
Vážení obyvatelé 
a návštěvníci Železné 
Rudy, rád bych vám 
jako starosta města  
popřál hezké a klidné 
v á n o č n í  s v á t k y  
a opravdu všechno 
nejlepší a hodně 
zdraví v novém roce.    
Letošní rok byl pro nás 
p o m ě r n ě  p e s t r ý .  

Připravili jsme větší akce jako například 
slavnost ke 20. výročí znovuotevření 
železniční trati Železná Ruda – Bayerisch 
Eisenstein a další významné akce, kterých 
se řada z Vás zúčastnila. Pracovali jsme na 
řadě projektů pro rozvoj Železnorudska. 
Připravovali jsme nové poznávací okruhy 
kolem Železné Rudy a Špičáku. Je 
zpracováván nový územní plán města. 
Kromě toho tu byla běžná agenda, tj. 
prodeje bytů, schvalování staveb, jednání s 
krajem nebo s partnery v Bavorsku. O tom, 
jestli jsme toho udělali málo nebo hodně, ať 
rozhodnou sami obyvatelé a návštěvníci 
Železné Rudy. Osobně si myslím, že 
Železná Ruda přes všechny problémy 
zůstala jedním z hlavních turistických 
center Šumavy. V některých příspěvcích 
uvnitř tohoto čísla se, vážení čtenáři, 
dočtete, že město se o rozvoj obce stará 
málo, zejména v turistickém ruchu. Řekl 
bych, že pokud by nebylo právě dobrě 
spolupráce těch podnikatelů, kteří nás 
někdy kritizují, a správy města, tak Železná 
Ruda nebude nikdy vypadat tak, jak 
vypadá. Máme tu celou řadu velmi pěkných 

penzionů, celou řadu potřebných 
provozoven, od dvou prodejen potravin po 
kosmetické služby. I když bankovní 
pobočky zůstávají zavřené a v současné 
situaci je těžko naděje, že budou znovu 
v provozu, máme tu dva bankomaty. Máme 
tu provozovnu optiky, lyžařský a cyklistický 
servis, prodejny sportovních potřeb. Ve 
městě jsou dvě drogerie, železářství, 
pekárna v Alžbětíně. Česká pošta tu má 
svou pobočku, ve městě dostanete noviny, 
časopisy a upomínkové předměty. Můžete 
se tu nechat ostříhat. Jsou tu dvě  prodejny 
potřeb pro domácí zvířata. Je tu celá řada 
restaurací. A to nemluvím o sportovních 
centrech. Máme aktivně pracujících spolky 
a sdružení, samozřejmě místní hasičský 
sbor, fotbalisty, Železnorudský klub, Svaz 
zdravotně postižených, Ski Klub, TTC Laka, 
FJ SRK, TJ Tatran, Český kynologický 
svaz, ALEN sdružení, Železnorudský 
smíšený sbor, Unii rodičů, Harakiri gang 
o.s. Letošní výstup na Juránkovu chatu a na 
Jezerní stěnu připravilo o.s. Otevřená 
Šumava se sídlem na Špičáku. Je to hodně 
nebo málo? Která jiná šumavská obec tohle 
má? 

Někomu vadí, že ve městě není švec. 
Stačí se podívat po Plzni nebo po Praze, 
kolik obuvníků tu v současné době najdete. 
Nehledejme pořád na všem mouchy, 
snažme se vidět i to pozitivní, co na 
Železnorudsku v poslední době vzniklo. 
A snažme se pro pozitivní věci něco udělat.  
Samozřejmě, prodejny  zboží z Asie nám tu 
vadí. Město se s tímto problémem potýká už 
řadu let. Ale ruku na srdce: nakolik nám 
sami podnikatelé ve městě pomohli tuto 
situaci řešit, třeba tím, že by oslovili své 
kolegy podnikatele, kteří ve městě 
pronajímají své soukromé pozemky pro 
asijské stánkaře? Každý bychom měli začít 
u sebe a já za město mohu slíbit, že dveře 
na radnici zůstanou otevřené pro každého. 
Vznikající problémy budu aktivně řešit. 

Michal Šnebergr, starosta města 

Dovolte, abych nám všem 
ještě jednou popřál hodně 
zdraví, úspěchů a  hodně sil pro 
hledání pozitivních cest pro 
další spolupráci.
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V Železné Rudě na vánoční a silvestrovský čas
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Placená inzerce
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SLD:
původní nové děti do 12let 

(původně do 15let)
původní     nové

Špičák-Hofmanky 30,00 35,00 20,00     25,00
Špičák-Hofmanky a zpět 40,00 50,00 30,00     40,00
Špičák-Hofmanky a zpět+kolo 40,00 50,00 30,00     40,00
Špičák-Pancíř 50,00 60,00 30,00     40,00
Špičák-Pancíř a zpět 60,00 80,00 40,00     60,00
Špičák-Pancíř a zpět+kolo 60,00 80,00 40,00     60,00
Hofmanky-Pancíř 30,00 35,00 20,00     25,00
Hofmanky-Špičák 30,00 35,00 20,00     25,00
Pancíř-Hofmanky 20,00 30,00 10,00     20,00
Pancíř-Špičák 50,00 60,00 30,00     40,00
zavazadlo 10,00 20,00

Na vleku platí též časové jízdenky ze SLD.

Společná jízdenka SLD+vlek
třídenní 600,00 600,00 300,00     300,00
jednodenní 320,00 320,00 220,00     220,00
dopolední 9-13 h 200,00 200,00 150,00     150,00
odpolední 12-16 h 200,00 200,00 150,00     150,00

bodová jízdenka na SLD
10 jízd 240,00 250,00 170,00     180,00
5 jízd 150,00 150,00 100,00     100,00

Za kolik se svezete?
Ceny jízdného sedačkové lanovky na Pancíř v období od 1.12.2011 do 31.10.2012 schválené ZM 7. 12. 2011

(ceny v Kč, včetně DPH 14%)

Vlek Pancíř/zimní sezona

Denní-dospělí     300,00
denní-děti     200,00
dopolední 9-13 h /dospělí     180,00
dopolední 9-13 h /děti     130,00
odpolední 12-16 h /dospělí     180,00
odpolední 12-16 h /děti     130,00
pětidenní, školy, kurzy nad 20 osob     500,00
jednotlivá jízda – dospělí       30,00
jednotlivá jízda – děti       20,00

Jiří Kvapil, tajemník MÚ

V neděli 27. listopadu jsme vstoupili do 
adventního období, doby příprav na 
Vánoce. Pro křesťany je toto období 
začátkem nového církevního roku. 
V našem kostele se proto na první adventní 
neděli světily věnce a zapalovala se první 
svíce. Po sváteční mši se místní občané 
shromáždili na náměstí a zvuk trubky se ve 
večerním tichu přihlásil o slovo. Stejně jako 
na ostatních místech republiky se před 
kostelem Panny Marie Pomocné z Hvězdy 
rozzářil vánoční strom. Akci byl přítomen 
starosta Michal Šnebergr, který pronesl 
uvítací řeč k přihlížejícím občanům. Slovo 
poté předal páterovi Vendelínu Zboroňovi, 
jenž je pověřen vedením naší farnosti. Náš 
duchovní správce požehnal celé obci 
a vánoční strom posvětil. Oči přítomných 
dětí svítily stejně jasně jako světla na 
vánočním stromě.

Poté zazněly slavnostní tóny vánočních 
koled U Betléma dnes Maria a Přišlo si 
k nám Jezulátko. Následovala píseň Den 
přeslavný a hudební část zakončil 
černošský spirituál Everytime I Feel The 
Spirit. Vše v podání Železnorudského 
smíšeného sboru pod vedením sbormistra 
Martina Červenky. Svým vystoupením tak 

přispěli ke sváteční atmosféře prvního 
adventního podvečera.

Pro malé i velké účastníky zde byly 
připraveny dva druhy svařeného vína. Ti, 
kdo se nechtěli ještě navrátit do svých 

V Železné Rudě se rozsvítil vánoční strom

domovů, se mohli připojit ke zvonkovému 
průvodu, směřujícímu k horskému hotelu 
Belvedér, kde na děti a jejich rodiče 
čekalo malé občerstvení. 

-mv-

Na zapálení vánočního stromku před kostelem se 
nejvíce těší děti, ale i dospělí nejen kvůli svařáku, který 
již tradičně vaří a servíruje starosta města (Foto:VCH) 
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Akce: Pořadatel/místo: Kontakt:
18. 12. - B.Eisenstein, 12:00 – 19:00 376 397 033
17. - 18. 12 - SA Špičák 376 397 167
24. 12. - SA Špičák, 12:00 376 397 167
24. 12. - Kostel v H.Stráži, 21:00 376 361 227
27. 12. - B.Eisenstein/kostel, 18:30 737 331 059
30. 12. - SA Špičák/sjezd.Sirotek,  376 397 167
31. 12. - SA Špičák, HS Šumava/Špičák 376 397 273
31. 12. -  Horský hotel Belveder 376 397 016
31. 12. - Hojsova Stráž 376 361 227
13. 1. - LŠ Alpinka/Alpalouka 602 647 646
13. 1. - Disko clip
14. 1. - SA Špičák           376 397 167
14. 1. - SA Špičák 376 397 167
20. 1. - LŠ Alpinka/Alpalouka 602 647 646
20. 1. - Disko clip

5. mezinárodní vánoční trh
Český pohár SL,OSL žactva RKZ 

Vánoční přípitek na vrcholu Špičáku  
Vánoční zpívání
Vánoční koncert ŽSS, o.s.
Světlušky
Silvestrovský sjezd s pochodněmi
Silvestrovský večer
Půlnoční silvestrovský běh

Závody-nejml. lyžaři a snowbordisté 
Dětská maškarní diskotéka
Šumavský pohárek č.2
2012 K2 WINTER TOUR
Závody-nejml. lyžaři a snowb.
Dětská maškarní diskotéka
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Zimní provozní doby:
Horská chata Pancíř 
- v provozu od  26. 12. 2011, otevřeno denně, 9:00 – 20:00, rozhledna v zimě uzavřena.
Tel:+420 376 397 227, +420 602 289 805, e-mail: KLASTERKOVA.V@seznam.cz, 
www.pancir.wz.cz (chatu představuje fotografie vlevo) 
Osserschutzhaus, Fam. Augustin – horská chata na Ostrém
- otevřeno od 26. 12. do 6. 1. 2012, poté do 1. 5. 2012 otevřeno každou neděli.
Tel.: +49 9943 1351, +49 9948 1049, www.waldverein-lam.de 
Arberschutzhaus, Eisensteiner Hütt´n – Velký Javor
- předpokládané zahájení provozu 17. 12. 2011, otevírací doba: 10:00 – 16:00, resp. 17:00
Tel.: +49 9925 94140, www.arberschutzhaus.de, www.arber.de 
Schutzhaus Kleiner Arber – Chamer Hütte  – Malý Javor
- v provozu od 20. 12. 2011, tel.: +49 9924 94 31 26, www.sc-bodenmais.de 
Falkenstein Schutzhaus, Michael Garhammer - horská chata na Gr.Falkensteinu
- v provozu denně od 26. 12. 2011 do 6. 1. 2012, 10:00 – 
16:00 hod. Další provoz chaty viz: www.1315m.de   Tel.: +49 
9925 90 33 66 (chatu představuje fotografie vpravo)

Rachelschutzhaus (Waldschmidthaus), Kurt Eibl – horská chata na Velkém Roklanu
- chata v zimě uzavřena, v provozu dle povětrnostních podmínek od dubna 2012.
Tel.: +49 172 7850362, www.waldschmidthaus.eu 
Lusen Schutzhaus, Ilse Dankesreiter – horská chata na Luzném - v provozu: od 23. 12. 2011 
do 11. 1. 2012 denně, 9:00 – 18:00 (mimo Štědrý den)
 od 12. 1. do Velikonoc vždy v PÁ, SO, NE, 9:00 – 17:00 hod.
.Tel.: +49 8553 1212, www.lusenschutzhaus.de

Václav Šebelík, Informační turistické centrum (foto: VCH)

Železnorudsko vás baví
akce v prosinci a lednu

Železnorudsko vás baví
akce v prosinci a lednu

Výstavy a expozice
- Nebe studánek – texty a fotografie studánek na Šumavě – 
p.Fibich, Muzeum Šumavy Železná Ruda, do ledna 2012

- Historické motocykly, geologická expozice – stálá výstava 
v městském zámečku v Železné Rudě

- Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice 
v  v Železné Rudě

- Český kráter – geologická expozice v  
v Železné Rudě

- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa a Pivovarské 
muzeum – stálá expozice v hotelu Grádl v Železné Rudě

Upřesnění k akcím, případně doplnění akcí naleznete v dalších 
vydáních Železnorudského zpravodaje nebo na 
www.sumava.net/itcruda/

Václav Šebelík, Informační turistické centrum města Železná Ruda
ITC Ž.Ruda Tel./Fax: 376 397 033

e-mail: itcruda@sumava.net

městském zámečku

městském zámečku

Výstavy a expozice

Horské chaty na nejbližších šumavských vrcholech



N o v ý  b a v o r s k ý  
zemský rada okresu 
Regen Michael Adam (na 
fotografii) je nejmladší 
v historii Bavorska.

Michael Adam (SPD) se 
stal novým zemským radou 
o k r e s u  R e g e n .  
Šestadvacetiletý kandidát 
se v doplňkových volbách 
prosadil s 57,3% hlasů proti 
Helmutu Plenkovi z CSU, 
který se nakonec musel 
spokojit jen se 42,7 % 
hlasů.   Adam se tak stal 
n á s t u p c e m  t r a g i c k y  
zesnulého zemského rady 
Heinze Wölfla, který byl ve svém úřadu od 
roku 1994, ale v noci 17. srpna tohoto roku 
najel v levotočivé zatáčce autem svého syna 
frontálně proti stromům nedaleko od 
parkoviště v sedle Bretterschachten mezi 
Bodenmaisem a Velkým Javorem (místo je 

Nový bavorský zemský rada okresu Regen je nejmladší v historii Bavorska 

označené dřevěným křížkem u silnice).  
Wölfl spáchal sebevraždu kvůli dluhu ve výši 
750 000 Eur. Polovinu těchto dluhů  nadělal 
oblíbený zemský rada kvůli své hráčské 
vášni. V dopise napsaném před smrtí se 

zemský rada všem dlužníkům omluvil 
dopisem. Sociální demokrat Adam je 
nejmladší německý  zemský rada vůbec. 
Adam byl od roku 2008 starostou výstavného 
města Bavorského lesa Bodenmais. Voleb 
se zúčastnilo 59% oprávněných voličů. Volby 
byly poněkud zvláštní. Bylo to dáno 
především spěchem. Podle bavorských 
zákonů musí být nový zemský rada zvolen 
do tří měsíců. Politické strany pak své 
kandidáty tahaly doslova jako králíky 
z klobouku.

   -red- (foto: archiv)

V oblasti Gfällei  na druhé straně od 
bývalé obce Gsenget nedaleko od Prášil 
vzniká v Bavorsku nové bezzásahové 
území.  Toto území bylo dosažitelné po 
lesní cestě vedoucí na východní straně od 
bývalé lesovny Schachtenhaus. Cesta 
vedla až skoro ke státní hranici. V letech 
2010 a 2011 bylo po této cestě vyvezeno 
velké množství kůrovcového dřeva. Díky 
ponechání poměrně velkých ploch vývratů 
na obou stranách hranice tu došlo letos k 
masovému přemnožení kůrovce. Největší 
plochou s ponechanými vývraty je 100 
hektarů velká oblast Gfällei, která byla letos 
vyhlášena za bezzásahovou.  Po 
protestech obyvatel bavorských obcí 
prohlásila správa Národního parku 

Bavorský les v červenci 2011 na 
jednání ve Zwieselu, že vývraty v 
pramenné oblasti Prášilského 
potoka  zpracovat nejde ani 
pomocí lanovky, ani pomocí 
helikoptér ani pomocí klasické 
lesní techniky, pro kterou je 
přibližně stohektarová oblast prý 
nedostupná. Lesní technika by se 
podle slov správy parku v utopila 
v okolních slatích. Technicky 
vzato, podle slov správy parku, 
není možné vichřicí vyvrácené 
kmeny asanovat nebo vyvézt. 
Část Rady Národního parku 
Bavorský les na tuto argumentaci 

přistoupila a správě uvěřila. 
Občanské sdružení na ochranu 
Bavorského lesa ale následně v 
říjnu 2011 pořídilo leteckou 
dokumentac i ,  k terá jasně 
prokázala, že tzv. Gfälleistraße 
prochází mezi dvěma oblastmi 
vývratů a že vyvezení vývratů je 
t e c h n i c k y  p r o v e d i t e l n é .  
Zpeněžen í  vyvezených  
kmenů by přesáhlo cenu  za 
pronájem spaciální  lesní 
techniky, která by citlivou 
oblast nepoškodila. Na tento 
letecký důkaz reagovala 
správa Národního parku 
Bavorský les  skutečně 
originálním způsobem. Na 
konci listopadu 2011 nechala 
cestu vybagrovat a  pokrýt 
vrstvou  nově pořezaných 
kmenů,  které jsou nyní 
vydávány  za  „p ř í rodn í  
vývraty“.  Oficiálně nazvala 
s p r á v a  p a r k u  t e n t o  

postup„revitalizací“. Vývraty po vichřici tedy 
není možné zpracovat ani vyvézt. 
Vybagrování a revitalizace cesty, která byla 
vybudována teprve nedávno, stálo přes 10 
000 Euro. Nebezpečí, že celá oblast 
bavorských a českých lesů od Prášil až k 
Železné Rudě po dalším přemnožení 
kůrovce z ponechaných vývratů příští rok 
uschne, je tedy více než reálná. 

-red- podle bavorského tisku a tiskových 
prohlášení  (foto: Hubert Demmelbauer)

Národní park Bavorský les rozšířil 
bezzásahové zóny pomocí triku, obce protestují

Letecký snímek územína státní hraniciLetecký snímek územína státní hranici

Oblast zůstane patrně nepřístupnáOblast zůstane patrně nepřístupná



Vážení čtenáři,
opět se po měsíci setkáváme na stránkách 

Železnorudského zpravodaje, na kterých vás 
pravidelně seznamujeme s činností naší 
organizace na Šumavě. 1. prosincem přechází 
Horská služba ČR do tzv. zimního provozu, ale 
zima ještě nepřevzala úplnou vládu nad horami 
a lyžařů je zatím málo. Naše organizace je však 
připravena na nápor všech milovníků zimních 
sportů. Ve všech pohořích byl dokončen servis 
veškeré techniky potřebné k zajištění 
záchranné činnosti na sjezdových tratích i ve 
volném terénu. Bylo doplněno tyčové značení 
na hřebenech hor a všichni profesionální 
záchranáři horské služby prošli v letošním roce 
náročným školením ve švýcarském Zermattu. 
Horská služba udělala vše potřebné, aby byla 
na nadcházející zimní sezónu řádně 
připravena. Pokud se dostanete na horách do 
nesnází, můžete počítat s naší pomocí.

