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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,

na ustavujícím jednání zastupitelstva po letošních komunálních volbách jsem byl zvolen novým starostou našeho města. Je to pro mne velká čest i závazek do příštích let. Jsem připraven dělat vše proto, aby se
Železná Ruda rozvíjela a dobře se nám zde společně žilo. Velmi si vážím
toho, že vedle mě stojí dva místostarostové Petr Najman a Filip Brož, na
které se mohu opravdu spolehnout. Budeme fungovat jako jeden tým.
Zároveň nepochybuji, že v rámci zastupitelstva, ale i veřejnosti, najdu
spoustu dalších ochotných lidí, kteří přiloží ruku k dílu a pomohou. Předem za to všem děkuji.
Dovolte mi ve zkratce představit kolegy, kteří byli zvoleni se mnou
do zastupitelstva, a také plány, které budeme realizovat v následující
čtyřech letech. Zastupitelstvo Železné Rudy je tvořeno třinácti členy.
V letošních komunálních volbách získali mandát zástupci všech čtyř
kandidujících subjektů (řazeno abecedně): Filip Brož, Richard Brož,
Kryštof Částka, David Greiner, Karel Grund, Tomáš Horek, Jan Chalupský, Jiří Mareš, Jiří Najman, Petr Najman, Karel Papež, Filip Smola
a Michal Šnebergr. Všichni zastupitelé vám budou včetně svých plánů
detailněji představeni v následujícím prosincovém čísle. Osobně se velmi těším na spolupráci a přeji všem zvoleným zastupitelům hodně elánu
a pevných nervů do další práce ve prospěch občanů našeho města.
V následujícím volebním období se budeme ve své práci soustředit
zejména na zlepšení stavu infrastruktury v Železné Rudě a současně
navážeme na stávající rozpracované projekty. V příštím roce nás čeká
zahájení rekonstrukce a výstavba nové hasičské zbrojnice. Současně
pevně věřím, že dokážeme zrealizovat část průtahu Železnou Rudou.
V rámci tohoto projektu je v plánu realizace výstavby chodníků a dále
tolik potřebné infrastruktury a veřejného osvětlení. Zároveň můžeme
slíbit, že v rozpočtu města na rok 2019 vznikne nová kapitola – chodníkový program. Prostředky z tohoto programu budou využívány pouze
a jen na výstavbu nových, případně opravu stávajících chodníků. Neméně důležité je pro nás i zbourání budovy bývalého Espressa a vytvoření náměstí. V tuto chvíli intenzivně vyjednáváme s majitelem budovy
a zároveň i s ředitelstvím silnic a dálnic. Věřím, že k demolici budovy
dojde co nejdříve.
Během uplynulých čtyř let, kdy jsem působil jako zastupitel, jsem
zjistil, že zájem o účast na zasedáních zastupitelstva je z řad našich
občanů zcela minimální. Z tohoto důvodu bychom se společně s místostarosty rádi s Vámi setkávali i při neformálních posezeních u kávy či
u piva, abychom si mohli vyslechnout vaše názory, náměty či stížnosti
na fungování radnice a dění ve městě. O konkrétním termínu a místu
setkání vás budu vždy informovat přes svůj facebook, webové stránky
města, případně v dalších číslech Železnorudského zpravodaje.
Zároveň bych byl velmi rád, abyste na mě všichni měli přímý kontakt
a neváhali se na mne obracet ať už na e-mail: starosta@zeleznaruda.cz
nebo na telefon: 724 181 624. Jsem zde pro Vás.

1. místostarosta Petr Najman, starosta Filip Smola,
2. místostarosta Filip Brož.
S úctou a přáním všeho dobrého

Filip Smola,
starosta města

Vážení čtenáři a spoluobčané, ještě jednou bychom se rádi vrátili ke
komunálním volbám, které se konaly počátkem října. V těchto volbách
jste si zvolili nové, nebo staronové, členy zastupitelstva. Za vaše hlasy
vám chceme ještě jednou poděkovat. Svým rozhodnutím a vyslovením důvěry jste nám potvrdili, že si žádáte změnu. Jedinou možnou
variantou pro nás byla spolupráce se členy ČSSD, a proto jsme po
společných jednáních a shodě na našich prioritách pro obec navrhli na
starostu Ing. Filipa Smolu. Pro jeho maximální podporu jsme pozici
místostarostů obsadili našimi vítězi voleb.
Jak jsme stihli za těch několik dní na úřadě zjistit, čeká nás hodně
práce a z počátku to bude období poměrně náročné. Ekonomická situace města není dobrá, obecní kasu jsme převzali hodně vyčerpanou, a to
nás čeká několik naplánovaných finančně náročných projektů. Přesto
jsme již začali hledat další dotační projekty, které by nám přišly vhod
a snažíme se nadcházející rozpočet obce pročistit od nepotřebných výdajů.
1. a 2. místostarosta Petr Najman a Filip Brož
(Volba pro Železnorudsko)
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Zprávičky ze školky

Letošní podzim, co se počasí týče, se obzvláště vydařil. A proto není divu, že jsme využili říjnové slunečné a velmi teplé dny k výletům do
okolí. Ti nejstarší, ze třídy Sluníček, podnikli
výlet autobusem na Špičácké Sedlo. Odtud se
vydali pěšky zpět do Železné Rudy. Cestou překonávali přírodní překážky a sbírali rozmanité

J

Měsíc říjen byl také ve znamení významného výročí z hlediska československé historie.
I naše školka se zúčastnila oslavy 100. výročí
republiky, která proběhla v pátek dne 26. 10.
2018 před budovou základní školy. Po slavnostním projevu pana ředitele jsme si mohli všichni
přítomní užít ten slavnostní a zcela výjimečný

Informace z radnice
Zprávy ze správního

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schválilo i letos pro občany Železné Rudy příspěvek na léky. Občané, kteří v roce 2018 oslaví
62 až 70 let věku dostanou příspěvek na léky ve
výši 600,- Kč. Občané, kteří v roce 2018 oslaví
71 let a více dostanou příspěvek na léky ve výši
1.000,- Kč. Příspěvek je možné vybírat v lékárně „Benu“ (Alžbětín 22) do 31. 1. 2019.
Poukázky jsou opět dvě, každá v hodnotě
300,- Kč nebo 500,-Kč. Poukázky je možné
si vyzvednout na Městském úřadě v Železné
Rudě, Správní odbor – přízemí.
Další informace je možné získat na telefonu:
376 361 225 nebo 724 053 791 (C. Zahradníková)

