sobotu v 1900 hod., v neděli 900 hod., jinak po objednání v IC Hojsova Stráž
nebo na tel.: +420 605 226 518.

STÁLÉ EXPOZICE
ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM V ŽELEZNÉ RUDĚ
– Historie lyžování na Železnorudsku, Knihovna prof. Julia Komárka, expozice Bobr evropský, Čáp černý, Jelen lesní, Byliny a houby, Geologie a geomorfologie, Šumavských lesů. veřejný internet…
MUZEUM ŠUMAVY, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY – v „Zámečku“ v Železné Rudě
ČESKÝ KRÁTER – venkovní geologická expozice u Základní školy v Železné Rudě

VÝSTAVY
Environmentální centrum v Železné Rudě – 4. 4.–29. 4. 2019 výstava „DIPLOMACIE MEZI PRAHOU A BERLÍNEM – DVOJÍ ZAČÁTEK 1918/1993“, MZV ČR, kulturní sdružení „Přes hranici„ z.s.,
Město Železná Ruda, ITC Železná Ruda. Výstava mapuje začátky diplomatických vztahů mezi Prahou a Berlínem v době od konce 1. světové války a vyhlášení ČSR.
Environmentální centrum v Železné Rudě – 15. 5.–31. 7. 2019 výstava CHRÁNĚNÉ ROSTLINY NA ŠUMAVĚ, autor: Ing. Přemysl Večeřa.
Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji nebo na www.zelezna-ruda.cz, ITC Železná Ruda, 1. máje 12, (v budově Environmentálního centra), tel./fax: 376 397 033, e-mail: itc@zeleznaruda.cz.
Změna programu vyhrazena.
Pozn.: v zeleně označeném poli jsou nejvýznamnější akce pořádané městem Železná Ruda.

DŘEVO V RŮZNÝCH
PODOBÁCH

Pozvánka na výstavu...

Autor obrazů se narodil v Sušici, kde vystudoval gymnázium a v Plzni Pedagogickou
fakultu. Od školních let se zajímal o výtvarné
ztvárnění šumavské a jihočeské krajiny, tvořené různými výtvarnými technikami. Žije
v Blatné, kde třicet let vykonával funkci ředitele Základní umělecké školy.
Z výtvarných technik ho nejvíce zaujala
velmi náročná technika, a to je intarzie – vykládání obrazů z různých druhů barevných
dřívek – dýh. Jeho vzorem byl jeden z nejlepších tvůrců dřevěných reliéfů p. F. Martinů.
Od intarzií přešel na dřevořezbu – dřevěný
reliéf. Technika ho zaujala spojením výtvarných dovedností s náročnou řezbou. Základ
tvoří většinou lipové dřevo.
Intarzie tvořil autor téměř po celý život
s ohledem na časové možnosti. Nyní se věnuje
pouze dřevěnému reliéfu.

Obrazy byly a jsou velmi úspěšné u nás
i v cizině. Vystavoval v Německu, Rakousku,
nejdále doputovaly do Austrálie. V současné

době vystavuje obrazy obou výtvarných technik společně.
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OCHOTNICKÝ SPOLEK
ŽELEZNÁ RUDA
Vás srdečně zve na divadelní hru
Raye COONEYHO

Dvouplošník
v hotelu
Westminster
aneb
Nerušit prosím!
kterou uvede ve vlastní úpravě

V PÁTEK 18. října 2019
V SOBOTU 19. října 2019
V ÚTERÝ 22. října 2019
v aule ZŠ vždy od 19:30 hod.
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