11. listopadu 2011 proběhl recesistický 
,,závod“ – 1. ročník Svatomartinského sjezdu 
aneb přivolání paní Zimy, pomocí jejího 
patrona, Svatého Martina. Na vrcholu hory 
Pancíř byla úderem poledne odstartována 
soutěž speciálních vozítek a různých 
,,udělátek“, které měly 
přivézt své majitele do 
cíle. Nacházel se 
u  o s v ě ž o v n y  
Kandahár v Železné 
Rudě.  Celá  akce 
p r o b ě h l a  p o d  
pa t roná t em pana  
H a n z l í k a ,  
p r o v o z o v a t e l e  
osvěžovny Kandahár 
a  Horské  s lužby 
Š u m a v a .  V í t ě z  
obdrželsvatomartinsk
ou husu a ani ostatní 
ú č a s t n í c i  t o h o t o  

z á v o d u  n e o d e š l i  
s  p r á z d n o u .  P r o t o  
nesmíme zapomenout na 
sponzory celé povedené 
akce: Ski areál Špičák, 
Květinářství u Návrátilů, 
Horský hotel Belvedér 
a mnoho dalších, kteří 
zajišťovali zdárný průběh 
tohoto závodu. Akce se 
vydařila a již nyní se 
všichni těší na další 
ročník. Doufáme, že 
budeme příštím rokem 
úspěšnější a paní Zimu 
přivoláme o něco dříve.

Na letošní rok je připravena novinka pro 
vyznavače skialpinismu.  V oblas t i  
Železnorudska bylo vyznačeno celkem 
7 skitouringových tras o celkové délce 48 km. 

Vyznavači pohybu 
mimo sjezdové tratě 
mají na letošní zimní 
sezónu připraveny 
v lokalitě Čertova 
j e z e r a ,  Š p i č á k u  
a Pancíře zajímavé 
trasy, které vedou po 
značených turistických 
cestách. Projekt je 
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Instalace tabulek v terénu pracovníky HS Šumava

Všem čtenářům přeji jménem Horské 
služby Šumava pohodové vánoční svátky, 

mnoho štěstí a zdraví do nového roku 
2012. 

Zároveň vás zvu na tradiční Silvestrovský 
sjezd s pochodněmi, kde se Horská služba 

Šumava a šumavští lyžaři rozloučí se 
starým rokem a přivítají rok 2012. 

Všem čtenářům přeji jménem Horské 
služby Šumava pohodové vánoční svátky, 

mnoho štěstí a zdraví do nového roku 
2012. 

Zároveň vás zvu na tradiční Silvestrovský 
sjezd s pochodněmi, kde se Horská služba 

Šumava a šumavští lyžaři rozloučí se 
starým rokem a přivítají rok 2012. 
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v souladu s bezpečností 
l y ž a ř ů  a  z á r o v e ň  
zohledňuje  ochranu  
přírody na Šumavě. 
Garantem celého projektu 
se stalo město Železná 

Ruda a  Horská 
s lužba Šumava.  
Touto cestou chci 
jménem hor ské  
služby poděkovat 
starostovi města 
Ž e l e z n á  R u d a  
M i c h a l u  
Šnebe rg rov i  za  
získání finančních 
prostředků na tento 
zajímavý projekt 
a místostarostovi 
Mi lanu Kř ížovi  
a vedoucímu Služeb 
Města Železná Ruda 

Karlu Papežovi za realizaci celého projektu. 
Určitě nesmíme zapomenout na jednatele 
společnosti firmy Sportservice Špičák 
Vladimíra Kasíka, který zajistil širokou 
mediální kampaň tohoto projektu na tiskové 
konferenci. Projekt získal podporu u Správy 
NP a CHKO Šumava a Lesů ČR, s.p., kteří 
k tomuto projektu udělili souhlasné stanovisko. 
Rozvoj turistického ruchu je pro tento region 
velice důležitý a každý takový projekt přiláká 
řadu dalších návštěvníků.

Michal Janďura, náčelník Horské služby 
Šumava (foto: archiv HS)    



10. 11. 2011 – Naše jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních 
automobilů na silnici mezi Železnou Rudou a Hartmanicemi. 
Nehoda se stala v úseku mezi odbočkou na Keple

a P r á š i l y
na výjezdu ze zatáčky
na konci  lesního
úseku. Zde vozovka
s i l n ě  n a m r z l a
a  v y t v o ř i l a  s e
kluzká ledovka, na
n í ž  p o s t u p n ě
havarovaly v krátkém
čase dva osobní
automobily. Jeden vůz
skončil v bahništi na
kolech, druhý po
převrácení na střechu
zapadl mezi stromy.
Vyčkali jsme na vyřešení nehody Policií ČR a poté jsme asistovali při vyproštění
obou vozů. 

19. 11. 2011 – Další dopravní nehoda dvou osobních automobilů, u které jsme 
zasahovali společně s Horskou službou Šumava – Špičák, ZZS 
Klatovy – Železná Ruda a Sušice, ISS NP Šumava a HZS Pk - 
Sušice. Zvýšený počet záchranářů byl vynucen čelním střetem 
dvou osobních automobilů, při kterém došlo ke zranění sedmi

pasažérů ,  z  toho
dvou dětí a jedné
těhotné. Silnice byla
v úseku Nové Hůrky
s i l n ě  n a m r z l á
a kluzká. Postupně
b y l a  v š e m
z r a n ě n ý m
p o s k y t n u t a
p ř e d l é k a ř s k á
pomoc a byli naloženi
do tří sanitek ZZS,
které na místo dorazily. 

Z a m e z i l i  j s m e  ú n i k u  p r o v o z n í c h  k a p a l i n  a  d á l e
protipožárně zajistili havarované vozy. Po dobu šetření nehody byla silnice
střídavě uzavřena, případně průjezdná jedním jízdním pruhem. Po vyšetření
nehody Policií ČR byly havarované vozy naloženy odtahovou službou.

Vážení čtenáři,
jsou tady svátky vánoční a novoroční. Nejen proto bych vás rád na nadcházejících řádcích informoval jen o té příjemnější činnosti, 
kterou jsme za uplynulý měsíc absolvovali. Bohužel ale došlo i k několika vážným událostem, u kterých jsme zasahovali. Proto vám 
všem přejeme v této nelehké době a do nového roku pohodu, klid a abychom se nemuseli potkat při žádné skutečné události.

3x dopravní nehoda 1x technická pomoc 1x prověřovací cvičení

Číslo / ročník: 12 / 6 období:  5. listopad – 4. Prosinec 2011



25. 11. 2011 – Otevření bytu na žádost Městské policie.
25. 11. 2011 – Další dopravní nehoda, tentokráte jedné dodávky na Slučím tahu, kdy řidič po 

výjezdu ze zatáčky a smyku narazil do příkopu a převrátil se na bok. Při tomto 
kotrmelci došlo k lehkému zranění spolujezdce, který odmítl ošetření a v 
nákladovém prostoru se poškodila propanbutanová láhev, která zde unikala. 
Pomocí hydraulického rozpínáku byly otevřeny vzpříčené dveře a vyhledána 
tlaková nádoba, která byla následně vynesena ven. Opět byla provedena 
protipožární opatření a vyčkáno na Policii ČR, která nehodu vyšetřila. Poté jsme 
spolu s HZS Pk – Sušice pomohli naložit vůz na odtahovou službu. Během 
události byla doprava řízena kyvadlově. Bohužel se našel nějaký „šikovný“ 
řidič/ka, který nám přejel svítící a světelně označený, čtrnáct dnů starý, výstražný 
skládací kužel. 

26. 11. 2011 – V 16.30 se rozezněli pagery a mobilní telefony členů naší jednotky, a to když 
nám byl vyhlášen poplach na požár domu po 
výbuchu tlakové lahve. Na místo požáru, do 
Šumavské ulice, vyjela CAS20 Tatra Terrno a 
AZ30 Ifa o celkovém počtu 6 hasičů. Stejně 
tak se vydali hojsovečtí hasiči na cestu za 
námi, jako posilová jednotka s jejich CAS32 
Tatra, vezoucí zásobu vody. Navíc další tři 
hojsovečtí hasiči vyrazili s osobním 
automobilem, jelikož se do Tatry vejdou jen tři.
Když se naše jednotka dostavila po několika 
minutách na místo požáru, zjistili a že se jedná o velmi dobře utajené prověřovací cvičení. 
Nicméně postup při tomto cvičení je stejný jako při opravdovém zásahu. Proto vyrazila 
průzkumná skupina do objektu jednak hasit požár a dále hledat pohřešovanou osobu. 
Během chvíle se dostala k místu požáru a po vynesení tlakové láhve začali se samotným 
hašením. Během toho prováděli celou dobu průzkum a hledali zmiňovanou osobu.
Po dojezdu hasičů z Hojsovi Stráže bylo zajištěno doplňování cisterny vodou a další 
skupiny hasičů prováděli další vyhledávání v okolí a uvnitř objektu. Cvičení bylo po necelé 
hodině ukončeno a poté na naší stanici proběhlo vyhodnocení.

V úterý 14.11. se za krásného, až jarního 
počasí konalo cvičení složek IZS na špičácké 
sedačkové lanovce. Ve spodní části probíhal 
výcvik lezců Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje, naše družstvo prošlo školením 
na výstupní stanici na vrcholu Špičáku, pod 

dohledem záchranářů z Horské služby. Předmětem školení byla záchrana osob uvízlých 
na porouchané sedačkové lanové dráze, kdy se záchranář po výstupu na stožár lanovky 
spustí po jejím nosném laně až k samotné sedačce, ze které posléze spouští po 
jednotlivcích pasažéry na zem. O prověřovacím cvičení na požár rodinného domu jsme 
psali o několik řádek výše – viz. události 26. 11. 2011

V sobotu 3. 12. jsme se zúčastnili na školení v sídle Horské služby na Špičáku, 
navazujícího na cvičení ze 14. 11. Jednalo se o školení ve vázání uzlů, jištění a kotvení. 
Školení bylo velmi přínosné zejména pro mladé hasiče, kteří se zatím samotné cvičení 
na záchranu neúčastnili. Fotogalerie ze zásahů, školení a cvičení naleznete na našich 
internetových stránkách, případně jako odkazy na našem profilu na facebooku.

Zpravodaj: Filip Brož

Přání jen toho dobrého a P.F. do nového roku vám 
všem přeje celý náš sbor.

Přání jen toho dobrého a P.F. do nového roku vám 
všem přeje celý náš sbor.

Výcviky a školení



Ze školy i za školou

Rád bych s koncem roku bilancoval 
uplynulý rok ve škole. My učitelé jsme opět 
o rok starší, naši žáci jsou o spoustu znalostí 
a dovedností bohatší. Mám radost z velkého 
počtu zapsaných dětí v mateřské škole. Je to 
naděje, že i v příštích složitých letech budeme 
mít devítitřídní školu v našem horském 
městečku. Další radost mně dělají všichni žáci 
plnící své školní a mimoškolní povinnosti, 
prezentující se ve škole či na veřejnosti nebo při 
dalším studiu na středních a  vysokých školách. 
Jsem velice rád, že mohu spolupracovat s tak 
skvělými učitelkami a učiteli na naplňování 
vzdělávacích cílů školního vzdělávacího 
programu. Dále řídit pracovité a spolehlivé 
provozní zaměstnance na zajištění provozu 
školy. Aby škola vůbec mohla fungovat, musí mít 
podporu od starosty města a všech zastupitelů. 
Přes složitou finanční situaci v obci zastupitelé 
školu podporují a zajišťují finanční prostředky 
na provoz školy a školky. Pevně věřím, že se i v 
dalších letech podaří nastavit  finanční tok do 
malých obcí, jako je naše tak, aby venkovské 
školy mohly být zachovány. 

Ve škole proběhla 23. 11. 2011 volba 
zástupců žáků a předškoláků do Školské rady. 
Voleb se zúčastnilo 110 voličů a svými hlasy 
rozhodli, že v období 2012 - 2015 budou 
rodičovskou veřejnost zastupovat Martina 
Najmanová, Věra Bechyně a Barbora Vanišová. 

 Na konci listopadu se naše škola již podruhé 
zapojila do projektu společnosti Člověk 
v tísni Příběhy bezpráví. Tento projekt se 
z a b ý v á  p o v á l e č n ý m i  d ě j i n a m i  
Československa a je realizován v rámci 
festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 
na školách. V loňském roce se naše děti 
dozvěděly něco o komunistické perzekuci v 
50. letech, konkrétně o vystěhovávání 
rolníků označených za kulaky z jejich půdy. 
Tentokrát jsme se zaměřili na téma emigrace 
a útěků přes hranice. V rámci projektového 
dne žáci 7. – 9. tříd shlédli dokumentární film 
české režisérky Heleny Třeštíkové Pavel 
Tigrid - Evropan. Snímek pojednává 
o Tigridově životě v emigraci a jeho aktivní 

činnosti pro národ. Ostře vystupoval proti 
komunistickému režimu u nás a podílel se na 
založení české redakce rozhlasu Svobodná 
Evropa, jejímž byl do konce života 
spolupracovníkem. V československých 
mediích proti němu byla vedena ostrá 
kampaň, protože byl považován za 
nejnebezpečnějšího představitele exilového 
protikomunistického odboje. Dojmy 
z projekce umocnila beseda s pamětníkem 
z našeho města, fotografem Václavem 
Chabrem. S dětmi se podělil o své životní 
zkušenosti z emigrace a následně 
odpověděl na všechny jejich zvídavé otázky.
V rámci skupinové práce se nakonec žáci 
seznámili s osudy dalších lidí, kteří z různých 
příčin a rozličnými způsoby opouštěli naše 
území. Někteří však neměli tolik štěstí a 
zahynuli na našich hranicích. Žákům se tak 
nabídla skvělá příležitost seznámit se 
s etapou našich dějin, na kterou by se 
nemělo zapomínat.

5. prosince se tradičně naší školou 
rozezněl halas zvonců přímo z pekla. 
Pekelníci přišli na inventuru, vtrhli do tříd 
a zjišťovali, zda někdo v loňském roce 
neprováděl lotroviny. Čerti si potěžkali 
několik největších darebáků, avšak jejich 
duše nebyly ještě obtěžkány těžkými hříchy, 
a proto peklu nepropadly. Andělé 
v doprovodu svatého Mikuláše pak rozdávali 
žákům všech tříd sladkou nadílku. Nic ale 
samozřejmě není zadarmo, a tak i naši žáci 
se museli vykoupit zpěvem vánočních písní. 
Všechny děti byly statečné a návštěva 
z pekla se tak tentokrát obešla bez slziček 
těch nejmenších.

Mikulášská nadílkaMikulášská nadílkaZ ředitelského šuplíku

Příběhy bezpráví

Výběr odpovědí z ankety:
Co si myslíte, že ztratili lidé, kteří se 
r o z h o d l i  p r o  e m i g r a c i  
z Československa?
Ztratili mnoho přátel a většinou rodinu.
Riskovali, že mohou být zabiti na hranicích. 
Útěky byly tajné, proto nesměli nikomu nic 
říct, aby nebyli trestně stíháni. Ztratili 
možnost vrátit se zpátky do vlasti.
Co si myslíte, že naopak tito lidé získali?
Získali pohled na okolní státy. Naskytla se jim 
příležitost získat lepší postavení ve 
společnosti. Získali svobodu!

Přeji všem žákům školy 

a školky, všem pedagogům 

a dalším zaměstnancům školy, 

rodičům, zastupitelstvu 

a přátelům základní školy 

příjemné a klidné vánoční 

svátky a do nového roku 

hodně štěstí.

Přeji všem žákům školy 

a školky, všem pedagogům 

a dalším zaměstnancům školy, 

rodičům, zastupitelstvu 

a přátelům základní školy 

příjemné a klidné vánoční 

svátky a do nového roku 

hodně štěstí.

V Klatovech proběhly okresní přebory 
školáků v plavání. Za naši školu srdnatě 
bojovali zejména mladší závodníci. 
V kategorii 1. – 3. tříd obsadili naši závodníci 
nejvyšší stupínky. Michal Svítil zvítězil 
a Martin Pscheidt byl druhý na trati 25 m 
volný způsob. Z děvčat zastupujících naši 
školu se nejlépe vedlo Leoně Marešové z 6. 
třídy, která obsadila na 50 m prsa 3. místo 
a v závodě na 50 m kraul byla na 4. Místě.
 V kategorii starší žákyně závodila Michaela 
Abrhámová a byla v disciplínách 50 m prsa 5. 
a 50 m volný způsob 6. Tereza Vybíralová 
doplavala ve finále 50 m prsa na šestém 
místě. Velmi dobře zaplavali mladší žáci ze 
6. třídy, Martin Windsor získal dvě medailová 
umístění na trati 50 m prsa (2.) a na 50 m 
kraul (3.). Dále si Rudolf Latka vyplaval 3. 
místo na 50 m znak. Mezi 180 závodníky 
z celého klatovského okresu se neztratili 
dva chlapci, Dominik Vizingr a Filip 
Najman, kteří získali ve finále cenná 4. 
místa. Vrcholem přeboru byly závody 
smíšených štafet. Naši plavci - Leona 
Marešová, Lucie Marešová, Rudolf Latka 
a Martin Windsor - obsadili skvělé druhé 
místo.

Poděkování za pomoc při úspěšné 
reprezentaci školy patří TJ Tatranu 
Železná Ruda, za zajištění dopravy 
závodníků do Klatov.

Plavecké závody

Václav Chabr vypráví

Tentokrát jsme položili paní učitelce Evě Hladíkové:

Jak se chystáte trávit vánoční svátky?
Tradičně. Doma s rodinou, v pohodlném křesle s knížkou
Co se Vám vybaví pod pojmem Vánoce?
České koledy, zasněžené horské chaloupky a typické vánoční vůně.
Dáváte přednost klasickému staročeskému zdobení stromečku nebo zdobíte 
v moderním stylu?
Je těžké říct, co se pod pojmem moderní styl u vánočního stromečku vlastně myslí. Každý 
by měl mít takový stromeček, který se mu líbí a u kterého mu je opravdu dobře. Jinými slovy 

pár vánočních otázek 

Rozhovor



V listopadu předškolní děti ukončily 
výuku plavání v klatovském bazénu. Výcvik 
vedly instruktorky, které hravou formou děti 
motivovaly k odstranění strachu z vody a k 
samostatnému plavání. Cestování do 
Klatov jsme zvládly autobusem pana 
Vonáska, kterému děkujeme za bezpečnou 
dopravu a trpělivost při našem povídání i 
zpívání.