Broučci na oslavě 100. výročí republiky
podzimně probarvené přírodniny. Také během
turistické túry navštívili areál Špičák, kde si
v blízkém lese zaběhali v přírodním nerovném
terénu a zahráli si na schovávanou. Putování
završili zastavením se u pomníku Barabů. Děti
i paní učitelky děkují panu Fürstovi za občerstvení, které jim zpříjemnilo polodenní výlet.
V měsíci říjnu také přijali pozvání do místní hasičské zbrojnice. Velké poděkování patří panu
F. Brožovi za pěknou exkurzi, při které se děti
dozvěděly zajímavosti o práci hasičů. V rámci
dopoledního programu využívali předškoláci
také místní tělocvičnu a tvořili s keramickou
hlínou.
Jednoho říjnového dopoledne si děti ze třídy Broučci nasadily na záda batůžky vybavené
svačinkou ze školky a dobrůtkou od maminky
a vydaly se na nejvyšší místa Belvederu. Cesta přes „křížovou cestu“ byla pro některé nejmladší turisty náročnější, ale nakonec všichni
společně dosáhli jednoho ze železnorudských
vrcholů. Odměnou byl pěkný výhled.

Slavnostní sázení lípy
Měsíc říjen byl také ve znamení významného výročí z hlediska československé historie.
I naše školka se zúčastnila oslavy 100. výročí
republiky, která proběhla v pátek dne 26. 10.
2018 před budovou základní školy. Po slavnostním projevu pana ředitele jsme si mohli všichni
přítomní užít ten slavnostní a zcela výjimečný
okamžik. Byla zasazena lípa, jakožto symbol
našeho národa. Poté zazněla československá
hymna a oblíbená píseň prvorepublikového
prezidenta T.G. Masaryka, Ach synku. Nejmenší Broučci si tento okamžik užili s vlastnoručně
vyrobenou papírovou vlajkou naší země.
Za MŠ zapsala Monika Najmanová
Broučci na túře
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Sluníčka u hasičů

ŘEDITELSKÝ ŠUPLÍK
PERLY JIŽNÍ ANGLIE 23. – 29. 9. 2018
V letošním roce se nám po delší pauze opět podařilo ve spolupráci se
ZŠ z Nýrska zorganizovat zájezd do Velké Británie. Vybraný záříjový
termín nezklamal a počasí se nám neskutečně vydařilo. Slunce, slunce
a zase slunce. Na Británii s jejími pověstnými mlhami a deštíky něco nevídaného.
Z Francie jsme se trajektem přeplavili do Doveru a naše pětidenní dobrodružství mohlo začít. Kromě Londýna s jeho krásami jsme navštívili
mnoho dalších atraktivních míst. Nezapomenutelné byly zvláště křídové útesy Beachy Head, kde nám počasí dovolilo sejít až k moři a čerpat nepopsatelnou atmosféru. Dále nesmíme zapomenout na Brighton
a jeho novou vyhlídkovou atrakci i360, Stonehenge a lázeňské městečko
Bath s dechberoucí katedrálou a římskými lázněmi. Děti byly unešené
z návštěvy Warner Bros Studios neboli ateliérů, kde se točil Harry Potter
a samozřejmě muzea voskových figurín Madame Tussaud´s. Nesmíme
opomenout ani prohlídku univerzitního
města Oxford. Vše jsme završili podvečerní jízdou na London Eye, kde jsme
se rozloučili s Londýnem, přeplavili se
zpátky do Francie a za pár hodin zase
přistáli u školy.
Děti byly ubytované v rodinách, kde
se jim dostalo milého přijetí. Měly tak
možnost procvičit se v angličtině a vyzkoušet si, jak znalosti nabyté v hodinách fungují v praxi. Po návratu jsem
uspořádala malou anketu a zde jsou některé vybrané odpovědi.
1. Co se vám na zájezdu nejvíce líbilo?
Harry Potter, Tower Bridge, Londýnské oko, i360, večerní atmosféra, kolektiv a zážitky, celá Anglie.
2. Kam byste se chtěli určitě vrátit?
do Brightonu, k rodině, do Londýna,
za naší „anglickou maminkou“, Beachy
Head, WB Studios
3. Líbil se vám pobyt v rodinách a proč?
I.: Líbil, dělali dobré svačiny a byli
milí.

J.: Dobře vařili, byli na nás hodní, bylo to zajímavé a navíc jsme se
přiučili anglicky.
V.: V rodině se mi pobyt líbil moc, snažili se na nás mluvit tak, abychom jim rozuměli.
E.: Dozvěděli jsme se něco o běžném životě v Anglii.
K.: Naši náhradní rodiče byli moc milí a komunikovali s námi.
4. Co zajímavého jste v Anglii ochutnali?
Fish and chips, jacket potatoe, octové chipsy, nic, ovocný crumble,
máslový ležák, reese´s tyčinky s burákovým máslem
5. Motivoval vás tento pobyt k intenzivnějšímu studiu jazyka?
Většina: Ano
J.: Ani ne, spíš jsem zjistila, že jim celkem rozumím.
K.: Určitě jsem se něco naučila a dalo mi to hodně.
Text a foto: Lucie Kulhánková
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Akce pořádaná Základní školou se jmenovala Lípa republiky. Ke sto letům samostatnosti Československa učitelé základní školy zasadili lípu, malolistá
- Tilia cordata. Je to klon hojsovecké lípy Na vyhlídce, kterou vypěstovali zahradníci v Botanickém ústavu v Průhonicích. Zasazena byla velmi pečlivě
na místě školního geoparku. Slavnosti se zúčastnila celá škola a školka. Na závěr zazněla československá hymna a píseň Ach synku, synku...
Text a foto: Ctirad Drahorád, ředitel školy
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Koncem října ve škole proběhl jazykový česko-německý kemp. Školáci I. stupně se po tři dny hravými metodami zdokonalovali v němčině a češtině.
Text a foto: Ctirad Drahorád, ředitel školy

Kostel
Náhled nové pohlednice pro Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy.
Je na něm zrestaurovaný výjev Modlitba v Getsemanech (ŽZ otiskl informaci o restaurátorských pracích na nástěnné malbě v kostele v Letním
speciálu 2018).
Lidmila Kovácsová, kostelnice

Ke 100 letům samostatnosti Československa se odehrála malá vzpomínková akce u pomníku československých legionářů před bývalou
poštou. Hlavní projevy měli Michal Šnebergr a Ctirad Drahorád.
Text a foto: Ctirad Drahorád, ředitel školy

Keramické stromy v budově školy
Dne 1. 11. 2018 proběhla v nově otevřené Mateřské škole v budově
Základní školy Karla Klostermanna malá slavnostní akce. Ředitel školy,
Ctirad Drahorád, za přítomnosti učitelek mateřské školy, slavnostně nalepil na zeď chodby vedoucí k prostorám nové školky keramický strom.
Chodba, která je vymalovaná v barvě zelené a modré, se tak stane šumavskou krajinou se stromy, pařezy, zvířaty, borůvčím, houbami a ptáky.
Součástí budou i turistické rozcestníky a značky.
Tento projekt vymyslela a realizuje Miluška Amortová, učitelka mateřské školy a současně vedoucí keramické dílny Centra volného času. Paní
Amortová říká: „Keramické objekty si pod naším dohledem vytvoří sami
děti a jejich rodiče. Tuto možnost mají všichni každý čtvrtek v listopadu
od 16:30 v keramické dílně v areálu školy. Školáčci i jejich rodiče se tak
navěky zapíší do prostor školky a budou moci svým dětem a vnoučatům
ukázat …to jsem dělal já…“
Ředitel školy šel všem příkladem a první strom udělal a instaloval
sám. Řekl nám: „Projekt, se kterým přišlo Centrum volného času s Miluškou Amortovou mě velmi nadchnul. Bude to unikátní instalace patřící
na Šumavu a bude reflektovati problémy Šumavy, jako je kůrovec. Tato
instalace vyhovuje i bezpečnostním normám, je totiž nehořlavá. S Centrem volného času má škola výbornou spolupráci. Centrum organizuje
kroužky pro školáky i předškoláky, kurzy keramiky pro dospělé a v posledních letech i prázdninové využití našich dětí formou prázdninových
příměstských táborů. Velmi si cením aktivit Centra ve škole, tak i mimo
ni, které jsou nápadité a velmi inovativní. Rád bych chtěl zmínit velký projekt Hojsovka sobě, kdy každý obyvatel Hojsovy Stráže si může
vytvořit svoji keramickou figuru do Betléma, který bude umístěn v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Hojsově Stráži. Slavnostní
odhalení Betléma bude 1. 12. 2018 v 17:30 před Adventním koncertem
v kostele. Dále chci vyzdvihnout tvořivé dílny k různým příležitostem.
Nejbližší budou 1. 12. 2018 od 10:00 na bývalé poště v Hojsově Stráži
a o týden později v Environmentálním centru v Železné Rudě. Téma je
jasné, Mikuláš a Vánoce.“
V Železné Rudě se tak rodí unikátní instalace, která město zapíše mezi
obce, kde lidé jen nebydlí, ale přemýšlí o svém okolí a jsou schopni ve
svém volném čase pro město něco udělat.
Text a foto: Viktor König, Hojsova Stráž
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Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Jednou z nejznámějších autorek knih pro děti
a mládež u nás je paní Ivona Březinová. V pátek
dne 2. 11. zavítala na pozvání Městské knihovny do Železné Rudy. Ve dvou besedách se setkala s žáky 3. – 8. tříd základní školy.
Děti se zájmem vyslechly autorčin životní
příběh, jak si dokázala splnit svůj sen a stala se
spisovatelkou. Velmi poutavě popsala, kde bere
nápady, jak kniha vzniká a kdo všechno se na
ní podílí. Dostalo se i na představení některých
knih, v nichž se citlivě dotýká často velmi závažných témat – např. závislostí, poruch příjmu
potravy, života s handicapem nebo přežití v krizových situacích.

Čtenáři nám píší
Poděkování emeritnímu starostovi
od paní Marie Antošové
- Svaz zdravotně postižených
- Klub Železná Ruda

Sympatická spisovatelka má na svém kontě
přes 100 vydaných titulů! Velkou část z nich

máte možnost objednat si nebo vypůjčit v naší
knihovně.
Petra Demjanová, knihovnice
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ŽELEZNORUDSKO VÁS BAVÍ!
KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – ZIMA 2018/2019

DATUM A ZAČÁTEK
NÁZEV AKCE A UPŘESNĚNÍ
27. 10. 14:00 SLUNOVRAT – SETKÁNÍ U POMNÍKU BARABŮ

POŘADATEL/MÍSTO

3. 11.

19:00

– setkání spojeno s úklidovými pracemi a opékáním klobás
ŠUMAVSKÝ GULÁŠEK – soutěž o nejlepší ŠUMAVSKÝ GULÁŠEK
– 11. ročník soutěže o nejlepší Šumavský gulášek – soutěž pro amatéry i profesionální kuchaře a kuchařky

10. 11.

12:00

SVATOMARTINSKÝ SJEZD Z PANCÍŘE – 8. ROČNÍK

KONTAKT

ŽR KLUB/ŽEL. RUDA

376 397 185

HOTEL A PIVOVAR BELVEDÉR

376 397 016

HS ŠUMAVA / PANCÍŘ

376 397 273

– sportovně recesistický závod za účelem přivolání paní Zimy do hor, z Pancíře po Belvedér…

10. 11.
1. 12.
2. 12.
2. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
12. 12.
23.12.
24. 12.
28. 12.