Ve středu 23. 11. 2011 připravila 
skupinka šikovných děvčat s paní učitelkou 
Chalupskou od Čmeláků vystoupení na 
vítání nových občánků. Děvčata byla velice 

aktivní a za pěkné předvedení jim patří dík.  
Jak jsme už psaly, předškoláci Čmeláci se 
zapojili do akce Celé Česko čte dětem, a 
tak ani v listopadu nechyběla návštěva 
knihovny se čtení a prohlížením nových 
knih u paní Najmanové.  Příjemnou a 
hlavně důležitou záležitostí Čmeláků bylo 
ve středu 30. 11. získání razítka 
JEŽÍŠKOVA POŠTA. Na připravený dopis s 
obrázkem „Co si přeji pod stromeček…“ 
dostaly všechny děti krásné razítko v 
Informačním turistickém centru u pana 
Šebelíka. To aby byl dopis dětí řádně 

doručen.
Samozřejmě se děti ve všech 

třídách připravily i na čerty a jejich 
každoroční nadílku pěknou výzdobou 
šaten i tříd. A že se to pondělní 
dopoledne vydařilo díky heslu : MY SE 
ČERTŮ NEBOJÍME, je vidět i fotce.  A 
m i k u l á š s k o u  n a d í l k o u  z a č a l  
předvánoční čas, kdy tradičně v MŠ ve 
všech třídách proběhly vánoční 
besídky dětí pro rodiče. Na 15. 12. byla 
v 16 hodin VÁNOČNÍ DÍLNA PRO 
RODIČE A DĚTI v MŠ.

onal koncert, 
kde byly slyšet písně a hudba dětí pod 

16.12. se v aule ZŠ k

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

vedením Moniky Najmanové, které 
posluchače příjemně vánočně naladily. Na 
závěr dnešního příspěvku dovolte, abych 
poděkovala všem dobrým lidem a 
sponzorům, kteří na děti v MŠ po celý rok 
myslí a obdarovávají je. Děkujeme, 
pomáhá nám to vytvořit dětem v MŠ lepší 
podmínky! J

Přání pro děti, rodiče, pracovnice MŠ a 
všechny, kteří nás máte rádi :

Prožijte kouzelné Vánoce plné lásky, 
šťastných úsměvů a radosti z dárků!

Do Nového roku 2012 hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody.

Text a foto: kolektiv učitelek MŠ

Milý Ježíšku, tentokrát jsem příliš 
nezlobil. Tahal jsem sestru za vlasy a 
nalepoval jí do nich žvýkačky a dokonce 
jsem jí o svých narozeninách strčil hlavu do 
dortu. Babičce jsem omylem podpálil 
obývák, když jsem zkoušel, jestli hoří 
koberec a rozbil záchod při jeho průzkumu.

Tatínkovi jsem zničil nárazník na autě, 
protože jsem se v autě nudil, a tak jsem jen 
tak otočil klíčkem od zapalování, auto se 
znenadání rozjelo a nabouralo do jiného. 
Bratrovi jsem rozbil počítač, protože jsem 
chodil na stránky, na které jsem neměl. Co se 
mnou hodláš udělat?

Milý Ježíšku, celý rok jsem byl se 
zlobením jako na houpačce. Chvíli jsem 
zlobil, jindy jsem byl zase jako andílek. 
Největším mým zlobením je shazování holek 
do sněhu. Ve škole jsem ze začátku roku 
dostal poznámku za to, že jsem vyrušoval. 
V lese jsem nastražil past. Nešťastnou 
náhodou zrovna b můj kamarád ze třídy 
a zakopl o mou past. Odřel si koleno, loket 
a bok. První sníh jsem házel klukům za krk. 
Podkopával jsem všem nohy. Bylo i pár 
rozbitých hlav. Svému kamarádovi jsem 
omylem rozbil mobilní telefon. Upadl mi na 
zem a roztříštil se na tisíc kousků. Ze zlosti 
jsem roztrhal spolužákovi sešit a zlomil 
pravítko. Vyhodil jsem mu pero z okna. Snědl 
jsem i někomu svačinu a hodil jsem dokonce 

ěžel 

čepci do záchodu a pak ji spláchl. Myslíš, že 
jsou moje hříchy natolik velké, že bych 
o Vánocích nedostal žádné dárky? Myslíš, 
že jsem opravdu raubíř? Dej mi možnost 
chybu napravit. Tomáš

Z dopisu Santovi:
Vím, že jsem zlobil, nadával, urážel, 

házel sněhové koule a všechny shazoval do 
sněhu. Také jsem se špatně učil a dostával 
samé špatné známky a poznámky, vyrušoval 
jsem při hodině, dělal jsem si taháky a psal si 
při hodině se spolužáky. Jsem prostě zlobivý 
kluk a chci se změnit. Budu uklízet nádobí, 
chodit s košem a vytírat. Budu chodit brzy 
spát a chodit každý den do školy. Budu se 
každý den učit místo toho, abych chodil ven 
s kamarády. Budu pomáhat celé rodině, 
zvířatům a kamarádům ve škole. A už nikdy 
nikomu nebudu házet bowlingové koule na 
nohy.

Doufám, že za to, jak se Ti svěřuji, mě 
nepošleš do jádra Země, abych tam pracoval 
pro ty zlé. Klidně mě tam ale můžeš poslat na 
brigádu za nějaké ty čertovské peníze. Ale 
raději bych pracoval u Tebe v továrně na 
hračky a klidně si ze mě za to, jak jsem zlobil, 
můžeš udělat skřítka nebo soba jako z mých 
kamarádů. 

PS: Pozdravuj Rudolfa s červeným 
nosem. Jakub

V 8 hodin ráno jsme vyrazili autobusem 
od školy směrem k restauraci Rovina, 
odkud jsme šli na Vintířovu skálu. Tam se 
nám naskytl krásný výhled na podzimní 
Šumavu. Při zpáteční cestě jsme zahnuli ke 
kostelu svatého Vintíře a Židovskému 
muzeu dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě. 
Zde jsme zhlédli film o židech za 2. světové 
války. V kostele jsme viděli ojedinělý 
skleněný oltář.

V mrazivém počasí jsme pokračovali do 
Hartmanic. Zde jsme byli seznámeni se sto 
dvacet osm let starou synagogou, která 
dříve sloužila jako modlitebna pro Židy, kteří 
zde dříve žili vedle Čechů a Němců. Viděli 
jsme dokument o této stavbě a měli jsme 
možnost si ji prohlédnout. Po náročném 
výletu jsme autobusem odjeli do školy, kde 
jsme měli přichystaný vydatný oběd. 

Barbora Fűrstová, Julie Halabrínová, 8. třída

řečeno – stromeček je vizitkou toho, kdo ho zdobil. Mně je jedno, jestli na něm budou 
perníčky nebo třpytivé ozdoby, hlavně když je kolem něho příjemná atmosféra. 
Jak zvládáte letošní sněhové nadělení?
Nadílku sněhu očekávám větší, dokonce se na ni těším a chystám se na nějakou pořádnou 
zimní túru.

Lenka Nedvědová, Tereza Roubalová, 8. třída

Z vánoční korespondence žáků 6. třídy

Exkurze do Hartmanic 
a Dobré Vody



Co jste připravili nového na letošní 
zimu?

Troufnu si říct, že letošní rok je 
přelomový právě tím, co jsme pro lyžaře a 
snowboard is ty  př ip rav i l i .  Po  as i  
patnáctiletém úsilí se nám konečně podařilo 
získat povolení na rozšíření sjezdovek, které 
jsme udělali ve dvou etapách. V loňském 
roce to bylo 1,4 ha a letos je to 1,6 ha. 
Rozšířila se hlavně sjezdovka č. 2 
U Zalomeného a č. 3 Slalomová, celkově asi 
o 30 000 metrů čtverečních. Aby si čtenář 
udělal obrázek, je to jako kdyby vznikla úplně 
nová sjezdovka o délce jeden kilometr 
a šířce třicet metrů. Myslím, že i lyžaři, kteří 
Špičák znají jako své boty, budou 
hodně překvapeni, jak obzvlášť 
v horních partiích sjezdovka č. 2 a 3 
vypadá. Na své si přijdou hlavně 
vyznavači carvingového oblouku, 
p r o t o ž e  s j e z d o v k y  b u d o u  
dostatečně široké. Ubylo zákoutí, 
zatáček, kde se mohl lyžař jakoby 
s c h o v a t  d r u h é m u .  
I v nejfrekventovanějších úsecích se 
tak zvyšuje bezpečnost. To bylo 
jedním z hlavních cílů celé akce. Dál 
jsme pořídili tři nová sněžná děla. 
Špičák je jako první areál v ČR 
vybaven nejnovějším vrtulovým 
sněžným kanonem na stožáru od 
americké firmy SMI, který svojí 
kapacitou dokáže pokrýt celý nově 
o d l e s n ě n ý  p r o s t o r  m e z i  
sjezdovkami č. 2 a 3 v horní části, plus jsou 
tu dva další vrtulové kanony, takže teď 
bychom měli mít kapacitu pětadvaceti 
sněžných děl, která je dostatečná pro 
zasněžení téměř 80% rozlohy areálu.

Na své si také letos nově přijdou na 
Špičáku i skialpinisté. Ve spolupráci se 
zde jš í  Horskou  s lužbou,  h lavně  
s náčelníkem Michalem Janďurou a autorem 
tras Martinem Kocumem a za významné 
podpory města Železná Ruda vzniklo v jeho 
okolí pět nových skitouringových tras pro 
tuto stále více oblíbenější disciplínu. V ČR 
jde o ojedinělý projekt, protože skialpinismus 
se většinou provozuje živelně ve volném 
terénu, a to by být nemělo. Šumavu je třeba 
ch rán i t .  P ro to  vedeme  všechny  
skitouringové trasy po turistických cestách. 
Nebylo nutno pokácet ani jeden strom 
a myslím, že trasy se skialpinistům budou 
líbit. Celkem jde o 48 km tratí, z nichž tři míří 
také na vrchol Špičáku. To bude také jedna 
z novinek, která potěší i jinou skupinu lyžařů 
než jsou sjezdaři. V rámci pilotního projektu 
nové informovanosti lyžařů v ČR se 
u nástupu na lanovku objeví dvě velké LED 

Snažíme se pro lyžaře udělat všechno, aby tu byli spokojeni
(rozhovor se spolumajitelem Ski areálu Špičák Vladimírem Kasíkem o tom, 

co je připraveno  na špičáckých sjezdovkách a o nové, lepší spolupráci 
mezi Ski areálem a Městem Železná Ruda)

obrazovky. Ty budou zobrazovat aktuální 
informace včetně záběrů ze sjezdovek, 
vrcholu Špičáku a dalších videokamer.

Navíc máme letos dokončený areál pro 
děti a začátečníky pod hotelem Sirotek 
včetně pohyblivého koberce pro úplně 
nejmenší lyžaře a zábavního Škoda family 
parku. Rozlohou i vybavením jde nyní 
o jeden z největších svého druhu v ČR. 
V dětském parku pod hotelem Sirotek jsou 
nyní dva talířové vleky pro zdatnější školáky, 
dále dva vleky s nízkým vedením lana pro 
menší děti a pro úplné začátečníky je 
pohyblivý koberec v délce 21 metrů, na 

kterém mohou začínat nejmenší mrňata. 
A vedle toho tu najdeme snowtubing, to jest 
když někoho omrzí lyžování, může jezdit na 
veloduších z kopce. Celkem areál letos do 
zimní sezony investoval cca 5,5 mil. Kč. 

To je úžasné. Takže už se asi hodně 
přibližujete bavorskému Velkému  
Javoru. 

Velký Javor je samozřejmě výborné 
středisko, ale troufnu si tvrdit, že kvalitou 
sjezdovek i přepravních zařízení se mu po 
zmíněných novinkách můžeme směle 
rovnat.  

Jak bude ve Ski areálu Špičák 
probíhat vánoční čas a Silvestr?

Věříme, že bude dostatek sněhu, že 
nastanou krásné ladovské Vánoce, že 
budeme mít nasněženo hodně technického 
sněhu, abychom měli dobrý podklad. 
Budeme pořádat tradiční akce, na které si 
naši návštěvníci zvykli. Na Štědrý den 
jezdíme pouze dopoledne do 12,30.  
Štědrodenní lyžování je završené vždy tím, 
že se na vrcholu Špičáku u kříže potkají 
domácí lyžaři. Vždy je tam nestor 
šumavského lyžování Jiří Bárta, zakládající 

člen HS, kterému je 
osmdesát let a je stále jeden z nejlepších 
lyžařů. Vždy tam přivezeme něco na tradiční 
přípitek. Bouchne se šampaňské, Jiří Bárta 
pronese uvítací řeč a popřejeme si krásné 
Vánoce. Mezi svátky očekáváme tradičně 
nápor návštěvníků. Budeme se snažit nijak  
neomezovat lyžování, takže bude normální 
lyžařský provoz včetně večerního. 
30. prosince v dětském areálu pod hotelem 
Sirotek proběhne akce, které říkáme 
Světlušky – jde o ježdění s lampióny, opékání 
buřtů, prostě rozloučení pro děti se starým 
rokem. Na Silvestra jedeme až do 16 hodin. 

Od 17 hodin bude tradiční 
silvestrovský sjezd, který pořádá 
Horská služba. Jde o sjezd 
nejprudší sjezdovky na Šancích, 
který má tradičně velkou atmosféru. 
Lidé si na to zvykli, obvykle je tam 
několik stovek diváků, kteří sledují 
jízdu s pochodněmi. Sjezd trvá 
hodinu a většinou potom se lidé 
zastavují na areálu, u kiosků, 
v restauracích, popřejí si. Tato 
zařízení budou otevřena až do 
1. ledna.

Počítáte také se Skibusem, 
který bude do oblasti areálu 
přibližovat  lyžaře?

Bude to stejné jako v minulém 
roce. V pátek, sobotu a neděli bude 
jezdit malý čtrnáctimístný autobus. 
Bude pendlovat mezi parkovištěm 

u hotelu Kárl a parkovištěm Kaskády. 
Zastavovat bude u hotelu Sirotek, od kterého 
je to 200 metrů k našim pokladnám. Tento 
skibus je zdarma pro všechny, kdo jedou na 
areál. V loňském roce už si na tuto službu 
lyžaři zvykli a skibus byl hojně využívaný. 
Město bude organizovat velký skibus, který 
bude jezdit o plzeňských prázdninách 
a o Vánocích. Pro nás je stěžejní hojně 
využívaný malý skibus. 

Jaké další služby budete poskytovat?
V současné době už je naprosto 

nemyslitelné, aby Ski areál nabízel pouze 
lyžování. Návštěvník je samozřejmě čím dál 
náročnější. Zná ze světa, jak to má vypadat, 
takže my rádi poskytujeme všechny služby, 
které k lyžování patří, ať už je to lyžařská 
škola, která má u nás obrovskou tradici - 
letos už 35. Ročník. Lyžařskou školu si 
můžete objednat každý den, je pro skupiny 
i jednotlivce, pro  začátečníky, děti, dospělé, 
pro pokročilé.  Vřele doporučuji. Další 
službou, která je hojně využívaná a žádaná, 
je půjčovna lyží, snowboardů, sáněk, 
sněžnic. Letos doplňujeme díky novým 

„Myslím si, že snížená návštěvnost a zhoršená ekonomická situace přinesly to, po čem jsme už dlouho 
volali, a to je spolupráce mezi podnikateli a městem. Nastává období lepší spolupráce, všichni jsme si 
uvědomili, že jeden bez druhého nemůžeme být.“ Vladimír Kasík

Sjezdovky na Špičáku se řadí profilem mezi nejlepší v Čechách. Ski areál Špičák patří mezi česká TOP lyžařská 
střediska s oceněním pěti hvězdičkami. Příležitost si dobře zalyžovat zde najdou všechny skupiny lyžařů od 
začátečníků až po lyžařské experty. Protože největší české lyžařské středisko Šumavy Ski areál Špičák rozšířilo před 
letošní zimní sezonou své nejpopulárnější sjezdovky, položili jsme spolumajiteli Vladimíru Kasíkovi několik otázek.

Letecký pohled na Špičák se sjezdovkami



skitouringovým trasám půjčovnu 
o vybavení pro skialpinismus. 

K půjčovně samozřejmě patří lyžařský 
servis, který rovněž poskytujeme. Je to 
obvyklý servis lyží jako je  broušení nebo 
mazání, a to na počkání nebo do druhého 
dne. Provozujeme úschovnu, každý lyžař si 
u nás za téměř symbolický poplatek může 
schovat zavazadla. A samozřejmě musíme 
lyžařům naplnit bříška, takže v areálu máme 
několik občerstvení a restaurací. Letos 
máme novinku - na úplném vrcholu 
u výstupu z lanové dráhy je nový malý kiosek 
na rychlé zahřátí teplým nápojem - naprosto 
ideální! Zajímavá služba je hlídání malých 
dětí, které ještě lyžovat nechtějí. Tu 
poskytujeme v partnerském areálu Nad 
nádražím v Železné Rudě, kde je rovněž 
část naší lyžařské školy. Pokud si chtějí 
rodiče zalyžovat, my se jim o děti postaráme. 

Ať už v místnosti s hračkami  nebo venku na 
sněhu. 

Z l e p š u j e  s e  s i t u a c e  k o l e m  
návštěvnosti Železné Rudy, jak to cítíte 
vy?

Neznám čísla z celého Železnorudska 
nebo Šumavy, mohu mluvit pouze za Ski 
areál Špičák. V posledních dvou letech jsme 
měli v zimě mírný úbytek návštěvníků, 
řádově do pěti procent každý rok. V létě 
nastal naopak nárůst kolem 12%. Myslím, že 
to bylo dáno přírodními podmínkami.  Zimní 
sezóna loni začala výborně v prosinci, byly 
skvělé sněhové podmínky, rekordní počet 
návštěvníků. Ale 5. ledna v podstatě zima 
skončila. Už nenapadl do konce března 
téměř žádný sníh a lyžovalo se většinou jen 
na technickém sněhu. Samozřejmě 

nemůžeme pominout  současnou 
ekonomickou situaci jak u nás, tak v celé 
Evropě. Logicky musí mít vliv na to, že lidé 
přemýšlí,  za co utratit.  Lyžování není 
věc, která je absolutně nutná k životu. I to 
mohlo mít vliv na mírný úbytek. Naším 
cílem je, aby se tento úbytek zastavil 
a věřím tomu, že i kompletní rozšíření 
sjezdovek a další zkvalitňování služeb 
přivede návštěvníky zpátky k nám  na 
Špičák a že ocení třeba i to, že 
nezvedáme  ceny jízdenek. A to přesto, že 
se zvyšuje  DPH o 4 % a my zasněžujeme 
daleko víc ploch, víc upravujeme.  
Zůstáváme na stejných cenách jako 
v loňském roce. 

A táhne Železná Ruda a váš areál 
hosty spíš v zimě nebo v létě?