13:00

POHÁDKOVÉ PIVO 2019

HOTEL A PIVOVAR BELVEDÉR

376 397 016

18:00

– 11. ročník soutěže o nejlepší pohádkové pivo 2019, klání malých pivovarů v soutěži o titul „Pohádkové pivo pro rok 2019“
ADVENTNÍ KONCERT – v kostele v Hojsově Stráži zazpívá Železnorudský smíšený sbor
HOJSOVA STRÁŽ, KOSTEL

376 361 227

15:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

376 397 033

17:45

– odpolední program s překvapením pro děti, Ježíškova pošta, v 17:00 zazpívá Železnorudský smíšený sbor, rozsvícení vánočního stromu v 17:15, svařáček...
ZVONKOVÝ PRŮVOD NA BELVEDÉR – od kostela se průvod vydá na Belvedér…
HOTEL A PIVOVAR BELVEDÉR
376 397 016

10:00

ADVENT V „ENVIRU“

12:00
20:00
18:30
11:00
21:00

MĚSTO ŽEL. RUDA/U KOSTELA

NÁVŠTĚVNICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA

376 397 033

K Ježíškovi do Betléma půjdeme – pásmo nejkrásnějších českých koled a vánočních zvyků – účinkují Staročeští koledníci
1. pásmo v 10.15 hod., 2. pásmo ve 13.30 hod. (doba 45 minut). Tvořivá dílna s Centrem volného času (téma v návaznosti na vystoupení), svařák a drobný prodej.
SETKÁNÍ U KAPLE SV. BARBORY – tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením…
ŽR KLUB/ŽEL. RUDA
376 397 185
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA – hraje skupina Relax
SDH HOJSOVA STRÁŽ/HOTEL „NA STRÁŽI“
376 361 227
ČESKO A BAVORSKO ZPÍVAJÍ VÁNOČNÍ KOLEDY – před hraničním nádražím Alžbětín – Bayerisch Eisenstein
+49 9925 940 316
VÁNOČNÍ TRHY – 11. ročník
ŽR KLUB/BAYERISCH EISENSTEIN, CENTRUM
376 397 185
– tradiční vánoční trhy s hudbou, zpěvem a občerstvením
HOJSOVKA SOBĚ – nejen vánoční koledy zazpívá „Štědrovečerní hojsovecký orchestr“
KOSTEL HOJSOVA STRÁŽ
376 361 227

18:00 VÁNOČNÍ KONCERT

KOSTEL V ŽELEZNÉ RUDĚ

– v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor
ŽELEZNÝ PAŠERÁK – 7. ročník
– otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, start u domu Horské služby na Špičáku

29. 12.

17:00

29. 12.

18:00 VÁNOČNÍ KONCERT

376 397 033
737 331 059

HS ŠUMAVA/PANCÍŘ

376 397 273

ŽELEZNORUDSKÝ SMÍŠENÝ SBOR, O.S./KOSTEL V BAYERISCH EISENSTEIN

737 331 059

– v kostele v Bayerisch Eisensteinu vystoupí Železnorudský smíšený sbor

30. 12.
30. 12.
31. 12.
31. 12.

11:00

SJEZD Z PANCÍŘE NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH

OTEVŘENÁ ŠUMAVA o.s./WEISSOVA LOUKA

724 062 612

17:00

– prezentace před bývalým hotelem Hrnčíř, hromadný výstup na start od chaty Pancíř, cíl na Weissově louce
SVĚTLUŠKY – předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči SKI&BIKE ŠPIČÁK/SJEZDOVKA SIROTEK

376 397 167

17:00

SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI

SA ŠPIČÁK, HS ŠUMAVA/SJEZDOVKA ŠANCE

376 397 167
376 397 273

23:00

– tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance, s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři
PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH – akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr…
HOJSOVA STRÁŽ

5.–6. 1.
9. 1.
7:00

2019

15 km ŠUMAVOU – veřejný lyžařský závod
TRADIČNÍ PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU – 18. ročník

LYŽ. ODDÍL TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ/ŠPIČÁK

721 643 164

PENZION HABR

603 894 139

SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 167

LK ŠKODA PLZEŇ/HOJSOVA STRÁŽ

603 233 961

– na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech
ROSSIGNOL DEMO TOUR – testovací akce značky Rossignol

26.–27. 1.
2.–3.2.

376 361 227

VELKÁ CENA PLZNĚ

– závod v běžeckém lyžování, volným stylem (kategorie mužů pojede 30 km), závody též pro žactvo a dorost

9. 2.

13:00

23. 2.
16. 3.

11:00
14:00

ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA

– sportovně-zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči
ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY – závod v běžeckém lyžování, klasicky, tříčlenné štafety…
JÍZDA PŘES LOUŽI – tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují…

SDH H. STRÁŽ/HASIČSKÁ ZBROJNICE

376 361 227

SC PLZEŇ/BELVEDÉR

739 389 513

SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 167

DLOUHODOBÉ AKCE, VÝSTAVY A EXPOZICE NA ŽELEZNORUDSKU
JEŽÍŠKOVA POŠTA – již tradičně otevírá v Železné Rudě svoji kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších až po jejich rodiče, babičky
a dědečky. Adresa: Ježíškova pošta, ITC, 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda. Od 1. 12. do 18. 12. 2018.
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ŠUMAVY, ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA A TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
– 1. máje 12, Železná Ruda. Naše expozice – historie lyžování, bobr evropský, čáp černý, jelen lesní, byliny a houby, expozice šumavských lesů, geologie a geomorfologie.
MUZEUM ŠUMAVY, pracoviště Železná Ruda – Javorská 154, Železná Ruda, expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Upřesnění k akcím, případně jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji nebo na www.sumava.net/itcruda/, ITC Železná Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
Změna programu vyhrazena.

STRANA 8

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
6.

O Špičáku
Národní Listy, dne 9. 11. 1915
Někdo neumí na přírodu hledět; nenaučí se na ni hledět ani za celý život; nevycítí nikdy, co krásného je i v prostém,
jednoduchém kraji, na březích potoka,
v poli, v lesní tišině. Má zrak a nevidí. Má
požitky jiné, kterých necíti třeba zase ten,
kdo se naučil hleděti na přírodu. Tak už je
ve světě. Kdyby měl každý „stejné oči“,
bylo by zle. Přáli bychom si ještě více,
žádali bychom stejné, a je lépe, žádá-li
někdo to, druhý ono. Ale mnohým se zdá,
že aspoň nazíráni na prosté věci mohlo by
býti společné. Arci to není v skutku.
Byl jsem před několika léty s upřímnými přáteli v krásném brdském kraji. „Někteří řekli: nu, je to pěkné. Mohl jsem se
však domysliti, že nebylo milo, když jsem
je pěšky delší dobu táhl s sebou: a přece
kraj ten skytá mnoho.
Tyto myšlenky a nápady měl jsem,
když byl jsem posledně na Špičáku. Když byl jsem poprvé tam,
a v bývalé malé místnosti viděl jsem při snídani několik pásem hor,
a vzadu Alpy, myslil jsem, že každý musí býti nadšen pohledem
tím. Také nebylo tomu tak. Já viděl kraj tak vábný, hleděl do údolí
za české hranice, na pásmo hor a lesy, na něco tak úžasně krásného,
že myslil jsem: to opravdu je skvělé; vidíš málokdy něco tak pěkného – a vedle mne seděl jedenkráte nikdo, komu bylo hlavní starostí dostati dobrý oběd, večeři, kdo jen tak s úklonkem řekl: ano, je to
zde hezké; ale byl jsem loni ve Švýcařích, tam je to krásné. Byl jste
v X-y? Ne, odpověděl jsem. Škoda, že to neznáte. To je vám krásné! My
nemáme zdaleka nic takového. Snad jsem také tak jednou soudil; ale
tenkráte už ne tak.
Takové řeči jsou a budou. Mnohý, kdo někde v cizině jednou byl
a zná jen to, k tomu špatně svůj domov, bude vás mučiti stále: škoda,
že jste nebyl tam a tam. Když mu namítnete: já jsem byl třeba též jinde,
ale mám jiný sklon, a naše kraje se mi líbí, diví se vám. Svůj subjektivní
názor chce vám vnutiti jako objektivní pravdu.
Je to i v jiných věcech. Jednou dával jsem na cestách kousek cukru
do černé kávy. Jak to můžete píti s cukrem, ptala se mne vzácná známá
dáma. Konec konců byl, že já jsem sice pochopil, že dáma pije černou
kávu bez cukru, ale že ona nemůže pochopiti, jak já mohu píti kávu
s cukrem, tak jako to činí miliony jiný lidi.
Ale vraťme se zase na Špičák. Otec Prokop - nyní mladý otec Prokop – má ze svého hotelu vyhlídku, kterou mu každý může záviděti.
Však ji mnoho našich lidí zná. Ten volný prostor před budovou, pak les
a sklon do údolí, veliká louka, vlevo i vpravo smrkový les, dál horské
chalupy a statky nad nimi zalesněné stráně a šumavské vrcholy, dál za
Železnou Rudou pásma hor s prorvou údolí k jihu a vzadu ukončení
malebného obrazu horským hřebenem. Již toto samo je požitkem pro
oko i duši. Málo přírodních obrazů k tomu přirovnáte. A když potom
v zimě ještě dál vidíte Dachstein, význačnou formu Watzmanna a hor-

Pension Prokop
stva u Královského jezera, pak je to někdy jako v pohádce, a řeknete si:
jak dobře jsi učinil, že vyjel jsi si z domu, z dusných ulic do kraje, kde
je tak neobyčejně pěkně.
Proč opakovati jinými slovy to, co bylo více než mnohotisíckráte řečeno a napsáno; ale přes to není snad zbytečná zmínka, že u nás máme
mnoho, mnoho krásného, a že z toho krásného zase je jedno z největších
krás přírody Špičák s okolím.
Dřívější patriarchální ráz a život na Špičáku nenalezneme ovšem: stala se změna a stal se pokrok. Jinak nemohlo být, a je to prospěch pro
každého, kdo chce užíti příjemné villegiatury, i pro každého turistu.
První žádá více, ale i když zmokne, nalezneš pak vše čeho třeba; je
dlouho někde venku, a poskytne se mu při návratu, čeho si přeje. Jenom
na něco stěžuje si, ne host, ale mladý otec Prokop, totiž že má půl druhého koně; ostatní vzali na vojnu, jemu nechali malého a velkého koně.
Ten malý je půl toho druhého, ale táhne přece dobře.
Nyní tam bývá ovšem mnoho těch, kdo jezdí za módou s módou;
v létě, ježto by nebylo dosti „důstojno“ zůstati doma; v zimě, poněvadž
je módou cvičiti se na lyžích. Kdo má rád společnost, a jsme skoro
všichni rádi, můžeme-li pohovořit, nalezne v létě na Špičáku často milé
lidi stále, v zimě před nedělí nebo svátkem již večer a v nedělních dnech
i o svátcích. Okolo Vánoc, nového roku a Hromnic je skoro nouze o byt.
Na jaře a na podzim je ticho; kdo má touhu sblížiti se jen s přírodou, má
to plně. Když mlhy jdou a déšť pere do oken, je trochu smutno, ale i to
je někdy vábno; avšak kdy, slunce září a zří se krásný kraj ve světle, je
každé duši blaze. Na ni působí pak tlak hvozdů, krajiny samé, která se
nevtírá, jež stojí tu před zrakem, ve formách nezměněna, stále skvělá,
a skoro každý pak má dojem, že je mu dobře býti na světě. Mnozí myslíme, že krása kraje stálým žitím v něm pozbude půvabu, ale nedávno
pravil mi někdo vzácný, že po několikaletém pobytu na Špičáku nemohl
se ještě nasytiti pohledu na přírodní krásy jeho. Úplně věřím. Šel jsem
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NÁRODNÍ LISTY
letos v podzimu po mnohokráte cestou k Čertovu jezeru; les byl zelený a zlatý; ve vzduchu
byla podzimní vůně, tráva již mnohde šedivá,
ostružiny povadlé, kvítí jen sporé, listí padalo
se stromů a zvadlého bylo nastláno mnohde
na půdě. Studený vítr nutil zapjati kabát, mokro vynucovalo někde vyhnutí se přes kamení,
jež překáželo rovněž jako pařezy kmenů; ale
jediný pohled k jihu do údolí i přes ně vždy
uspokojil mysl, a když zúmyslné sešel jsem
daleko s cesty a zatoulal se po lese i po pasekách, tu přišlo v mysl: „proč unikl jsi jen tak
na krátko sem, proč musíš ještě dnes do Prahy,
proč nemůžeš zůstati ještě zde!“
A znovu pohlíží oko kolem sebe do údolí
a přes ně. Loučit se s tím je vždy těžko a vždy
tíže. Proč tolik krásy tam a člověk žije; musí
žíti v městě? Snad proto, by zůstalo to vzácné
a stále toužebné.
Josef Růžička, Plzeň
gabreta-bayerwald@email.cz