My už čtvrtý rok provozujeme Bike park 
Špičák, tedy  sjezdové tratě pro horská kola. 
K tomu návštěvníci využívají lanovou dráhu, 
jezdí opakovaně,  takže je to pro obě strany 
výhodná  záležitost. S budováním Bike 
parku jsme měli velký problém. To už je 
notoricky známá věc mezi sportovci 
a příznivci Šumavy. Tlak ze strany orgánů 
ochrany přírody byl enormní, ale měl i svou 
pozitivní stránku – donutil nás, abychom 
Bike park vybudovali velmi dobře. Během tří, 
čtyř let jsme se dostali mezi jedenáct 
nejlepších bike parků v Evropě a nárůst 
cyklistů je opravdu značný.  Zajímavostí je, 
že už po dvou letech jsme dokázali získat 
nejvýznamnější sportovní podnik v ČR v této 
disciplíně - Evropský pohár IXS Downhill 
Cup horských kol. Jely se u nás už dva 
ročníky. Je to velmi kladně hodnoceno, 
snažíme se, abychom všechno ještě zlepšili 
a možná do budoucna sem dostaneme i 
´svěťák´. V zimě jsou naši návštěvníci téměř 
ze sta procent Češi bydlící buď tady nebo v 
okolí nebo rekreanti z hotelů a penzionů.
V létě naopak nám narostla klientela 
německých návštěvníků zpoza hranice 
z oblasti Zwieselu, Deggendorfu nebo 
Mnichova. Všichni si pochvalují služby Bike 
parku a my z toho máme velkou radost. 
A jestli táhne Železná Ruda a náš areál hosty 
spíš v zimě nebo v létě? Já si myslím, že 
Železná Ruda je zimní středisko se vším 
všudy. Stěžejní činnost je zde zimní 
lyžování, snowboarding. Letní aktivity 
zpříjemňují lidem pobyt v krásné přírodě, ale 
stěžejní je zima. Možná to mohu 

dokumentovat na číslech. Průměrný počet 
zimních návštěvníků je okolo 120 000. Letos 
v létě jsme převezli lanovou dráhou 20 000 
lidí, takže rozdíl je zcela jasný - jedna šestina.

Co vám poslední dobou udělalo 
radost, co se vám povedlo?

Z mého pohledu jako provozovatele 
areálu nás trápila malá spolupráce 
s ubytovateli a městem. Řekl bych, že letošní 
rok je zlomový. Jednak jsme se s mnoha 
hoteliéry domluvili na společném prodeji 
balíčků služeb - oni ubytování, my služby. 
Tyto balíčky jsou cenově výhodnější pro 
návštěvníka a je o ně velký zájem. 
Spolupracujeme s asi dvaceti subjekty oproti 
loňsku, kdy jsme spolupracovali pouze 
s hotelem Horizont. Pak mám ještě další 
pozitivní sdělení. Připravuje se karta hosta 
na Železnorudsku a ta zřejmě bude 
rozšířena na celou západní Šumavu od 
Vimperka až po Klatovy. Velice mě potěšilo, 
jak se k této záležitosti, která  při zavádění 
není levná, postavil starosta a zastupitelé 
města Železná Ruda. Obnos, který bude 
potřeba na to, aby se karta hosta mohla 
rozběhnout a který by měly dát místní 
samosprávy, není rozhodně malý.  
Železnorudské zastupitelstvo projekt 
schválilo jako první. A za to patří zastupitelům 
velký dík. Chtěl bych také poděkoval zdejší 
Horské službě, jakým způsobem nám 
pomohli  při  vymýšlení a realizaci  
skitouringových tras. S náčelníkem HS 
Michalem Janďurou spolupracujeme, jsme 
v neustálém kontaktu, snažíme se pro lyžaře 
udělat všechno, aby tady byli spokojeni. 
Rozhovor: Hana Sádlíková (Foto: SA Špičák)

Sdružení důchodců a tělesně postižených v Železné Rudě připravilo 
předvánoční setkání 8. 12. v restauraci Bőhmerwald. Naše spoluobčany přivítal 
předseda klubu Josef Viliš. S přípitkem a přáním dobrého večera se k němu 
připojil starosta Železné Rudy Michal Šneberg. Vánoční ovzduší navodila 
recitace a hudební vystoupení dětí školou povinných pod vedením paní učitelky 
Moniky Najmanové. Jejich hru na zobcové flétny a housle vystřídalo vystoupení 
hudebníků z řad našich nejmenších. Předškoláčci si pro nejstarší generaci 
spoluobčanů připravili rýmovačky a pohybové hry. Ale ani ve hře na flétničky se 
nadali zahanbit staršími dětmi. K tanci a poslechu celý večer hrál pan Jandovský, 
pěvecky doprovázen paní Fűrstovou. Duo oslnilo velice širokým repertoárem od 
tradičních valčíků přes vánoční písně až po soudobé hity. Pro naše seniory bylo 
připraveno bohaté občerstvení. Po přípitku dostali hosté vydatnou večeři a 
nechyběl sladký dezert s kávou. Zábava pokračovala dále, protože pro účastníky 
akce nejsou důležité hmotné dary, ale možnost se sejít se svými vrstevníky v 
příjemném prostředí. (Text a foto: -mv-)

tradiční 

Předvánoční setkání 



Rodina Ladislava Peška patří mezi ty 
starousedlické. To je v oblasti pohraničí 
spíše výjimečnou záležitostí, jelikož 
většina zdejších obyvatel byla po druhé 
světové válce odsunuta kvůli své 
německé národnosti za hranice. Z těch, 
kdo prošli národnostní čistkou, ale bylo 
mnoho  da lš ích  p řes íd leno  do  
vnitrozemí, poněvadž nepatřili mezi ty 
„státně spolehlivé.“ Ladislav Pešek 
pochází  ze  smíšeného,  česko-
německého manželství. Tatínek byl 
Čech původem ze Sušice a do Železné 
Rudy jej přivedla práce elektrikáře v 
místním pivovaře.

Maminka Hildegarda Bruckdorferová 
se narodila roku 1915. Přišla na svět 
předčasně již v šestém měsíci, a proto jí 
nikdo nedával příliš nadějí na přežití. 
Rodina však vlastnila v Železné Rudě 
pekárnu, a tak rodiče svou dcerku uložili do 
košíku a pěkně si ji v teple na peci „dopekli.“

Přestože byli prarodiče pana Peška 
Němci, neměli to v pohraničí po vzestupu 
henleinovců ve volbách jednoduché kvůli 
svým sociálně demokratickým postojům. 
Po mnichovském diktátu propadl jejich 
majetek Říši. Oni sami byli z oblasti 
vysídleni a nakonec s mnoha dalšími 
antifašisty uvězněni. Dědeček v Brně, 
babička pak v Terezíně. Rodiče pana 
Peška měli větší štěstí. Zakotvili nejdříve v 
Chlumčanech u Dobřan, kde se jim také 
roku 1940 narodil syn Ladislav, a dále 
pokračovali do Plzně.

V dubnu roku 1945 i odsud museli 
odejít. Město se stalo cílem spojeneckého 
bombardování a rodina byla mezi 
evakuovanými, kteří směřovali do 
náhradního ubytování na Čeňkově Pile. Po 
cestě ale konvoj opustili a našli přechodný 
domov u příbuzných v Sušici. První dětské 
vzpomínky pana Peška se tak točí kolem 
amerických vojáků, kteří od západu 
osvobozovali naši republiku a srdce malých 
dětí si získávali příděly čokolády.

Po válce se celá rodina vrací do 
Železné Rudy, je však připsána na 

seznamy osob určených k vystěhování. 
Díky starému panu Antošovi však bylo 
jejich odsunu zabráněno a rodina mohla 

zakoupit svůj starý dům. Roku 1948 se 
přece jen prarodiče pana Peška rozhodli 
odejít do Německa a požádali o legální 
vystěhování. Mohli si na rozdíl od nucených 
vystěhovalců vzít všechny své věci. Jejich 
nemovitosti však propadli státu. Dětství 
pana  Peška  by lo  poznamenáno  
národnostní záští a jazykovou bariérou, 
která vznikla, jelikož se v rodině mluvilo 
pouze německy. Kvůli své německé 
národnosti nebyl přijat ani do Pionýra. 
Přesto na dětská léta vzpomíná velmi rád.  
Party dětí proti sobě vedly své žabomyší 
války; prolézaly staré německé domy, z 
nichž vznikaly ty nejlepší klubovny; stavěly 
vory, na nichž se plavily přes Čertovo 
jezero; hledaly pověstné tajné podzemní 
chodby, které měly vést od městského 
zámečku přes Debrník až do kostela v 
Bavorské Rudě; a užívaly si všeho, co 
nabízela dětem zima na horách.

Léta mladosti přinesla s sebou touhu po 
rebelii – přání nebýt svázán dobovou 
uniformitou. Ladislav si nechal od maminky 
ušít kostkované sako a doplnil ho motýlkem 

a botami na vysokých podešvích. Vysílání 
Svobodné Evropy se linulo z jejich domu 
skoro celou ulicí. Výstřednost se 
samozřejmě setkala s negativní reakcí 
okolí: „Sousedé tátovi říkali, že zavádím 
americkou módu a proč si toho kluka 
nesrovná.“ Po vychození učiliště pro 
elektrikáře v Blatné byl posílán na různé 
montáže než zakotvil v Okule v Železné 
Rudě. Roku 1959 nastoupil základní 
vojenskou službu, která se mu ale kvůli 
eskalování berlínské krize ještě o několik 
měsíců protáhla. Po návratu se jeho život 
točil především kolem Horské služby, jejímž 
byl průkopníkem. Železná Ruda se stala 
vyhledávaným turistickým střediskem a 
práce u Horské služby budila v jeho 
přátelích velké uznání. Obdiv sklidil také 
poté, co byl nominován do trojčlenné hlídky 
na mezinárodní závody probíhající v Itálii. 
Do takovéto destinace se přece jen tak 
každý nepodíval. Po letech se práce u HS 
setkala ještě s oceněním ve formě zlatého 
odznaku. Dodnes pan Ladislav velice rád 
navštěvuje setkání veteránů Horské služby. 
Roku 1965 se Ladislav Pešek přestěhoval 
do Plzně. Zde se také oženil s Janou 
Řezáčovou. Společně oslavili v nedávné 
době výročí svatby – již jsou svoji krásných 
45 let. S novým bydlištěm přišla nová práce 
technika pro pekařské pece. Heslem režimu 
bylo „chléb pro všechny,“ proto se musel 
jaksepatří otáčet. Poměrně náročné 
zaměstnání nezůstalo bez následků na 
jeho zdraví, proto práci opouští a vrací se na 
Šumavu, kde žije se svou paní dodnes. 
Pana Peška provázela celý život láska k 
horám, dnes si však uvědomuje, že život 
zde přináší i mnohé strasti, zvláště pak 
starému člověku. Sníh před chalupou se 
sám neodklidí a topení není zadarmo. Krev 
však není voda a rodinné kořeny už navždy 
budou spjaty se Železnou Rudou.

Manželé Peškovi přejí všem 
příjemné prožití vánočních svátků a 
především mnoho zdraví, jelikož to 
je v životě to nejdůležitější.
Zaznamenala Michaela Veselá (foto: VCH)

V podvečer 25. listopadu proběhla 
v aule Základní školy Karla Klostermanna 
beseda s Tomášem Lebenhartem o jeho 
nové knize, kterou výstižně pojmenoval 
„Svlékl jsem bílý plášť.“ 

Tomáš Lebenhart dříve pracoval jako 
praktický lékař pro děti a dospělé v 
Železné Rudě. Brzy ovšem začal hledat 
i další cesty v léčbě člověka. Nahlédl do 
čínské tradiční medicíny, ájurvedy 
a homeopatie a zkoumal různá 

náboženství a spirituální směry. Medicínu, 
kterou obecně označujeme jako 
„moderní“, tedy opustil a otevřel si 
ordinaci přírodní medicíny v Klatovech.

Průběh besedy byl dán otázkami, 
které zazněly již v úvodu. Co je to vlastně 
nemoc? Proč se objevuje? Jak ji léčit? 
Podle slov Tomáše Lebenharta je naše 
medicína „chemická.“ Takovéto lékařství 
může člověku dobře sloužit pouze 
v urgentních případech, při zachraňování 

života. Avšak taková situace se vyskytuje 
pouze v 5-9 % případů. On sám se tedy 
ve své praxi snaží, aby lidé, dříve než 
začnou polykat léky po hrstech, spíše 
začali hledat příčiny svých problémů. 
V knize se můžeme dočíst, že každá 
nemoc vychází z nesouladu mezi naší 
duší a tělesnou schránkou. Hojná účast 
na akci svědčí o tom, že přírodní medicína 
v současné době získává na oblibě.

Setkání s lékařem Tomášem Lebenhartem

Ladislav Pešek se stále usmívá



Subalpinská květena
Horské smrčiny tvoří v jiných pohořích 

Českého masívu, se kterými můžeme 
Šumavu výškou srovnávat (Krkonoše, 
Jeseníky) horní hranici lesa, nad níž jsou už 
subalpinské formace klečových porostů 
a horských holí. Na Šumavě však 
subalpinské klečové pásmo v typické 
podobě není vytvořeno. Skromné náznaky 
nalezneme jen na bavorském Velkém 
Javoru, Roklanu a Luzném.

Na našem území pak jen maloplošné 
útržky na několika místech v hlavním 
hřebenu Trojmezenské hornatiny mezi 
Plechým a Třístoličníkem a v pohraničním 
pásmu Železnorudské hornatiny na Ptáku 
a Svarohu. Mnohé subalpinské rostliny 
nesnášejí konkurenci zapojeného lesa. Za 
pozornost stojí drobná skalní kapradinka 
jinořadec kadeřavý a hořec panonský. 
Šumavské kary jsou proslulé i květenou 
ledovcových jezer. V některých roste 
šídlatka jezerní roste na dně Černého 
jezera v hloubkách 3-4 m a v Plešném 
jezeře v hloubkách o něco 
menších přežívá mnohem 
v z á c n ě j š í  š í d l a t k a  
ostnovýtrusná.

Rašeliniště
Skutečnými  př í rodními  

klenoty Šumavy jsou rašeliniště. 
Rašeliništní formace, a to nejen 
jejich složka rostlinná, ale 
i  ž i v o č i š n á ,  j s o u  
nejpamětihodnějšími a dodnes 
nejméně narušenými částmi 
původní šumavské přírody. 
Z neporušených rašelinišť dýchá 
těžko popsatelná zvláštní 
atmosféra dávno uplynulé doby a 
vnímavého člověka silně okouzlí 
skutečná nedotčenost panenské 
přírody. Většina rašelinišť začala 
vznikat v podobě pramenných 
močálů už na sklonku poslední doby 
ledové, tedy asi před deseti tisíci lety. Pro 
svůj vznik a vývoj nalezla rašeliniště na 
Šumavě ideální podmínky:  mělké pánve, 
plochá sedla a široké údolí s dostatkem 
pramenišť a celkové chladné a dostatečně 
vlhké podnebí. Zpočátku se na jejich tvorbě 
podílely zcela jiné rostliny než dnes, 
především mnoho ostřic, rákos obecný 
a blatnice bahenní.  Tento památný druh se 
však na dnešních rašeliništích vyskytuje 
jen velmi vzácně. Teprve mnohem později 
v nich převládl odolný a nenáročný 
mechorost rašeliník, který dnes asi ve 
dvaceti druzích tvoří souvislý pokryv 
povrchu všech rašelinišť.

Růst rašelinišť je zejména dán 
pozoruhodnými vlastnostmi rašeliníků. 
Jejich spodní vrstvy odumírají a sléhají se 
a v silně kyselém prostředí bez přístupu 
vzduchu z nich vzniká rašelina. Směrem 
vzhůru však sice pomalu, ale nezadržitelně 
přirůstají, takže mají na svědomí většinu 

přirostlé hmoty všech rašelinišť. Mocnost 
rašelinných profilů kolísá od několika 
decimetrů až do osmi metrů. Na Šumavě 
jsou dva základní typy rašelinišť: náhorní 
vrchoviště v Šumavských pláních, zde 
označovaných jako slatě a údolní blatková 
rašeliniště v kotl ině horní Vltavy 
označovaná  jako luhy nebo nivy.

Náhorní vrchoviště jsou ve své 
naprosté většině pokryta formací klečových 
porostů a pouze na některých z nich jsou 
zachována rašelinná jezírka. Vzácně se 
zde můžeme setkat s miniaturní břízou 
zakrslou, stále zeleným poléhavým 
ke ř í kem š í chou  oboupoh lavnou ,  
s u c h o p ý r e m  t r s n a t ý m  a  o s t ř i c í  
magellanskou, vesměs druhy severského 
původu.Vegetace rašelinišť je tvořena 
především běžnými rašelinnými druhy: 
rašeliníky, suchopýrem pochvatým, 
vřesem obecným, vlochyní, klikvou, 
kyhankou sivolistou, ostřicí chudokvětou aj. 
Typickým druhem rašelinišť je drobná 
h m y z o ž r a v á  r o s t l i n k a  r o s n a t k a  

okrouhlolistá, jejíž přízemní růžice 
drobných červenavých lístků s lepkavými 
chloupky mnohde hustě pokrývají zelený 
koberec rašeliníků. Většina rašelinišť je 
lemována podmáčenými smrčinami. 
Typickými představiteli horských vrchovišť 
jsou Jezerní slať a Rokytecká slať.       

Květena a vegetace kulturní 
krajiny

V zemědělské krajině šumavského 
podhůří přetrvala dodnes na mezích, 
vysluněných stráních a okrajích malých 
roztroušených lesíků bohatá a dosti 
teplomilná nelesní květena. Důležitým 
druhem je tráva válečka prapořitá nebo 
pěkně kvetoucí druhy jako je smolnička 
obecná, úročník bolhoj, čičorka pestrá, jetel 
horský a zlatý, několik druhů divizny 
a terčovité úbory pupavy obecné 
a bezlodyžné s lesklými jakoby slaměnými 
okrajovými paprsky a ostnitými listy. 
Malebnost krajiny dotvářejí porosty trnek, 
hlohů, lísek a mnoho druhů planých růží na 

mezích a stráních a plášťové porosty 
lesních okrajů tvořené břízami, osikami, 
lískami, jeřáby a jívami. Na sušších loukách 
a pastvinách z pahorkatin až do vyššího 
podhůří registrujeme poslední výskyty 
vzácných vstavačů. Pro horskou část 
Šumavy jsou typické pastviny, kde 
nacházíme hlavně trávu trsnatou a smilku 
tuhou, hořec panonský, jestřábník 
oranžový a nám známou léčivku prhu 
arniku. U potoků pryskařník platanolistý, 
kamzičník rakouský, oměj horský, kropenáč 
vytrvalý. Níže ležící vřesovité pastviny na 
extrémně chudých balvanitých pozemcích 
jsou krásné v době květu vřesu na sklonku 
léta a na podzim. Kromě vřesu zde roste 
jalovec obecný, kociánek dvoudomý, 
plavuň vidlačka, vzácný hořeček český. Na 
vlhkých a zamokřených loukách převažují 
ostřice, starček potoční, suchopýr úzkolistý, 
vachta trojlistá, zábělník bahenní, vstavač 
májový a vstavač Fuchsův, jirnice modrá a 
tavolník vrbolistý, který se jinak pěstuje jako 
okrasná dřevina, tavolník je zde 

pravděpodobně původní a jeho 
porosty patří k této krajině 
neodmyslitelně.