Výhled na Čertovo jezero ze Špičáku

UNIKÁTNÍ PAMÁTKA U MODRÉHO SLOUPU,
která by měla být zachována…
Když jsem se po odstranění „železné opony“ v roce 1990 poprvé dostal
Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup, byl jsem překvapen dvěma hlubokými příkopy s řadou zabudovaných kolejnic, vzdálených od hraničního kamene č. 30 zhruba 100 a 150 metrů. Domníval
jsem se tehdy, že patřily k „pevné hrázi socializmu a míru“, která nás za
bolševika chránila před zlými kapitalisty. Ale realita je zcela jiná. A jsem
rád, že jsem se to dozvěděl z publikace Radana Láška – Ztracené varty,
strážci Šumavské hranice 1938, vydané v osmičkovém roce 2018. Rád se
o toto poznání podělím s Vámi.
Toto zvláštní zařízení bylo vybudováno již v roce 1937 k znemožnění přepravy německých vojsk na naše území. Podobná byla realizována
v bývalém okrese Sušice, ještě na Gsengetu a u Prášil, na cestě do Buchenau u hraničního kamene č. 16. Stavby provedl v rekordním čase pěti týdnů sušický stavitel Josef Kotál a kolaudační komise počátkem listopadu
1937 konstatovala, že nebylo
zjištěno žádných závad.
Radan Lášek píše: „Sušická
zvláštní zařízení na přerušení
komunikací se stala nejvýše
položenými fortifikačními objekty, realizovanými v předvečer druhé světové války na
Šumavě. Nejvýše, 1290 m.n.m.
byl situován příkop u křižovatky pod Poledníkem, a kolejnicová uzávěra pod Luzným byla
postavena 1190 m. n. m. Souhrou náhod nejvýše položená
šumavská zvláštní zařízení
opravdu splnila svůj účel, když
zpomalila postup německých
jednotek při překračování hranice. Díky značné odlehlosti
jsou pozůstatky těchto zařízení
dochovány do dnešních dnů.

Za skutečnou raritu lze považovat oba betonové pruhy se zachovalými
kolejnicemi u Modrého sloupu, které přehrazovaly přístup do údolí Luzenského potoka. Většina podobných staveb byla zničena v říjnu 1938,
krátce po záboru pohraničí. Na některých, málo frekventovaných přechodech západního pohraničí pak došlo k odřezání kolejnic při vstupu do
schengenského prostoru v roce 2007, v mylné představě, že tato zařízení
byla vystavěna v rámci „železné opony“. Kolejnicová překážka u Modrého sloupu byla v 50. Letech zahrnuta do opevňovacích prací a zvolněna přerušením cesty hlubokými příkopy přímo před betonovými pruhy
s kolejnicemi.“
Jak vidno, naše uzávěra u Modrého sloupu je skutečnou unikátní památkou, která by měla být navždy zachována jako doklad o tom, jak naši
předci bránili svoji hranici. Turista, který dojde k Modrému sloupu z Bavorska, či pěšinou úbočím Špičníku nebo jinou cestičkou, ji najde již zarostlou na původní cestě k Březníku.
Bohužel, historická cesta Luzenským údolím je dosud nesmyslně uzavřena, což turisty netěší. Ale milovníky Šumavy jistě potěší krásná kniha,
plná dobových fotografií – Ztracené varty – kterou vám velmi doporučuji.
Emil Kintzl, Kašperské Hory

STRANA 10

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Rudolfovna
Kdo jezdí na Brčálník, tak by měl znát Rudolfovnu, nacházející se pod Špičáckým sedlem na
svahu hory Špičák v nejhlubším údolí Šumavy,
kterým protéká říčka Úhlava.
Jak toto místo ke svému jménu přišlo, jak se
tam žilo a kdo obýval toto, v nadmořské výšce
820 m. n. m. položené, klidné šumavské území?
Tak na to se pokusím odpovědět v následujících
řádcích, včetně jedné zajímavosti, která dlouhá
léta byla veřejnosti zapovězena.
První zmínka je z roku 1666. Byla samostanou usedlostí v Brčálnickém údolí. Tento, tzv.
dvůr, vlastnil Peter Seewaldt, kterému se říkalo
Storn Peter. Časem se tady vystřídalo několik
majitelů. V roce 1863 byla usedlost prodána
Kelnhoferem knížeti Hohenzollern.
Roku 1877 bylo stavení obydleno pracovníky, kteří budovali Špičácký tunel. Po jejich odchodu nechal vlastník vybydlený objekt svému
osudu. A tak vše chátralo a v roce 1907
došlo k jeho stržení. Zůstaly ruiny a prostá
chata dřevorubců. Na jejím místě byla postavena tzv. „Jezerní hájovna“. To je dnešní objekt
Rudolfovny. Po 2. světové válce tam bydlel Josef Aschenbrenner s ženou Marií. To se psal již
rok 1946. Nežili zde dlouho, byli odsunuti do
Německa (z pramenů P. Vellekové).
Novým nájemníkem se stal Václav Rudolf,
hajný. Obnovil celé stavení, neboť měl 3 děti:
Annu, Jarmilu a syna Václava. Hajný se o zdejší
lesy i okolí staral svědomitě, byl to pracovitý
člověk s patřičnými znalostmi o lese. Mnohdy
odcházel ze stavení ještě za tmy a vracel se za
soumraku. Často chodíval i k oběma jezerům,
Černému a Čertovu.
U Černého jezera se stavěl častěji, neboť zde
byli ubytováni lesní dělníci nebo brigádníci na
lesních brigádách. Většinou se i zastavil v chatě
u jezera, kde číšníkem restaurace byl pan Pavlíček. Lesní dělníci i další lidé se často ptali, jak
se jmenuje ta hájovna, kde bydlí hajný.
A aby bylo všemu jasno, tak si ji hajný pojmenoval po sobě. Oni ji již někteří dělníci takto
nazývali. A Rudolfovna byla na světě. Život zde byl hezký, i když někdy tvrdý, zvlášť
v zimě. Ani děti hajného to neměly jednoduché.
Do školy chodily tunelem na Špičák.