Druhovým složením se od 
předchozích luk značně odlišují 
louky slat inné s těžištěm 
rozšíření v Pošumaví a v nižším 
stupni Šumavy. Jejich výskyt je 
většinou podmíněn existencí 
bazických hornin  buď v přímém 
podloží  či alespoň v bližším 
okolí. Osobitý vzhled jim udávají 
krátkostébelné nízké porosty 
drobných ostřic. Dále jsou pro ně 
typické suchopýr širol istý, 
r o s n a t k a  o k r o u h l o l i s t á ,  
hmyzožravá rostlina tučnice 
obecná a velmi vzácná bařička 
bahenní, suchopýrek alpský 
a kriticky ohrožená ostřice 

dvoudomá, tolije bahenní s jedním 
jednoduchým, ale překrásným bílým 
květem na jednolisté lodyze, vzácný 
vstavačovitý kruštík obecný, všivec lesní a 
elegantní jetel kaštanový. Běžně se na 
těchto loučkách vyskytovala nizoučká 
subtilní vrba rozmarýnolistá. Dnes již jen 
ř í d c e ,  a  t o  j e š t ě  v ě t š i n o u  j e n  
v severozápadní Šumavě a Pošumaví, se 
můžeme setkat s nápadným a dekorativním 
upolínem evropským. Z výše uvedeného 
přehledu je zřejmé, že i dnešní vegetace 
a květena Šumavy a jejího rozsáhlého 
podhůří má mnoho osobitých rysů, je pro 
toto území charakteristická a značně 
přispívá i k jeho rekreační využitelnosti. 
Nejen z důvodů přírodovědeckých je 
žádoucí, aby ekologicky optimálním 
hospodařením byl tento stav zachován. 
K tomuto cíli je pak nutné směřovat 
i optimální využívání turistické a rekreační.

S použitím materiálů muzea Šumavy 
zpracoval Roman Giňa, Muzeum Šumavy Sušice 
- pracoviště Železná Ruda 

Ochrana přírody na Šumavě
     (dokončení)

Rašeliniště u Soumarského mostu (foto: VCH)



P a n e  
V e t ý š k o ,  
s trochou 

nadsázky můžeme říct, že šumavská 
jezera mají konečně svoji knihu. Jak 
dlouho trvala příprava této knihy. Co 
vlastně obnáší dát dohromady takovou 
publikaci?

Kniha mi nedala tolik práce, protože 
vychází z výstavy připravované deset let. 
Bylo bezvadné, že s Petrem Mazným 
z nakladatelství Starý most jsme se potkali 
v roce 2009 na vánočních trzích v Plzni. 
Tam  nabízeli knihy a já jim říkal: „Vy 
vydáváte knihy o Šumavě. Za dva roky bude 
sto let rezervace Černé a Čertovo jezero. 
Nechcete udělat knihu?“ Petr Mazný 
souhlasil. Od toho momentu všechno 
začalo. V roce 2011 se byl podívat na 
výstavě a řekl: „To je bezvadné, protože to, 
co je na výstavě použito jako text, se dá 
upravit. Vy dodáte fotky a kniha se může 
rozjet.“ Takže v únoru začaly přípravy a za 
pět měsíců byla kniha na světě. Měl jsem 
jen podmínku, aby tam byly i fotky od Jirky 
Bergra, který zemřel a pro mě byl skutečně 
Pan fotograf. On vlastně byl první, kdo začal 
fotit z letadla. A potom i Jarda Vogeltanz, to 
je fotograf, kterého si vážím.

Co všechno kniha o ledovcových 
j e z e r e c h  p ř i n á š í ?  M y s l í t e ,  ž e  
železnorudští občané, Šumaváci a lidé 
z blízkého okolí tam najdou něco, co by 
je mohlo překvapit?

K n i h a  u r č i t ě  p ř i n e s e  m n o h o  
zajímavého. Ty, kdo tu žijí možná pět deset 
let, určitě kniha obohatí, protože přináší 
informace dosud neznámé a ani na 
internetu nebyly dosažitelné. Takže dozví 
se tam různé zajímavosti a „perličky“. Ale 
jedno je pro mne pořád záhada. V knize 
píšu, že čertovsky budou odměněni lidé, 
kteří rozluští iniciály na kameni u Čertova 
jezera „J. F. 1900“. Mám maličko tušení, o 
koho by šlo, ale já to rád dopřeju 
železnorudským občanům. Komu se to 
podaří, bude odměněn! Nejenom od toho 
čerta na Čertovo jezeře, ale i ode mne. 

Ukázat, jaká Šumava skutečně je
rozhovor s Václavem Vetýškou, plzeňským fotografem 

a autorem knihy Oči Šumavy

Vaše krásná kniha vlastně vznikla ke 
100. výročí Národní přírodní rezervace 
Černé a Čertovo jezero. Dá se říct, že obě 
jezera mají ještě nějaká tajemství?

Určitě mají ještě pořád svá tajemství. 
K jezerům patří i  Jezerní hora, takže celá 
přírodní rezervace má  určitě ještě pořád 
svá  tajemství. Ta tajemnství se snaží 
rozplést spisovatelé i vědci. Záslužnou 
práci, která nesouvisí s nějakou mystikou 
nebo tajemstvím, odvádí Biologický ústav 
AV ČR v Českých Budějovicích, konkrétně 
paní Čtvrtlíková, která se v létě potápí do 
jezera a během celého roku mapuje jezera, 
zkoumá a nabírá vzorky vody. Pouze 
v Černém jezeře roste v rámci celé České 
republiky  a  možná i celé  střední Evropy, 
jedna jedinečná rostlinka - šídlatka jezerní, 
která tam má své místo  od vzniku 
ledovcových jezer. Od té doby rostlinka 
migrovala z Alp až sem a v Černém jezeře 
roste deset až dvanáct tisíc let.

Říkal jste, že vaše kniha vzbudila 
velký ohlas, že vám hodně lidé telefonují, 
že máte spoustu podnětů. Bude nějaká 
kniha číslo dvě?

Je to moje první kniha. Jsem amatérský 
fotograf. Nejsem žádný publicista a jsem 
proto vděčný za to, že nakladatelství Starý 
most mi tohle umožnilo, protože bez něj by 
opravdu kniha nebyla. Můžete napsat 
knihu, můžete sbírat fakta a  dokumenty, ale  
když nemáte nikoho, kdo to vydá, tak vám to 
zůstane ležet třeba deset dvacet let 
v šuplíku nebo se vydání nikdy neuskuteční. 
Autor a nakladatelství jsou spojité nádoby. 
Nemám do budoucna záměr vydávat další 
knihy. Ani jsem nečekal, že kniha vyjde. Pro 
mne byl velký úspěch, že jsem udělal 
výstavu fotografií v Plzni. Výstava nakonec 
doputovala do  Železné Rudy, Klatov, 
Nýrska, Domažlic. Děkuji i městu Železná 
Ruda, protože mi jako soukromé osobě 
vydalo pohlednice, za což jsem hrozně rád. 
Na pohlednicích se objevily dva snímky, tj. 
´záhadný kámen´ a šídlatka jezerní, čímž se 
může Železnorudsko chlubit, protože je tato 
rostlinka je vůbec poprvé na pohlednicích. 

Kdy a jak vlastně 
p ř i š l a  m y š l e n k a  
udělat výstavu Oči 
Š u m a v y ,  k t e r á  
předcházela knize?

Myšlenka udělat 
výstavu ke 100. výročí 
v z n i k u  p ř í r o d n í  
rezervace přišla na 
Jezerní stěně 23. září 
2001, přesně na mé 
narozeniny. Stál jsem 
tam, díval se dolů na 

Černé jezero a kochal se tou nádherou. 
Tehdy jsem si řekl, že udělám všechno pro 
to, aby výstava za deset let byla. Měl jsem 
tehdy o rezervaci jen kusé informace. Díky 
tomu, že jsem pracoval v hotelu Fanda 
Brčálník, se celý záměr rozrůstal. Informace 
přišly od lidí žijících na Brčálníku i od těch, 
kteří jezdili do hotelu. Pak jsem se dostával 
blíž na Železnorudsko, takže všechno tohle 
nějakým způsobem narůstá geometrickou 
řadou a informace se hrnou víc a víc. Je 
pravdou, že když se blížil rok 2009, 
uvědomil jsem si, že materiálu je dost, ale 
ještě ne podstatný, jak bych chtěl. A zase 
někdo donesl informaci, že ve starém 
časopise Šumavan je spousta dalších 
informací. Takže v roce 2009 jsem strávil 
bezmála devadesát odin na mnoha 
návštěvách. V klatovské knihovně mně  
knihovnice vařily čaj, byly hrozně milé 
a hodně mě pomáhaly. V Plzni, když jsem 
chodil do Studijní vědecké knihovny, mi 
říkali: „Už je tady zase ten jezerník.“ 

Chcete někomu poděkovat?

Já děkuji těm lidičkám uvedeným 
v knize, kteří mně skutečně pomohli.  
Kdybych za těmi jmény lidí udělal čárku a 
napsal jejich profese, možná by se mnozí 
divili. Tam jsou lidé od uklízečky až po 
ředitele, učitelé, vedoucí skladu, truhlář, 
podnikatelé i senioři. Prostě to je škála lidí, 
které máte jako přátele a všichni vás  
nějakým způsobem motivují a posouvají. 

Co byste chtěl na závěr vzkázat 
čtenářům? 

Měla by se udělat větší výstava 
velkoplošných fotografií o Šumavě, která by 
byla prezentovaná jak profesionály, tak 
amatéry. Takhle  bychom mohli Šumavu 
přiblížit lidem, kteří se tam nedostanou 
z různých důvodů, např. sociálních. Mojí vizí 
je udělat sto fotografií na Šumavě od Nýrska 
až po Lipno. Kdyby se Plzeňský kraj 
s Jihočeským domluvily  a tuto výstavu 
zafinancovaly, myslím, že bychom po celé 
naší republice  i za hranicemi naší republiky  
i  třeba v Bruselu mohli ukázat, jaká Šumava 
skutečně je.  To znamená – na jedné straně 
hezká a na druhé straně jí dnes hrozí díky 
ekologickým aktivistům něco, co sem 
nepatří. Šumava umírá.  Pokud  bude 
pokračovat to, co Hnutí Duha a další 
aktivisté požadují, tak Šumavu budeme 
moct prohlížet už jen na fotografiích 
a pohlednicích. Věřím, že příroda je mocná, 
ale lidé Šumavu a přírodu potřebují teď! 
Jako ji potřebovali v minulosti a budou ji 
potřebovat i do budoucnosti. 

Rozhovor a foto:  Hana Sádlíková

Rozhovor vyšel v kratší verzi v Klatovském 
deníku

Letos v červenci spatřila světlo světa  kniha plzeňského fotografa Václava Vetýšky s názvem OČI 
ŠUMAVY. Kniha vznikla z výstavy fotografií, která byla připravena ke stému výročí Národní přírodní 
rezervace Černé a Čertovo jezero a od začátku letošního roku putovala po různých místech v kraji. 
Přinášíme vám rozhovor s autorem knihy, vášnivým fotografem a milovníkem Šumavy Václavem 
Vetýškou. 

Křest knihy Václava Vetýšky v červenci 2011v Železné RuděKřest knihy Václava Vetýšky v červenci 2011v Železné Rudě



Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se 
zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají 
Vánoce?“

Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce 
znamenají krásny stromeček ozdobený 
spoustou svíček a cukrovím, které mám tak 
ráda.“

Liška se připojila se svou představou: „Pro 
mne samozřejmě nesmí chybět voňavá 
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové 
Vánoce nebyly. „Do řeči se jim vložil medvěd: 
„Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou 
sladkou vánočku!“

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou 
o Vánocích nejdůležitější krásné a zařičí 
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. 
„Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá 
Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho 
vypil klidně dvě láhve!“

A osel, který to už nevydržel, se rychle 
zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na 
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi 
na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil 
velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“
(Z knihy „ Vánoční příběhy pro potěchu duše“, 
nakladatelství Portál)

*****
„Jenom jednou za rok přijdou Vánoce, 

jenom jednou za rok se malý a sněhem 
zachumlaný stromeček promění v zařicí 
ohýnek tichého lidského štěstí, jenom jednou 
za rok znějí zvony tak hezky, jako v tu noc, kdy 
lidská srdce jsou tak blízko sebe, že jedno 
druhé slyší.....“

Vánoce mají být radostnou oslavou 
narození Ježíška v Betlémě, a přesto je 

Zvířecí sněm o Vánočních svátcích
Bruno Ferrero

prožívá většina z nás ve velkém shonu a 
povrchně. Úklid, dárky, nákupy, cukroví...   
Mnozí jsou až do posledního dne v jednom 
kole a naříkají, co všechno musí ještě 
nakoupit, udělat, nebo sehnat. Z vánoc se tak 
stává velkolepá oslava, při které se všichni 
přejídáme vánočním kaprem a cukrovím a 
která se od jiných oslav liší pouze tím, že je tu 
více sentimentality: najednou myslíme na ty, 
na které jsme během roku neměli čas, 
posí láme pohledy,  emai ly,  smsky,  
telefonujeme...

Rodiče chtějí vynahradit dětem, že se jim 
přes rok dostatečně nevěnovali a snaží se to 
na Štědrý večer napravit hromadou drahých 
dárků.

Proč ne? Vždyť už několik měsíců před 
vánocemi na nás ze všech stran utočí reklamy 
na „nejlepší“ a „nejzajímavější“ dárky pro naše 
blízké.

Vánoce se tak zmocňuje průmysl a 
obchod a stávají se záležitostí peněženek.

Ten pravý význam Vánoc jsme doslova 
„udusili“ hromadami balicího papíru, kilometry 
pozlacených stužek, kupami vánočních 
pozdravů a množstvím jídla na vánočních 
stolech. Nezapomeňte, že Vánoce zůstanou 
chudé, pokud nám půjde jen o krásné dárky. I 
kdybychom nakoupili všechny dárky světa a 
třeba 1 000 x řekli slovo Vánoce, nebude nám 
to nic platné, jestliže se nám nepodaří najít klid 
a pohodu v našich srdcích.

Neměl i  bychom se  nad sebou 
zamyslet???

S přáním pěkných Vánočních svátků a 
šťastného roku 2012

Když se ráno probudíš 
s přáním milovat Pána a v něm 
bratry - lidi

- ten den jsou Vánoce...
Když zpozoruješ v sobě touhu 

podat ruku tomu, kdo tě urazil
- tehdy jsou Vánoce...
Když umíš pokorně přijmout 

ú s m ě v,  l a s k a v é  s l o v o ,  
porozumění

- v tu chvíli začínají Vánoce...
Když umíš úsměv, laskavé 

slovo, porozumění druhému 
dát

- začínají Vánoce...
Kdykoliv v sobě zpozoruješ 

snahu druhého omluvit
- tehdy jsou na pochodu 

Vánoce...
Kdykoliv na sebe zapomeneš 

a myslíš na druhé
- slavíš Vánoce...
Kdykoliv si uděláš čas pro druhého, abys 

jej vyslechl
- slavíš v duši Vánoce...
Kdykoliv ušetříš námahu druhému, 

věnuješ mu pozornost
- jásej, máš v duši Vánoce...
Kdykoliv zaslechneš Pána, který 

potřebuje tvou pomoc v trpících, 

KDY JSOU VÁNOCE?KDY JSOU VÁNOCE?

nemocných a opuštěných
- pak jásej radosti, protože už žiješ 

Vánoce...
Když se včas vzpamatuješ, abys zadržel 

nevlídné slovo, nepříznivou poznámku
- děkuj za Vánoce ve svém nitru...
Když svou vůli zapřeš, svůj názor ztratíš, 

a pak „nalezneš Ditě zavinuté v plenkách 

Ž S S  Vás zve na tyto vánoční 
koncerty  
18. 12. v 15:00 - koledy na 
mezinárodním vánočním trhu 
v Bayerisch Eisenstein.

26. 12. v 18:00 - ve velhartickém 
kostele
27. 12. v 18:00 - v kostele 
v Bayerisch Eisenstein
Oba koncerty s doprovodem 
orchestru.
              1.Směs českých koled
              2.Mše G - dur od F.Schuberta

Děkujeme všem svým vděčným 
posluchačům za přízeň 

a podporu a přejeme klidné 
svátky vánoční a šťastné 
vykročení do roku 2012.
Libuše Lóffelmannová (ilustrační foto - archiv 

redakce)

a jeho Matku“
- prožíváš s nimi Vánoce...
Když řekneš Pánu celou svou 

bytosti „FIAT“- „ANO“,
- tehdy strhuješ nebe na zem a 

pracuješ nejúčinněji, aby 
nastaly v celém světě Vánoce...

Když zpíváš svým životem 
a svými skutky „Sláva na 
výsostech Bohu“,

- uvědom si dobře, že tehdy 
trvají ve tvém srdci Vánoce...

Jestliže ale zjistíš, že tě celý 
tento svět dobra nechává 
lhostejným, že nejsi schopen 
myslet na nic jiného než na své 
zájmy, plány, bolesti a bolístky, 
pak se už neusmívej, protože 
Vánoce od tebe odešly, Ježíš se 
nezrodí v tvém srdci, není tam 
pro něho místo.

Maria a Josef musí hledat místo jinde, ale 
kde...?

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ 
SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ 

ROK

PŘEJE VŠEM P. Vendelín Zboroň

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ 
SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ 

ROK

PŘEJE VŠEM P. Vendelín Zboroň

P. Vendelín Zboroň

Vánoční koncerty



V letošním roce 2011 se rozběhla 
činnost klubu ALEN v Železné Rudě. 
Díky její aktivitě se uskutečnily společné 
výlety do bazénů v blízkém okolí a 
cvičení. A členky sdružení měly možnost 
se zúčastnit rekondice v Luhačovicích. 
Klub ALEN v Železné Rudě není početně 
velký, ale i přesto se mu podařilo 
zorganizovat  rekondiční prodloužený 
víkend s ALEN Praha v hotelu Horizont. 
ALENky v Železné Rudě děkují za podporu 
a za příspěvek zakoupením kytičky ve 
středu 11. 5. 2011 při akci Český den proti 
rakovině. Nabízené kytičky byly přijímány s 
ochotou pomoci dobré věci. Vybraly jsme 
celkem 10 468,-Kč a peníze byly zaslány na 
konto Ligy proti rakovině. V říjnu jsme 
podpořily akci Pochod pro zdraví, kterou 

Naši podnikatelé a služby

Zabijačková sezóna navedla naše 
kroky do stylové restaurace U Zlomené 
lyže. Majitelka Věra Scharfová, nám 
svěřila, že koupě penzionu pro ni byla 
především citovou záležitostí, návratem 
do dob jejího dětství.

Věra Svobodová žila v Železné Rudě se 
svými rodiči od šesti let a kolem domu 
U  Zlomené lyže, jehož historie sahá až do 
roku 1705, dennodenně procházela. Po 
vychození zdejšího učiliště se stala 
mistrovou odborného výcviku a vedla 
kuchařský výcvik mladých učňů v Domě 
mládeže Jezerka na Špičáku. Šumavu 
opustila až po seznámení se svým 
budoucím manže lem Jaros lavem 
Scharfem, pro něhož byla Železná Ruda 
vyhledávaným zimním střediskem.

 Školství neopustila ani po přestěhování 
do Plzně. Nakonec však přece jen odešla 
pracovat za svým manželem do Škodových 
závodů. Na Šumavu se vrací až po třiceti 
letech. Chtěla ukázat manželovi místa, do 
kterých se jako 
malá holka při procházkách 
po lese se svým otcem 
lesníkem. Návrat na Šumavu 
s sebou přinesl i návrat ke 
gastronomii. Zakoupila dům 
U  Z l o m e n é  l y ž e  
a pokračovala v nákladné 
rekonstrukci, která byla 
započata již předchozími 
majiteli. Věra Scharfová je 
milovnicí všeho starého. 
Věcí, ze kterých čiší kus 
historie. Proto chtěla, aby byl 
zachován původní šumavský 
ráz domu. Musela tedy pátrat 
po starých fotografiích 
a pohlednicích, z nichž šlo 
mnohé vyčíst. Odbornou 
stránku rekonstrukce pak 
zajistila erudovaná stavební 

zamilovala 

firma, jež sáhla po přírodních materiálech.  
Dům dostal novou střechu, samozřejmě 
z tradiční lidové střešní krytiny, šindele. 
Byly zrenovovány podlahy, vyměněna okna 
a celý objekt vybaven kvalitním stylovým 
nábytkem, který vytváří útulnou atmosféru. 
Místnosti zdobí staré historické fotografie 
Šumavy, prolínající se se současnými 
fotografiemi autorčina otce Iva Svobody, 
který vydal také několik knížek o Šumavě.

V loňském roce dokonce přijela na 
návštěvu z Hamburku dcera původních 
německých majitelů, kteří byli po válce 
vystěhováni. Svůj domov opouštěla ve 
svých deseti letech a byla nyní příjemně 
překvapena, jak Scharfovi dům opravili. 
Majitelka chválí podmínky k podnikání, 
které jsou nastaveny obcí. Město jí 
dokonce vyšlo vstříc a zajistilo opravu 
přístupové cesty, jejíž dezolátní stav 
způsoboval narušování podzemních 
prostor tohoto historického objektu. 

Z á r o v e ň  v š a k  
u v á d í ,  ž e  
podnikání v tomto 
oboru je dnes 
v e l i c e  t ě ž k é .  
Místní turistika 
v e l i c e  k o l í s á .  
Penzion se stal ale velice oblíbeným 
a v letní a zimní sezóně je zcela vytížen. 
Ubytovaní hosté, ale i ostatní příchozí zde 
mohou posedět v příjemné restauraci 
nabízející tradiční českou kuchyni. Vedle 
toho penzion U Zlomené lyže disponuje 
menším sálem vytvořeným z bývalé 
stodoly. Zde se odehrávají různé rauty, 
soukromé oslavy, večírky či svatby. Dále se 
zde pořádají kulturní akce a koncerty. 
V tomto roce jste zde mohli slyšet například 
Ivu Frűhlingovou, Petra Bendeho, 
Vladimíra Mišíka, Jiřího Schmitzera či 
našeho rodáka Marka Ztraceného.

Vedle zabijačkových hodů připravil 
podnik v nedávné době nejen 
pro děti setkání s Mikulášem 
a čerty za účasti zpěvačky 
Luďky Kuralové. 28. prosince 
je zde pro Vás připravena 
štěpánská taneční zábava. 
Srdečně Vás zveme také na 
oslavu Silvestra. Na obou 
akcích zahraje k tanci  
a poslechu kapela Pavla 
Pokorného Živá hudba.

Adresa: Belvedérská 2, 
340 04 Železná Ruda
Mob: +420 724 591 260
Tel: +420 376 391 378
E-mail:
info@uzlomenelyze.cz
Otevřeno denně 
od 11:00 do 23:00
Michaela Veselá (foto: VCH)

pořádal MAMMAHELP v Plzni. Poslední 
větší akci letošního roku našeho klubu byla 
přednáška lékaře Tomáše Lebenharta, 
která se opravdu povedla a všichni, kdo se 
zúčastnili, odcházeli spokojeni. Děkujeme.

Vznik zatím malého klubu v Železné  
Rudě zavinila sice zlá nemoc, ale nás spojila 
a po tvrdé zkoušce, kterou máme všechny 
za sebou, hledáme psychickou pohodu 
sdílení nemoci. Zvláště na tomto místě na 
samé hranici republiky je vzájemná 
komunikace žen, které jsou po ozařování, 
operaci ... jako balzám a mooooc pomáhá.  
Během roku jsme se snažili pořádat setkání 
na příklad pro poskytnutí rad ženám, které 
byly po kontrole na mamografu. Našich 
setkání se zúčastňují i ženy, které zatím 
nejsou členkami klubu. Bohužel některé 

nechtějí být „radši vidět” a hlavně, aby se o 
jejich nemoci nevědělo - žijeme na malém 
městě... Vytvoření samostatného sdružení 
ALEN není doposud ze strany ZO SZP 
respektováno. Dále veřejnost nerozlišuje 
činnost obou sdružení, a to komplikuje 
činnost především sdružení ALENek. 

Jsme rády, že sociální komise při MÚ 
podpořila naši snahu s “hledáním“ mise 
dobré naděje. Vzájemná komunikace a 
podnikání výletů za pohybem i za novými 
poznatky je pro nás velmi důležitá. 
Děkujeme všem, kdo nám fandí. Děkujeme 
za podporu.

Přejeme všem krásné vánoční svátky 
a do nového roku ZDRAVÍ, štěstí 
a každodenní úsměv.

Za ALENky v Železné Rudě Míla Hájková

ALENky a rok 2011

Penzion & restaurace U Zlomené lyže

Penzion U Zlomené lyže najdeme vŽeleznéRudě 
v kopci směrem k Belvedéru



Nečekaný závěr úspěšné 
sezóny zažili žáci fotbalového 
oddílu FJ SRK Železná Ruda. 
Týden po ukončení podzimní 
sezóny, která byla velice úspěšná, 
př iš lo  pozvání  od  vedení  
prvoligové FC Viktorie Plzeň 
k televiznímu utkání s týmem 
Škoda Mladá Boleslav. Žáci 
n a s t u p u j í  j a k o  d o p r o v o d  
prvoligových hráčů v klubových 
dresech týmu soupeře. Naši hráči 
nastoupili v dresech FC Viktorie 
Plzeň a doprovázeli mužstvo 
Škoda Mladá Boleslav. Domácí 
tým doprovázeli žáci z TJ Sušice. 

To pozvání nepřišlo samo od 
sebe. Vedení FC Viktorie Plzeň 
oceňuje práci s mládeží. Vyhledavači 
talentů mají za úkol pohybovat se v 
prostředí, kde je možné najít nového 
Jiráčka, Pilaře, Petrželu a další. Jedním 
takovým je i Vasil Feduň. Pohybuje se v 
oblasti západních a jižních Čech. Několikrát 
navštívil utkání našich hráčů. Nevyhýbá se 
ani tréninkům mládeže. Ví, že trenéři žáků 
David Greiner a Vítězslav Hájek odvádějí 
skvělou práci.

Výsledek se dostavil v posledních 
letech, kdy naši žáci obsadili v okresním 
přeboru 4. místo a v podzimní části 
letošního ročníku tabulku zcela ovládají. 
Zisk 31 bodů zajistil týmu prvenství v OP 
Klatovy. Střeleckou tabulku vede Jiří 

Jelínek, střelec 25 gólů. Skvělou práci 
odvádějí i trenéři minižáků Jakub Lehečka a 
Josef Škach. Jejich tréninky jsou hravé a 
zábavné. V současné době se jejich skupina 
rozrostla na 15-18 dětí. Pozitivní je 
skutečnost, že pokud některý z trenérů z 
časových nebo jiných důvodů nemůže 
trénink absolvovat, s radostí se práce ujme 
některý z dalších hráčů týmu dospělých. Je 
to záruka, že fotbalová budoucnost Železné 
Rudy není ohrožena.

Vedení FC Viktorie Plzeň tyto poznatky 
registruje a snaží se mladým talentům 
přiblížit atmosféru velkého fotbalu. Proto 
pořádá předzápasová setkání žáků s hráči, 
kteří patří k jejich vzorům. Naši žáci dostali 

pozvání na setkání a doprovod hráčů 
před ligovým utkáním FC Viktorie 
Plzeň - Škoda Mladá Boleslav od 
generálného ředilele Adolfa Šádka. 
Oddíl obdržel také sponzorský dar v 
podobě vstupenek na tento zápas. 
Na stadionu fandilo celkem 40 
fanoušků ze Železné Rudy. Nejenom 
žáci, i rodiče a další členové oddílu 
několikrát odměnili potleskem hráče 
FC Viktorie Plzeň za předvedený 
výkon. Potlesk patří hráčům i za 
velice vstřícný přístup k našim žákům 
před utkáním.

Poplácání rukou a představení se 
našim žákům zpříjemnilo dětem 
celkový zážitek z toho večera. 
Zejména kapitán mužstva Viktorie 

Pavel Horváth ukázal, že není jenom skvělý 
hráč, ale i člověk. Každému našemu žáku 
podal ruku a prohodil s ním pár slov. Je to 
opravdová osobnost naši ligy. Skvělý zájezd 
se povedl. Fandové odjížděli spokojeni s 
vítězstvím .Žáci si navíc odvezli i skvělý 
zážitek z nově budovaného stadionu a 
celkové atmosféry. Komu se podaří 
nastoupit před návštěvou 6 000 diváků? 
Byla to odměna za vykonanou práci.

Na závěr  je  nutné  poděkovat  
generálnímu řediteli FC Viktorie Plzeň 
Adolfu Šádkovi a šéfovi skautingu mládeže 
FC Viktorie Plzeň Vasilu Feduňovi.

Rudolf Pavel

Fotbaloví žáci v televizním přenosu

Tradičně každý rok druhou prosincovou 
neděli se změnil vlakový a autobusový 
jízdní řád.

Připomeňme si první linku pravidelné 
autobusové dopravy do Železné Rudy. 
Podle sdělení  firmy ČSAD autobusy Plzeň 
zahá j i l  t ehde jš í  ná rodn í  podn ik  
Československá autobusová doprava 
Plzeň, výpravna  Klatovy, ul. A.F. 
Šumavského pravidelný provoz na lince 
číslo 03420 Javorná - Železná Ruda - 
Hojsova Stráž - Nýrsko a to pro období 
platnosti jízdního řádu od 26. května 1963 
do 30. května 1964. S porovnáním se 
současným autobusovým jízdním řádem je 
možno  zjistit, že například  spoj ze Železné 
Rudy do Nýrska s odjezdem ve 04.40 hod. 
jezdí ve stejné časové poloze i dnes s tím, 
že nyní zajíždí do městysu Dešenice. Také 
si povšimněte na uvedeném jízdním řádu 
názvy zastávek, které již nyní  jízdní řádu 
nenajdete. Jedná se například o zastávky 

mezi Javornou a Železnou Rudou - 
Starý Brunst, Rozvodí, U Hájovny 
a také zastávka Paseky. Málokdo 
ví, že při jízdě autobusem do 
Nýrska se jezdilo přes obec Hamry. 
Z jízdního řádu se dočítáme, že 
spoje zastavovaly na zastávce 
Hamry, rozcestí a Hamry, ČSS 
(Československé státní statky). 
Tato oblast, kde měl sídlo Státní 
statek- hospodářství Hamry 
zanikla vybudováním  vodní 
nádrže na řece Úhlavě. S nový 
jizdní řádem pro období 1973/1974 
byla autobusová linka číslo 03420 
přetrasovaná na linku Alžbětín - 
Železná Ruda - Špičák - Hojsova 
Stráž - Nýrsko.

Jirka Červinka, Hamry

Dodejme aktuální informaci: mezi 
Plzní a Železnou Rudou jezdé i po změně 

Změna jízdního řádu

jízdního řádu řada vlaků včetně přímých 
rychlíků z Prahy a do Prahy a včetně 
mezistátního vlaku Waldbahn, který 
zaveze cestující do Plattlingu, odkud lze 
pokračovat do Mnichova.

Nově zavedený vlak odjíždí v pracovní 
dny ze Železné Rudy v 18:21, v Klatovech 
je v 19:33. Odpoledne odjíždí ze Železné 
Rudy do Klatov a Plzně celá řada vlaků: 
12:45, 13:30, 15:26, 16:45, 17: 30, 18: 21 
a 19:30. 

(Foto: archiv autora)
č. 1.: autobusový jízdní řád linky 03420

č. 2: obec Hamry a státní silinice II/19O 
Nýrsko - Železná Ruda, dnes zatopené vodní 
nádrží na řece Uhlavě



Co váš lyžařský areál Samoty 
nabídne letos nového?

Náš areál nabízí jak letní, tak zimní 
služby. V zimním období provozujeme 
celkem čtyři lyžařské vleky - kotvový 
Doppelmayr o délce 930 metrů, obsahující 
dvě paralelní sjezdovky o délce 1000 
a 1200 m, obě jsou vhodné pro začátečníky 
a rodiny s dětmi. Dále máme talířový vlek 
KVP 400 o délce 300 metrů, využívaný 
snowboardisty, středně pokročilými lyžaři a 
dětskými závodními družstvy. Pak máme 
krátký dětský vlek typu POMA o délce 100 
metrů. Ještě nabízíme pohyblivý 
„kouzelný“ koberec, který je ideální pro 
výuku nejmenších lyžařů. Lyžařský areál 
disponuje také lyžařskou školou, kde 
n a b í z í m e  v ý u k u  l y ž o v á n í  
a snowboardingu pro všechny věkové 
kategorie. V dětské školičce se děti naučí 
lyžovat zábavnou formou na hřišti 
s panáky a pohyblivým kobercem, takže 
u nás můžeme naučit lyžovat každého od 
dvou do šedesáti let. V rámci areálu 
máme půjčovnu lyží a snowboardů, 
nekuřáckou restauraci s občerstvením, 
dětským koutkem a skibar. Máme zde 
i ubytování - osm apartmánů s vybavenou 
kuchyňkou, lednicí, koupelnou, WC, 
televizí, wifi.

Jaké zkušenosti jste nasbíral 
během předcházejících zim? Mění se 
klientela, mění se zájmy a potřeby 
návštěvníků? 

V roce 1996 jsem si areál Samoty 
pronajal od města. Byl nevybavený, 
nebylo tady mimo vleku nic. Tak jsme 
postupně začali budovat. Kompletně se 
zrekonst ruova l  v lek ,  vybudoval  
zasněžovac í  sys tém,  pos tav i la  
restaurace a zázemí. Museli jsme udělat 
půjčovny na všechny věci, které k vleku 
patří, protože vlek samotný nestačí k tomu, 
aby návštěvníci přišli. Vybudovaly se 
odstavné plochy, parkoviště, zkrátka je to 
práce za patnáct let včetně toho, že jsme 
zde vybudovali nádrž, abychom měli vlastní 
vodu na zasněžování. Takže zažil jsem zde 
čtrnáct sezón. A moje zkušenosti?  Klientela 
se nijak výrazně nemění, ale je náročnější. 
Dřív stačilo málo. Dnes musíte dělat službu 
komplexně, jinak k vám lidi nepřijdou. To 
znamená, že návštěvník musí  mít možnost 
se ohřát, najíst, jít slušně na záchod atd. 
Bez těchto služeb areál nemůže fungovat. 
Musíte pro lidi připravit parkoviště, když 
ráno přijdou, aby bylo všechno v pořádku. 
Areál Samoty je komplex, který má 
charakter modré sjezdovky, takže nás 
navštěvují rodiny s dětmi, protože je to tu 
pro ně  naprosto bezpečné. Máme 
minimum úrazů. Sjezdovka je dostatečně 
široká, kopec je dobře upravován. 
A jestli se mění zájmy a potřeby 

Na Samoty za lyžováním i ledovou plochou 
(rozhovor s Jaroslavem Lučanem, provozovatelem lyžařského areálu Samoty)

n á v š t ě v n í k ů ?  Z a č a l y  v í c  j e z d i t  
snowboardisté, nastal boom, ale zájem už 
opadl. Řekl bych, že každý se chce naučit 
lyžovat a svézt. 

O Železné Rudě se říkalo, že 
turistický ruch tu ubývá. Přitom lidí je tu 
o sezoně pořád dost. Jak vy to vidíte? 

Železná Ruda v 90. letech ztratila svůj 
charakter horského městečka, ztratila lidi, 
kteří sem jezdili. Všichni víme proč.  
Vietnamské tržnice, nevěstince. Se 
vzhledem města se za dvacet let neudělalo 

téměř nic, to je pořád stejné. Opravil se jen 
kostel. Spousta zákazníků, kteří k nám 
jezdí, si stěžují, že vzhled města je špatný. 
Jinak si myslím, že turistický ruch zde určitě 
neskončil. Lidé si najdou dobrá místa a rádi 
se sem vrací. Dnes už nestačí mít postel 
někde na půdě. Musíte nabízet komplexní 
službu, lidé jsou nároční a za dobré služby 
si rádi připlatí. Myslím, že Železná Ruda má 
kredit městečka v krásném horském 
prostředí a okolní krajina je tady nádherná. 
Je to příroda, jak má být, není zde žádný 
průmysl, je zde minimum aut, takže každý 
se sem rád vrátí kvůli přírodě.

Kdo především vyhledává vaše 
služby? Je víc tranzitních návštěvníků?

Je to docela široké spektrum lidí. Jsou to 
hlavně rodiny středního věku s dětmi do 
deseti let. Takových zákazníků přibývá. 
Další skupinou jsou důchodci. Někteří jsou 
ještě aktivní, zalyžují si, protože pro ně je to 
tady příjemné. My navíc máme výhodu, že 

lidé nad sedmdesát let u nás neplatí - vlek 
mají zdarma. A už jich sem chodí spousty. 
Navíc pro školní děti máme celosezónní 
jízdenku za 600 korun. Všechny děti ze 
Železné Rudy mají možnost si koupit 
jízdenku nebo celoroční skipas. Lyžařský 
areál mají ve středu města a docela hodně 
této služby využívají.

Jaká byla u vás letní sezóna? Jsou tu 
také nějaké změny v klientele?      

Máme nově vybudované víceúčelové 
hřiště, které jsme začali nabízet od letošního 

roku. Máme hřiště na tenis, hřiště na 
volejbal, nohejbal, půjčovnu kol. V rámci 
jednodenního odpočinku je zde udělaný 
skok do vody, který vybudovali místní 
chlapci pod vedením Ríši Brože, takže 
aktivit na léto máme dost. O letní klientelu 
nemáme nouzi. Jedná se hlavně 
o skupiny sportovců, které nás navštěvují 
a pravidelně se vrací včetně extraligových 
hokejových týmů Sparty z Plzně, 
Budějovic, Karlových Varů. Letní sezonu 
bych hodnotil jako průměrnou. Vzhledem 
k počasí, které nebylo ideální, jsme byli 
relativně spokojeni.  