Rudolfovna dnes…

Foto: Václav Vetýška

Strojvůdci jim tady potom zastavili, když jely
do školy i ze školy. V zimě to bylo obzvlášť
milé. I když to bylo od tunelu na Rudolfovnu
asi necelých 300 metrů, tak se občas v zimě
stávalo, že ranní stezka ve sněhu již byla odpoledne zasypaná novým sněhem a orientací pro
děti, jdoucí již již za tmy ze školy, se stávala
probleskující světla hájovny mezi zasněženými
velikány smrků.
Samostatnost u dětí byla tehdy takovou nepsanou samozřejmostí. Často děti k tunelu vedla
maminka a někdy i tatínek. Na dnešní poměry
by byla situace asi následující: Rodiče by byli
obviněni z nedbalosti v péči o děti, děti by
skončily v Dětských domovech, matku a otce
by zavřeli a všichni strojvedoucí, kteří zastavovali před i za tunelem, by byli propuštěni, v nejlepším případě pro jejich nedostatek by dostali
vysoké finanční pokuty. Vrátíme se radši do
minulosti. Za několik let se pan Rudolf i s rodinou odstěhoval do Nýrska, kde byl ředitelem
Státních lesů a později žil v Klatovech. Postavil
si chatu na Prenetu, kde trávil s rodinou většinu
volného času a učil je moudrosti lesů, v zimě
lyžovat a chovat se hezky k přírodě. Po odchodu
z Rudolfovny se objekt stal rekreačním zařízením Škodovky.
Dnes je Rudolfovna velmi příjemným místem
pro lidi milující klid. Určitě stojí za návštěvu.
Zde totiž je Šumava tou, skoro pravou, Šumavou.
A tak se díky rodině Rudolfových a dalších
lidí, kteří zde působili, dochovalo toto stavení
do dnešní podoby.
Ještě jedno nám však Václav Rudolf zanechal.
Když byla na chatě u Černého jezera ukončena
restaurační činnost a objekt se musel vyklidit
v rámci hraničního pásma, získal Rudolf od číšníka Pavlíčka pamětní knihu z let 1946 – 1950.
První zápis je ze dne 9. 3. 1946 a poslední
z 15. 10. 1950. Turisté se zde zapisovali velmi
rádi.
Zápisky se týkají většinou opěvování krás jezera, ale i to, že sem skoro 8 let nemohli a jezero
musí být navěky české. Děkovali za služby číšníkovi Pavlíčkovi, dobré jídlo, dobré pivo apod.
Zapisovali se turisté z celé republiky, členové
finanční stráže, žáci a studenti gymnázií a škol.
Najdeme zde i básně věnované jezeru, byli tu
i novomanželé na svatební cestě. Podepsali se
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i úředníci předsednictva vlády, kteří zde byli na
lesní brigádě. A jeden zápis je zvlášť významný.
Dne 7. 8. 1946 se podepsala Ája Vrzáňová
s dotazem, zda-li by v zimě mohla na jezeře
trénovat na Mistrovství světa v krasobruslení.
Dovolím si ocitovat poslední zápis. Ten člověk
zde byl u jezera tři roky. „V červnu 1947 jsem
k jezeru přišel a 15. 10.1950 nerad odcházím,
ač to byl někdy věru těžký život šumavského
drvoštěpa, tyto tři roky jsem tu měl spokojený
život, v lese jsem rubal, fajfku pokuřoval a pro
nášup si chodil. Na Černém 15. 10. 1950, zápis udělán za mizerné nálady. J. B.“ Tento zápis
je vlastně posledním zápisem u tohoto jezera.
Dnes žádná pamětní či zápisní kniha neexistuje. U jezera není žádná chata. To však není na
omluvu. Kniha by mohla být i jinde, a pokud
by byla dobře prezentována, tak by se i někteří dnešní turisté rádi zapsali. Pamětní kniha je
v současné době v soukromém vlastnictví potomků Rudolfových.
Rád bych touto cestou chtěl poděkovat dvěma
lidem, bez nichž bychom se nedozvěděli více
informací o Rudolfovně. A to panu Jaroslavu
Klasnovi a paní Martině Klasnové. Oba dva mě
umožnili vyslechnout jejich vyprávění o rodině
Rudolfových. S panem Klasnou jsem mluvil na
jeho chalupě v Hojsově Stráži. On si vzal za
ženu dceru Marii Rudolfovou a od ní mě převyprávěl vše, co od své ženy věděl a znal. Paní
Marie dnes již nežije, ale určitě na svého muže
dávala tam zhora pozor, zda-li vše vypráví tak,
jak má být. A povídal zaujatě, s nostalgií, ale
i s radostí v očích, neboť prožil se svojí ženou
krásný život. Prochodili celou západní Šumavu, na lyžích sjeli snad všechny kopce i cesty.
Vraceli se na svoji chalupu, z které je nádherný
výhled na celý hřeben od Špičáku až po Ostrý.
Genius loci se tomu někdy říká.
Paní Martině Klasnové patří velký dík za to,
že nejenom mě doplnila informace, ale vše organizovala kolem vypůjčení pamětní knihy, zajela do Klatov pro ni, domluvila mně schůzku
s panem Klasnou a spoustu dalších věcí zařídila.
Chtěl jsem toho co nejvíce vědět. Proč?
Aby příběhy lidí, kteří žili na Rudolfovně nebyly zapomenuty a byl zde někdo, kdo o tom
něco ví a přenese tyto informace dalšímlidem.
Díky Klasnovým bude žít příběh Rudolfových.
Václav Vetýška, Plzeň
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Šumavský Děs v nové knize vzpomíná také na Železnou Rudu.
Připomíná příběh tajemného pohřebního vozu.
Třináct nových příběhů z jižních a západních Čech přináší ve své nové knize Šumavský Děs II českobudějovický spisovatel Václav Votruba. Navazuje tak na první díl z roku
2017, který měl mezi čtenáři slušnou odezvu.
„V době vydání jedničky jsem příliš nepočítal s tím, že bych se znovu vydal do stejné
řeky, ale začaly se množit dotazy na pokračování, které mě samozřejmě těšily, protože to
je určitá vizitka toho, že se kniha čtenářům líbila,“ říká Václav Votruba a dodává, že první
dvě kapitoly napsal na začátku roku 2018. „Pomaličku jsem se rozhýbával… a pak to šlo
úplně samo. Vlastně bylo moc fajn vrátit se do měst a obcí jako Horní Planá, Vyšší Brod
nebo Benešov nad Černou. S Děsem jsme se ale tentokrát vydali i do vzdálenějších regionů – lidé tak v knize najdou kapitoly například z České Kubice nebo Nalžovských Hor.“
Oproti prvnímu dílu je dvojka dle slov jejího autora hororovější. „Přesto některými příběhy i nadále prostupuje uvolněnější duch strašidelných děl například Miloslava Švandrlíka, jehož Draculův švagr by se Děsovi bezesporu líbil,“ usmívá se Václav Votruba.
O ilustrace se opět postaral malíř z Klenčí pod Čerchovem Bronislav Frühauf. Tištěnou
knihu vydalo nakladatelství Nová Forma, e-knihu nakladatelství E-knihy jedou. Tištěná
kniha se dá objednat za 200 korun přímo u autora na mailu venca.votruba@seznam.cz,
e-kniha je k dostání v běžné distribuční síti.
Partnery knihy jsou: Město Vyšší Brod, město Horní Planá, obec Mojné, obec Benešov
nad Černou, Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, kapely Carpatia
Castle, Malashnikow a U-73 Jardy Tomka.
Václav Votruba je držitelem ceny Břitva za první díl Knihy kovu z roku 2016. Celkem
má na kontě šest knih, přičemž ještě v roce 2018 vyjde třetí díl Knihy kovu a kniha
o Centru pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově.
Převzato z TZ Václava Votruby