Jak vidíte rozvoj Železné Rudy? Co 
se Vám tu líbí, co byste zlepšil?

Rozvoj Železné Rudy je úplně 
zásadní, aby se sem lidé začali vracet, 
musí se začít něco dělat s revitalizací 
města. Když se podíváte na Janovice, 
Nýrsko, tam je vidět, že se něco dělá. 
V Železné Rudě bohužel málo. Tady dnes 
funguje na úrovni Ski areál Špičák, kde se 
investovalo. Samozřejmě musí se 
investovat do lanovky na Pancíř. Ta 
lanovka je archaismus. Byly tu 
megaplány, ale  nakonec z nich nebylo 
nic. Prostě musí se investovat a udělat 
maximum služeb a pohodlí pro lidi, aby se 
sem rádi vraceli. A co se mi tady líbí? Mně 

se samozřejmě líbí příroda.
S rozšířením bezzásahových zón 

a tzv. Divokého srdce Evropy do 
Národního parku Bavorský les kousek za 
Železnou Rudou tu je naděje, že i okolí 
Železné Rudy bude suché na české i na 
bavorské straně. Ekologové tvrdí, že 
suchá Šumava láká turisty. Jak to vidíte 
Vy?

S kýmkoli jsem mluvil, ten to považuje za 
katastrofu. Nejde o žádnou divočinu, ale 
o měsíční krajinu! Určitě je příjemné dívat se 
do zeleného a ne do suchého lesa, který 
vypadá, jako kdyby se tady bombardovalo. 
Jednoznačně je to špatně! Když se bavím 
se starousedlíky, kteří pracují v lese spousty 
let, prakticky od války, tak si velmi odsuzují 
dnešní ekologický experiment - suchou 
Šumavu. Mělo se kácet už dávno, aby 
Šumava zůstala zelená. 

Jaké máte plány, co byste osobně 

Šumava je lyžařským rájem a to jak pro sjezdové lyžování, tak i pro běžky. Nachází se zde nejrozsáhlejší síť udržovaných 
značených tras pro lyžaře u nás. Ski areál Samoty je lyžařské středisko, které leží v klidné části horského městečka Železná Ruda, 
pouhých pět minut od centra, v překrásné přírodě jihozápadní části Šumavy. Přinášíme vám rozhovor s majitelem lyžařského 
areálu Samoty Jaroslavem Lučanem.

Jaroslav Lučan se svou ženou a dětmi



chtěl na Samotách vybudovat do 
budoucna? 

Plány mám, ale asi skončí, protože 
pravděpodobně na Samotách budu končit. 
Má sem přijít velký investor, který chce 
budovat nový lyžařský areál, něco 
velkolepého. Město se rozhodlo, že tento 
areál prodá. Zřejmě tady mám poslední 
sezónu. Vzal jsem si vlek do nájmu na deset 
let. Udělali jsme velké  investice,  postavili  
penzion, vybudovali zasněžování, nakoupili 
mašiny, takže chvílemi  jsme se hodně  
lopotili,  abychom mohli splácet. Vzal jsem 
si úvěry a teď, když jsou skoro zaplacené 
a kdy by se mi to mělo vracet, tak tu 
pravděpodobně končím. Budu provozovat 
jen penzion. Naštěstí je penzion zaběhlý, 
máme co nabídnout, máme ještě dostatek 
v lastních pozemků,  kde můžeme 
provozovat různé služby. Rozhodně na 
Samotách chci zůstat, ale udělalo mi to 
velkou čáru přes rozpočet. Takže nemohu si 
dělat žádné plány do budoucna.

Neunavuje vás podnikání? A šel 
byste v dnešní době do podnikání 
znovu? 

Podnikání mě neunavuje. Šel bych do 
toho určitě znovu, nerad se někomu 
podřizuji. Jsem svým pánem i za cenu, že 
podnikání někdy nejde. Vždycky vás zbrzdí 
negativní věci, když vám někdo hází klacky 
pod nohy a nemáte klid na práci. Moje 
manželka Lucie je velká opora. Dělá 
veškerou administrativní práci, má na 
starost penzion, který sama uklízí, stará se 
o dvě malé děti, takže má široký záběr 
a jsem jí za to moc vděčný.

Co považujete za svůj největší 

úspěch v podnikání, nebo na kterou 
dobu rád vzpomínáte?

Určitě na dobu, kdy jsme tento areál 
dobudovali. Samozřejmě jsou hezké 
okamžiky, když něco postavíte a funguje to, 
takže jsme udělali penzion a hned se 
zahájila sezona. To jsou hezké věci, na 
které rád vzpomínám. Vlastně musíte pořád 
budovat. Na letošní zimu budeme mít na 
tenisovém kurtu ledovou plochu. Už vloni 
jsme to zkoušeli a fungovalo to, proto jsme 
letos objednali mantinely. Těším se, že 
přijedou lidi a přijde sem i spousta dětí ze 
Železné Rudy. 

Máte své zaměstnání jako koníčka?
Samozřejmě. Jsem lyžař, sportovec 

a tohle zaměstnání musíte dělat s láskou. 
Lyžařský areál Samoty jsem budoval, 
protože to bylo dáno okolním prostředím 
a tí,m, že město dalo areál do pronájmu. 
Vlek byl  předtím v červených číslech. Tak 
jsem to zkusil. Jsou to dlouhé noci, kdy 
čekáte na sníh, mráz, musíte zasněžovat. 
Byla i spousta špatných zim. Průměrná 
délka zimní sezony je 90, 100 dní. V roce 
2007, kdy byl Kyrill, se lyžovalo se jen asi 
pětatřicet dní. Kdyby mě to nebavilo, už 
bych to tady dávno vzdal. 

Co vám dělá v současné době 
největší radost?

Jsem bývalý hokejista. Narodil jsem se 
v Plzni, s rodiči jsme bydleli hned vedle 
zimního stadionu. Tahle nejrychlejší 
kolektivní hra světě mě zlákala už 
v nejútlejším dětství. Začínal jsem hrát 
v krajském městě, až ve dvaceti letech mě 
z Plzně odvála vojenská povinnost do Dukly 
Příbram a moje hokejová kariéra vyvrcholila 

na západě Čech. V 70. letech jsem byl po 
sedm sezón levým křídlem sokolovského 
účastníka první národní hokejové ligy. Do 
Železné Rudy jsem přišel v roce 1981, kdy 
jsem končil hokejovou kariéru. Myslel jsem, 
že jsem ji skončil, ale... Byl jsem tu dva 
měsíce a už mě zlanařili do Klatov, kde jsem 
hrál do roku 1985, pomáhal Sokolu Malá 
Víska sbírat mistrovské body do tabulky 
klatovského okresního hokejového přeboru. 
Po pětadvaceti letech, v roce 2010, jsem si 
řekl, že na příští sezonu tady udělám pro 
návštěvníky ledovou plochu. A teď mám 
největší radost z mých dvou synů, Tondy a 
Honzy, kteří se asi potatili! Oba se jeví jako 
talenty na lední hokej i na všechny sporty, 
takže z toho mám velkou radost a hodně se 
jim věnuji. Jezdíme trénovat do Třemošné, 
kde se věnují výhradně mládeži.   

Rozhovor a foto: Hana Sádlíková

Vážené zákaznice, srdečně 
Vás zveme na vyzkoušení 

nových kadeřnických služeb 
za zaváděcí ceny od ledna 

2012.

Kadeřnictví 

Eva Horáková
středa – čtvrtek
(dle objednávky)

kontakt: 775 517 687

Pedikúra 
Petra Hlinková ¨

pondělí – pátek 
(dle objednávky)

kontakt: 602 494 897

Studio Visage, 
Špičácká 223, 
Železná Ruda 

Mezi svátky bude knihovna zavřená. 
Knihy, kterým končí výpůjční doba mezi 23. 
prosincem a 2. lednem, budou automaticky 
prodlouženy do 9. ledna 2012.

Na začátku prosince přišli předškoláci 
ze školky, jak jim rodiče čtou s projektem 
Celé Česko čte dětem a dostali pochvaly do 
speciálních notýsků.

Mezi poslední novinky, které můžete 
v knihovně najít, patří psychologický román 

Jana Balabána Zeptej se táty, který 
pojednává o smrti a hledání smyslu života 
nebo norský detektivní román Pentagram 
od Jo Nesbo. Na základě zveřejněných 
kauz našich politiků a podsvětí napsal 
Michal Viewegh poprvé thriller Mafie 
v Praze. Nová próza Emila Hackla Pravidla 
směšného chování volně navazuje na 
autorovu nejúspěšnější knihu O rodičích 
a dětech, která získala cenu Magnesia 

litera 2010. Vypůjčit si 
m ů ž e t e  i  v e l m i  
napínavou detektivku 
Paganiniho smlouva, 
která je pokračováním 
známého Hypnotizéra 
Larse Kepplera nebo 
p o s l e d n í  d í l o  
Fredericka Forsytha 
K o b r a ,  t e n t o k r á t  
o  k o k a i n o v é m  
průmyslu. Ženy se 
m o h o u  t ě š i t  n a  
poslední dva díly 
romantické tetralogie 
Nory Roberts Zákon 
přitažlivosti a Kouzlo 
okamžiku. Pro děti 
máme novou pěknou 
k n i h u  D a n i e l y  

Štastné a veselé Vánoce

Městská knihovna

Krolupperové Zákeřné keře, která děti 
prostřednictvím pohádek seznamuje 
s jedovatými rostlinami. Do Vánoc probíhá 
v knihovně prodejní výstava nových knih 
z nakladatelství Thovt a Fragment za 
snížené ceny oproti knihkupectvím. Pokud 
na poslední chvíli potřebujete pěkný dárek, 
přijďte, otevřeno je každé pondělí, úterý 
a středu odpoledne. Turistům připomínám, 
že mohou přijít do knihovny na internet 
nebo si mohou jednorázově půjčit knihy na 
dobu své dovolené. Knihovnu najdete 
v přízemí základní školy, více informací na 
www. knihovnaruda.cz.

Všem příznivcům městské knihovny 
přeji šťastné a veselé Vánoce v kruhu 
rodiny a třeba nějakou pěknou knížku 
pod stromečkem.

Text a foto: Martina Najmanová

(Placená inzerce)



Smrkový holocaust
Už sám výraz divočina se mi velmi 

nelíbí. Asi by to měl být ekvivalent 
k anglickému či americkému „wilderness“.  
Znovu zdůrazňuji, že prosazení doktríny 
bezzásahovosti v kulturním lese je ten 
nejbezohlednější a nejbrutálnější zásah do 
l e s n í c h  e k o c e n ó z  
s r o v n a t e l n ý  
s holokaustem. 

K  t o m u  n ě k o l i k  
připomínek. Smrk je 
o d e d á v n a  p ů v o d n í  
d ř e v i n o u  
s t ř e d o e v r o p s k é h o  
hercyn ika .  Smrk  je  
ekologicky nesmírně 
tvárná dřevina s mnoha 
vynikajícími vlastnostmi 
estetickými, pěstebními 
a zejména technickými, 
p r o  k t e r é  h o  
u p ř e d n o s t ň o v a l a  
společnost od počátku 
industriální revoluce.   
Ekonomickou poptávkou 
a tlakem vlastníků lesů na 
zisk vynucené smrkové 
monoku l tu ry  neby ly  
a  n e j s o u  i d e á l e m  
žádného lesníka. Ostatně 
si jistě všimnete, že ani hospodářské 
smrčiny zastoupením druhů dřevin nejsou 
ve své většině absolutní monokultury, byť 
převládá smrk.   Navzdory tomu lesnická 
věda a lesníci v terénu dokázali vytvořit 
pěstební systémy a způsoby ochrany 
smrkových kultur tak, aby neztratily 
c h a r a k t e r  u d r ž o v a n ý c h  l e s n í c h  
ekosystémů, poskytujících trvalý výnos, 
byť biologicky ochuzených a více 
vystavených náporům abiot ických 
a biotických činitelů. To, co smrkové 
kulturní výnosové lesy zařizované 
systémem věkových tříd stabilizovalo, byla 
do umělého ekosystému ze vnějšku trvale 
vnášená energie ve formě lidské práce. Pro 
ty, kteří pod záminkou globálního 
oteplování vyhlašují holocaust smrkům, 
uvádím cíl lesního hospodářství shrnutý do 
jedné věty, kterou jsme zformulovali 
s Jaromírem Vašíčkem (ÚHÚL), a jejíž 
platnost je všeobecná, a s jejíž podstatou 
se mohou ztotožnit lesníci i ochránci 
přírody: „Nejdůležitějším úkolem lesního 

NĚKOLIK SLOV K DIVOČINĚ

hospodářství ve 21. století je postupná 
a systematická restrukturalizace lesních 
porostů diferencovaně podle měnících se 
podmínek přírodního prostředí s cílem 
zlepšení zdravotního stavu lesních 
e k o s y s t é m ů ,  j e j i c h  m e c h a n i c k é  
a biologické stability při zachování 
a posílení jejich ekologických funkcí 

a schopnosti trvale poskytovat vyrovnané 
výnosy." (Valenta – Vašíček, 2009). 

Komu se  ne l íb í  te rmín  lesn í  
hospodářství, může ho směle nahradit 
výrazem péče o les, neboť lesní 
hospodářství je péče o les a jeho ochrana. 
Samozřejmě že ve prospěch lidské 
společnosti. Člověka nelze z přírody 
vyobcovat, nelze z něj učinit vyhnance 
z ráje šumavského, ale ani z žádného 
jiného. Není přípustné lidem pod žádnou 
záminkou jakékoliv ideologie zpřetrhat 
svazky s rodnou zemí, s krajinou jejich 
dětství, vyvrátit kořeny ze země, ze které 
p o c h á z e j í ,  a  d e g r a d o v a t  j e  n a  
bezdomovce, na bídné běžence za kusem 
žvance, neb bída z lidí vlky činí a vlky z lesů 
žene hlad.   

„Otcové" národního parku František 
Urban a  Ivan Dejmal vyhlašovali Národní 
park Šumava pro uchování „Zelené střechy 
Evropy“. Z jejich reakcí na další vývoj je 
zřejmé, že si ani trochu nepředstavovali 
národní park jako prostor pro provádění 

nezodpovědných experimentů, jejichž 
výsledky "bio-vědcům" mohl s předstihem 
napovědět každý student kterékoliv 
lesnické školy. 

Bezzásahovost šumavský 
smrk zahubila

V době, kdy zvláštní individua (která na 
n e d á v n é m  j e d n á n í  
Senátu k Petici Zachraňte 
Šumavu byla zákonodárci 
označena za ekoteroristy) 
násilnými akcemi zahájila 
cestu úmyslné destrukce 
š u m a v s k ý c h  l e s ů ,  
v prostoru Trojmezné 
ještě rostly nádherné 
smrky s výčetní tlouštkou 
60 až 80 cm, výškou nad 
40 m a s objemy až do 10 
m3.  Počet letokruhů 
někol ika poražených 
kůrovcových s t romů 
přesahoval 300 a více 
a nasvědčoval, že šlo 
o několik set let staré 
smrky, tedy genofond 
šumavského fenotypu 
(ekotypu) původního 
smrku z dob pralesních 
e k o c e n ó z .  

Bezzásahovost je zahubila. 
V kvalitě I.A mohlo jít o resonanční 

dřevo. Celý tento genofond nevyčíslitelné 
hodnoty byl o několik let později téměř zcela 
zničen záměrnými zcela ší lenými 
rozhodnutími správců národního parku.  

Nálezy starých velikánů na Trojmezné 
mne neudivovaly,  protože takové 
kůrovcové dříví přepravovaly vrtulníky 
z Mokrůvky na svozní místo na Březníku 
v roce 1994. S asanačními zásahy lesníci 
končili 28. září 1994. Tehdy tam také lesní 
dělníci s mladými dobrovolníky pod 
dohledem zkušeného lesníka Vladislava 
Valečky (polesí Filipova Huť) zalesňovali 
 podsazovali původními druhy.

Asanace kůrovcové kalamity na 
Trojmezné byla po nátlakové a mediální 
kampani ultrazelených fanatiků zastavena, 
nádherné smrky byly ponechány sežrat 
kůrovci, jejich kostry pro výstrahu trčet 
a padlé kmeny po století tlít.

Ministr ani ředitel NPŠ tehdy v roce 
1999 nenalezli politickou odvahu udělat 

Znovu pročítám čerstvou publikaci Petra Martana Suchá opona Šumavy. Myslím, že toto je nejvýstižnější publikace o 
dramatickém osudu lesů po vyhlášení Národního parku Šumava, tragickém zejména po Kyrillu, napsaná na prahu druhé dekády 
třetího tisíciletí. Napadá mne analogie, že když „bio-vědci“ žádali „dejte nám lesy na Šumavě na 20 let – a uvidíte“, lidé kolem se už 
asi nerozpomněli, že právě před půl stoletím žádal Führer „dejte mi Německo na dvacet let a uvidíte, co z něj udělám“! Už v 
předstihu za 15 let leželo v ruinách. Důsledky nenávistné ideologie těžce dopadly nejen na Grossdeutsches Reich an sich, ale na 
celý svět, tedy svým způsobem i na Šumavu! Ale lidé rychle zapomínají. Jinak by lidé nahoře (managers on the top) museli aspoň 
trochu zapochybovat.

Ostatně pochybování a ověřování objevených poznatků jsou v samé podstatě vědeckého bádání, aby mohlo být chápáno jako 
opravdu vědecké. Nikoliv vytyčování neměnných doktrín a fanatické prosazování dogmat. Na země a lidi, které ovládnou fanatici 
a dogmatici a s nimi se vždy z bahen vynořivší gauneři jako dychtiví kolaboranti,  vždycky dopadly ty špatné konce.  Bohužel ty 
špatné konce vždy dopadají na nevinné, ať stromy či lidi; gauneři se zase ze všeho nějak vykroutí jako červi z rozkládající se 
mrtvoly a přelezou parazitovat na novou kořist.    

Ilustrační foto: VCH



První šumavský kulatý stůl, který se po 
demonstraci ekologistů Na Ztraceném 
konal na Modravě, nevedl nikam a nepřinesl 
žádný výsledek. Ačkoliv většina u kulatého 
stolu měla vůli se dohodnout, menšina 
demonstrovala, že pouze jejich názor je ten 
správný a buď 
bude po jejich, 
a n e b o  p r o s t ě  
dohoda nebude. 
Kulatý stůl ministra 
Tomáše Chalupy 
t r p ě l  s t e j n o u  
chorobou, a tak mi 
n e z b ý v á  n e ž  
souhlasit s jeho 
prohlášením, že s 
o h l e d e m  n a  
v y h r o c e n é  
s t a n o v i s k o  
některých členů 
stínové vědecké 
r a d y  p a r k u  
n e p o v a ž u j e  
konání kulatého 
s t o l u  z a  
smysluplné.