Šumavské štrůdlování 2018 mělo rekordní účast!
V sobotu 6. října 2018 se v 15:00 h sešlo v Domě sv. Vintíře v Dobré
Vodě u Hartmanic rekordních 34 soutěžních štrúdlů! Porota začala ochtunávat a hodnotit a ochutnávat a hodnotit a . . .
Předsedou poroty byl kastelán hradu Kašperk, pan Zdeněk Svoboda,
členkami poroty potom cukrářka kavárny Café 27 v Hartmanicích paní
Renáta Švarcová a členka pořádajícího spolku Šumavské cesty, z. s. paní
Zdeňka Hůrková.
Pro pekařky a pekaře i návštěvníky Dobré Vody po dobu, kdy porota
vybírala NEJ štrúdl, hráli v kostele sv. Vintíře žáci a pedagogové ZUŠ
Sušice. Pod vedením ředitelky Mileny Naglmüllerové zazněly skladby
Bohuslava Martinů, Vivaldiho, Haydna a dalších. Posluchači nešetřili
chválou. Téměř hodinový koncert byl překrásný a všechny naladil do
úžasné pohody. Moc děkujeme za krásný kulturní zážitek.
Po 16:00 h byli už zase všichni v Domě sv. Vintíře a netrpělivě čekali
na závěr poroty – vyhlášení vítězů. Podle všech tří hodnotících bylo nesmírně těžké vybrat jen jeden, ten opravdu nejlepší. Každému totiž chutná
něco jiného, každý štrúdl byl jiný. Nakonec se ale porotci přeci jen shodli:
soutěž o NEJ štrúdl v roce 2018 vyhrála paní Ivana Šneiderová z Plzně.
Cenu za vítězku převzal její syn. Moc gratulujeme.
A recept?
Paradoxem je, že letos vyhrál štrúdl z kupovaného listového těsta. Vítězka měla zřejmě štěstí – koupila opravdu čerstvé těsto, které umí perfektně upéct. A štrúdl dorazil do soutěže ještě vlažný.
Náplň: strouhaná jablka posypaná cukem krystal, skořice, rozinky,
lžička medu, nasekané ořechy. Zabalený štrúdl se potře rozšlehaným
vajíčkem a posype mandlemi. Peče se 10 minut na 200°C a potom cca
20 minut na 180°C. Hotový štrúdl se pocukruje moučkovým cukrem.
Ceny věnovali naši sponzoři: Koření od Antonína, Dům sv. Vintíře, Hotel Nebespán Kašperské Hory, Pražírna kávy Rósta Kafe v Kašperských

Horách, hrad Kašperk, Lukrena a. s. – Sady Nebílovy, Kašpeskohorský
pivovar a Šumavské cesty, z. s.
Hlavní cenu – vyhlídkový let nad Šumavu – věnovali společně pilot
Milan Legát a pořadatel akce spolek Šumavské cesty, z. s.
Všem sponzorům moc a moc děkujeme!
Ihned po vyhlášení výsledků se začaly štrúdly krájet a servírovat ke
kávě nebo čaji v improvizované Vintířově kavárničce. Věříme, že soutěžící i návštěvníci strávili příjemné podzimní odpoledne.
Děkujeme tedy všem, kteří upekli a přivezli štrúdl, těm, kteří věnovali
ceny pro výherce, i porotě, která letos zvládla zvlášť složitou situaci.
A my se těšíme na příští, již 5. ročník Šumavského štrúdlování.
Za Šumavské cesty, z. s.
Jana Kolářová
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Adventní benefiční
koncert
Luboše Pospíšila
Vážení přátelé,
dovolujeme si pozvat vás na Adventní benefiční koncert Luboše Pospíšila,
který pořádáme v sobotu 8. prosince
2018 od 16:00 h v kostele sv. Vintíře
v Dobré Vodě u Sušice.
Výtěžek bude použit na realizaci našeho zatím největšího projektu „Úprava pietního místa“ na bývalých Stodůlkách, ve své době největší královácké
rychtě.
Přijďte společně s námi prožít příjemné sobotní odpoledne při svíčkách
v unikátním prostoru jedinečného kostela. Po koncertě vás čeká voňavý svařáček, čaj nebo káva a domácí cukroví.
Vstupenky za 230,- Kč si můžete
již nyní objednat na našem e-mailu:
sumavske.cesty@centrum.cz, ve výjimečných případech i na telefonních
číslech 603 26 50 34 nebo 724 00 66 25.
V současné době jsou vstupenky také
v prodeji v Městském informačním
středisku v Hartmanicích.
Bude-li zájem, vypravíme z Plzně
autobus – cena dopravy 220,- Kč za
osobu.
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách C&K
Vocalu. V současné době koncertuje
s obnovenou kapelou 5P nebo v duu
s některými členy kapely. V kostele
sv. Vintíře vystoupí 8. prosince 2018
od 16:00 h solově.
Více o hudebníkovi na
www.lubospospisil.cz/biografie
Udělejte si s námi hezké a pohodové
sobotní odpoledne a přijďte svoji účastí podpořit náš projekt. Odměnou vám
určitě bude nezapomenutelný kulturní
zážitek.
Těšíme se na vás!
Šumavské cesty, z. s.,
Jana Kolářová
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