Jako starosta 
obce, na jejímž 
správním území je 
n e j r o z s á h l e j š í  
celek první zóny v 
národním parku, 
p o v a ž u j i  
p o k r a č o v á n í  
diskuse k návrhu 
z á k o n a  o  
národním parku za 
nutné. Bez osočování, bez pomluv, bez 
ultimativních požadavků, bez zákulisních 
poltických intrik, na základě znalosti 
celospolečenských potřeb a vědeckých 
poznatků. Konaly se celkem čtyři kulaté 
stoly, kterých byli přítomni zástupci 
ministerstva, Správy Národního parku 
Šumav, přírodovědců, vědeckého experta 
na ekologii lesa,poslanců, senátorů, krajů, 

obcí a občanských sdružení. Setkávali jsme 
se s nadějí, že dohoda je možná. Postupná 
zjištění byla rozčarováním. Po každém a 
před každým  dalším kulatým stolem jsme 
byli svědky, že zástupci občanského 
sdružení ŠumavaPro a přírodovědce 

Jakuba Hrušky 
v e ř e j n ě  
prezentovali svoji 
h r u b o u  
nespokojenost s 
výsledky vznikající 
společné dohody. 
Nespoko jenos t  
v y j a d ř o v a n o u  
ul t imat ivními a 
pro t izákonnými  
p o ž a d a v k y  a  
p r a v i d e l n ý m  
p ř i r o v n á v á n í m  
k a ž d é h o  
opačného názoru 
k demagogii.

Většina měla 
s n a h u  s e  
dohodnout ,  že  
Š u m a v a  n e n í  
p o u z e  
přírodovědeckou 
reze rvac í ,  a l e  
středoevropským 
p r o s t o r e m ,  v e  
kterém je možné 
bez vážných rizik a 
k a t a s t r o f  
ochraňovat jak 
p ř í r o d n í  t a k  
kulturní hodnoty 

Šumavy. Že Šumava je prostorem pro život 
tetřeva i domorodé obyvatelstvo tak, jak 
tomu bylo po staletí. Menšina u kulatého 
stolu se domnívá, že takové naše smýšlení 
je demagogické, odporující zájmům 
existence Národního parku Šumava. 

Antonín Schubert, starosta Modravy
(Ilustrační foto: VCH)

to, co ve shodě s legislativou učinil 
letos ředitel správy NP a CHKO Šumava 
Jan Stráský. Báli se mediální demagogické 
nálepky totalitářů. Tenkrát (1999) si 
ultragreens uvědomili, že si s jejich 
sofistickou demagogií a s násilnými akcemi 
veřejní činitelé nevědí rady a vyhoupli se do 
sedla. Od té doby dirigovali ministry, 
ředitele a buzerovali starosty i občany. Svoji 
aktivitu rozšiřovali i do vojenských lesů 
a Lesů ČR, ale tam byl jejich útok odražen. 
Neslyšel jsem, že by kdy uspěli diktovat 
Kašperským Horám  nebo Volarům. 

Skoro polovina Zelené 
střechy Evropy je suchá

 V recentní Lesnické Práci (LP 11/2011, 
str. 26) píší autoři Čada a Svoboda o nálezu 
"smrku ztepilého, který uschl v roce 2004 
po žíru kůrovce, padl v roce 2010 přes 
cestu od Plešného jezera na vrchol 
Plechého." Popisují, jak  provedli průzkum 
(patologii) mrtvého kmene a dospěli k tomu, 
že smrk byl 565 let stár, tedy nejstarší kdy 
v Česku objevený.  Nepochybuji o tom, že 
u tohoto padlého smrku nesporně šlo 
o významný klenot zlatého genetického 
fondu Šumavy.  Ostatně v té armádě 
mrtvých stromů kolem Plešného jezera 
a na Trojmezné, ale i jinde jich bylo 
zlikvidováno nesporně mnohem, mnohem 
více. Všem těm mrtvým se podle 
původního záměru "Zelené střechy 
Evropy" mělo dostat mimořádné péče 
a ochrany právě vyhlášením NPŠ pro 
zachování genofondu. 

Místo toho tu po 20 letech objetí 
národním parkem zůstala taková velká 
mrtvá armáda  jako kolem hrobky k uctění 
velikosti dobyvatele, čínského imperátora 
Jing-Čenga  ze 3.st. př. Kr.  Ukojuje 
nepřehledné pole mrtvých stromů ego 
a splňuje všechna přání ať vědomá, 
podvědomá či  "nevědomá" novodobých 
protismrkových křižáků Bursíka, Mika, 
Krejčího, Bláhy & spol. s.r.o.? Nevím, zda 
za Jing-Čengem zůstalo 5 663 000 padlých 
či zda ho tím počtem mrtvých budovatelé 
"divočiny" překonali. Tou „divočinou“ 
fanatici s jásotem označují tragické 
důsledky záměrné destrukce 43% „Zelené 
střechy Evropy“ v NPŠ. 

Publikace Suchá opona Šumavy je 
založena na faktech a číslech. Vyjadřuje 
názor nejen můj, ale i všech lidí, kteří jsou 
vzdělaní v lesnictví – nebo dokážou  kriticky 
rozumně uvažovat. Právě mezi lesníky 
jsem poznal řadu lidí vzdělaných nejen ve 
vědách přírodních, ale i humanitních, 
v umění, v literatuře a ve filozofii. Lesnictví 
je věda široce i těsně propojená s mnoha 
dalšími přírodovědnými a humanitními 
obory a s filozofií.  Proto je to právě 
lesnictví, kde vznikaly základy ekologie.   
Není tam místo pro žádné deviantní 
fantazie. Kniha Petra Martana je psána 
svěžím stylem a vytříbeným jazykem a je 
z ní patrný lidský, humanistický přístup 
k přírodě, člověku v přírodě a přírodě 
v člověku.  Proto mu za ni ještě jednou 
upřímně děkuji.

Lesu zdar!
Vladimír Valenta, lesník 

(Foto: VCH)

Další zmařená šance o dohodu

V neděli, 18. 12. 2011 se konaly již páté 
mezinárodní adventní trhy v Bavorské 
Rudě. K vánoční atmosféře plné vůně 
cukroví, svařeného vína a dalších dobrot 
vyhrávaly střídavě tři kapely. Celkem se trhů 
zúčastnili zástupci osmi národností, kteří 
představili své národní gastronomické 
speciality. Česko reprezentoval již tradičně 
se svým stánkem Železnorudský klub. 
Vánoční koledy zazpíval Železnorudský 
smíšený sbor pod vedením Libuše 
Lóffelmannové a Martina Červenky.

V sobotu 17. prosince 2011 se konala 
Vánoční oslava ve vesničce Ludwigsthal, 
kterou uspořádal Lesní spolek - Waldverein 

Lindberg. Zástupci Železnorudského klubu, 
jež s Waldverein Lindberg často 
spolupracují, byli na oslavě přítomni a měli 
možnost ocenit pohostinnost bavorských 
sousedů a jejich vztah ke kulturnímu 
dědictví předků. Na oplátku pozval 
Železnorudský klub spolek Waldverein na 
vánoční posezení do Železné Rudy. Po 
úvodních přivítáních představitelů obou 
stran a společné večeři následoval kulturní 
program, zpestřený zpěvem a muzikou 
harmonikářského dua bratří Strnadů.

7. ledna 2012 jsou všichni členové zváni 
na „pochodňový pochod“, který proběhne 
na trase Zwiesel – Scheuereck. 

Václav Chabr

Okénko k sousedůmOkénko k sousedům

Trh, zpěv, oslavy



Redakce ŽZ otiskuje v zájmu 
potřebné diskuse také kritický hlas ze 
Železné Rudy 

V posledních letech je stále více slyšet, 
jak je na tom Železná Ruda špatně. To 
samozřejmě má vliv na image Železné Rudy 
a její vnímání okolím. Železná Ruda je zcela 
závislá na cestovním ruchu a turistech. 
Bohužel turistů ubývá, důsledkem je 
snížená návštěvnost, klesající tržby 
podnikatelů, klesající počet pracovních míst 
a  s t á l e  s e  s n i ž u j í c í  h o d n o t a  
železnorudských bytů, nemovitostí  
a pozemků. V návaznosti na klesající příjmy 
z cestovního ruchu ubývá služeb, které již 
podnikatelé nemohou z finančních důvodů 
dále provozovat. Ruku v ruce se ztrátou 
služeb dochází ke ztrátě pracovních 
příležitostí pro občany města.

Kde se stala chyba? Zcela jistě u místní 
samosprávy, zastupitelů a starostů města, 
a to od devadesátých let minulého století až 
do současnosti. Nebudu sahat do svědomí 
dřívějším zastupitelům a starostům, kteří 
nezodpovědně nakládali s prostředky města 
nebo z důvodu příslušnosti k té či oné straně 
„smetli se stolu mnoho dobrého“ či naopak. 
Všechna zastupitelstva vnímala cestovní 
ruch na pozadí svých pracovních povinností 
a domnívala se, že o něj není nutno pečovat.

Ke konci tisíciletí se začaly projevovat 
příčiny globalizace, podnikatelské prostředí 
se začínalo postupně, ale čím dál rychleji 
měnit. Rostl vliv konkurence. Pomyslné 
nůžky mezi nabídkou služeb a zboží na 
straně jedné a „platícími“ na straně druhé se 
čím dál více a rychleji rozevíraly. Nová doba 
si vyžadovala novou formu řízení, plně 
zaměřenou na vztah se zákazníkem 
(vztahový marketing).

Dodnes platí pravidlo: „KDO JE 
PŘIPRAVEN, JE MÉNĚ OHROŽEN“.  
Bohužel, Železná Ruda byla na novou dobu 
zcela nepřipravena! Na změny životního 
prostředí, narůstající a stále sílící tlak 
konkurence, na potřeby moderních forem 
řízení (a nejenom cestovního ruchu), 
potřeby investic ve městě atd. Na přání 
a požadavky hostů se město stále dívá 
svýma očima, ne očima návštěvníků.  

Stávající samospráva „strká hlavu 
do písku“. Místo odpovědnosti za rozumné 
plánování a přiměřené investice se raději 
drží hesla „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. 
Tomu odpovídá i strategie města, založená 

na dosahování maximálních úspor.

Zákon o obcích hned v prvních dvou 
paragrafech stanoví:

§ (1) Obec je veřejnoprávní korporací, 
má vlastní majetek. Obec vystupuje 
v právních vztazích svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
§ (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého 
území a o potřeby svých občanů; při plnění 
svých úkolů chrání též veřejný zájem.  

Zejména je důležité ještě jednou 
zdůraznit, že obec  „pečuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů“.  Společnou potřebou podnikatelů 
a občanů města ŽR jsou turisté “. 
A všestranný rozvoj….? Na území města až 
na výjimky žádný. „Péči“, o které se hovoří 
v §2, musíme chápat jako aktivní 
a činorodou činnost zastupitelstva ve všech 
oblastech péče, tedy i v oblasti turistického 
ruchu a rozvoje regionu. Bohužel ani dnešní 
představitelé města nevěnují turistickému 
ruchu řádnou pozornost. Brání se zavedení 
moderních forem řízení a plánování. 
S určitou nadsázkou lze říci, že obec svým 
přístupem k otázkám cestovního ruchu 
v regionu porušuje § 2 Zákona o obcích.

Železná Ruda na rozdíl od jiných 
turistických destinací má obrovský 
potenciál. To, co jinde pracně a nákladně 
budují, Železná Ruda již léta  vlastní. 
Infrastrukturu, kapacitu pojmout velké 
množství návštěvníků, kvalitní strukturu 
služeb, nezbytně nutné atraktivity, výbornou 
geografickou polohu a dostupnost nabídky. 
Železná Ruda však postrádá správně 
zvolené manažerské strategie v čele 
s marketingovým řízením a fungující 
organizační strukturou (např. odbor 
cestovního ruchu v rámci MÚ), která musí 
tyto strategie za neustálé kontroly 
implementovat do praxe. Jinými slovy, 
v Železné Rudě musí být někdo, kdo 
cestovní ruch, založený na vztazích s 
návštěvníky, bude soustavně a cíleně řídit a 
nabízet přesně to, co návštěvník žádá. Musí 
být stanovena taková marketingové 
strategie Železné Rudy, která by směřovala 
ke zjištění potřeb, přání a zájmů návštěvníků 
města lépe a účinněji než konkurence tak, 
aby své volné finanční prostředky investoval 
do svých zážitků a služeb právě v oblasti 
Železné Rudy a přinesl městu zisk. Proč 
městu chybí efektivní řízení cestovního 
ruchu? Jsou možné dva důvody:

1) neznalost vedení cíleného marketingu 
nebo obavy z překážek při jeho zavádění,  
neochota  učit se novému,  nechuť  „podřídit 
se nové době“ a s ní přicházejícími novými 
pravidly řízení a plánování. Jejich cílem je  
efektivně se orientovat na potřeby, přání 
a požadavky návštěvníků Železné Rudy. 
2) zavedení cílené marketingové činnosti by 
vyžadovalo podstatných změn v rámci 
Městského úřadu Železná Ruda, změny jeho 
struktury a systému při rozhodování, 
v rozdělení úkolů a v přenesení 
odpovědnosti na jednotlivé odbory MÚ, 
zavedení  p rogres ivn ího  způsobu  
odměňování atd. Zavedení nových přístupů 
na MÚ by znamenalo zavést a realizovat 
velké změny MÚ a podstatně nabourat již 
léta zastaralý stereotyp v řízení města.

Vzhledem ke stále se zhoršující situaci 
v otázkách cestovního ruchu se 25. 3. 2011 
sešli místní podnikatelé v hotelu Grádl. Na 
situaci Železnorudska, na důsledky 
způsobené špatným řízením města od pádu 
komunismu až po současnost a nedostatky 
v řízení cestovního ruchu ve městě, veřejně 
poukázali. Spolu s konkrétními nápady, jak 
turismus v městě oživit, byly tyto závěry ze 
zasedání předány starostovi města 
a zastupitelům. Veřejnosti byly prezentovány 
otištěním v Železnorudském zpravodaji. 
Osm měsíců poté musíme konstatovat, že 
stav až na výjimky zůstává nadále stejný.

Jedním z kritérií hodnocení práce 
odpovědných orgánů samosprávy města 
může být spokojenost či nespokojenost 
podnikatelů a občanů Železné Rudy. A ti jsou 
dnes velmi nespokojeni! Jednoduchý důkaz 
přinesl nedávno otištěný článek v týdeníku  
Sedmička (celý článek na www.cafe-
charlotte.cz/aktualne) a v něm obsažená  
kritika Železné Rudy, mimo jiné i z úst 
že lezno rudských  občanů .  Nu tno  
podotknout, že i když nemusíme souhlasit se 
vším, o čem se v článku Sedmičky píše, 
prezentované názory  (a  nejenom 
v Sedmičce) jasně dokazují, že není 
všechno v pořádku. 

Bez nutných a zásadních změn 
představitelů města v přístupu k řízení 
cestovního ruchu to v Železné Rudě 
fungovat nikdy nebude. 

Jaroslav Nechvátal, 
Majtel Café Charlotte, Železná Ruda

Změny jsou nutné!
Dopis čtenáře

První sezóna vyjížděk koňským 
kočárem ze špičáckého sedla na Černé 
jezero byla úspěšná, v zimě se bude 
jezdit se saněmi Přestože bylo měsíc 
chladné počasí, kočárem Radka Ipsera 
se  svezlo 750-800 turistů, kteří byli 
nadšeni a spokojeni, že něco takového 
na Šumavě máme. Někteří se na 
kočárovou vyjížďku vrátili opakovaně.

Tito turisté podle slov Radka Ipsera 
se v Železné Rudě ubytoval i  
a stravovali se tu. To je jasným 

První sezóna vyjížděk - v zimě se bude jezdit se saněmi 
důkazem, že turisté hledají na svých 
toulkách po Šumavě nějaké osvěžení, 
nějakou atrakci.

Po Vánočních svátcích zahajuje 
Radek Ipser druhou sezonu vyjížďky na 
saních. „Už máme dost rezervací,“ říká 
Ipser. Výjížďky saněmi budou závislé na 
množství sněhu.

3. 10. 2011 zahájil Ipser  jezdecký 
kroužek pro místní děti, který provozuje  
vedle srubu Kandahár pod Belvederem.

-red-
Zimní vyjíždky lákají 

nejen návštěvníky našeho města (foto: VCH)



Divadelní spolek Lesní divadlo Nýrsko 
odehrál v sobotu 10. 12. 2011  pohádku
O dvanácti měsíčkách v pohádkovém 
prostředí Lesního divadla v Nýrsku. 
V mrazivém adventním čase diváky zahřál  
nejen netradiční divadelní zážitek 
s bohatým vánočním pohoštěním, ale 
i pohádkové pozastavení v předvánočním 
shonu.

Ředitel ParkHotelu Tosch v Kašperských Horách Jaroslav Fischer zve 
návštěvníky Železné Rudy na akci, která se koná  29.12.2011 v 
ParkHotelu Tosch v Kašperských Horách od 19.00 hod. Jde o Vánoční 
kytarový koncert Lubomíra Brabce. Koncert se uskuteční v atraktivní 
hotelové jeskyni. Vstupné je 200,-- Kč. Součástí programu je 
autogramiáda cédéček a vánoční punč.
Rezervace a prodej vstupenek na recepci ParkHotelu Tosch (376 582 592).

Historie železnice, tratí Klatovska 
a modelářství (10. 12. 2011 - 1.1.2012) – 
Vodní hrad Švihov
V neděli 4. prosince 2011 proběhla na 
Vodním hradě Švihov vernisáž výstavy 
s přiléhavým názvem – Přesto vlak nejede –  
mapující historii rozvoje železniční dopravy 
na Evropském kontinentě a připomínající 
letošní nekulaté výročí 135let od zahájení 
pravidelné železniční dopravy 20. 9. 1876 z 
Plzně do města Švihova a blízkých Klatov a 
Nýrska. Potěšující na výstavě je její 
umístění do historického prostředí hradu 
a připomínající i  zdejšího rodáka koláře 
Jana Součka, který pomáhal vynálezci 
Josefu Božkovi  při výrobě prvních vozidel 
pro koněspřežnou železnici České 

Kultura doma i v “cizině”

Hotelová vinárna v ParkHotelu Tosch, která doposud byla široké veřejnosti 
nepřístupna a využívala se pouze pro uzavřené společnosti, rozšíří od  
ledna příštího roku nabídku služeb v Kašperských Horách. Hotelová vinárna 
je důmyslně umístěna ve sklepních prostorách původního pivovaru ze 
13. století a návštěvníka okouzlí překrásnými klenbami a dobovou 
atmosférou. Široká nabídka moravská vín a k tomu vhodná gastronomie, 
bude každou sobotu doplněna živou hudbou od 19.30 do 24.00 hodin. 
Poprvé přivítá vinárna hosty v pátek 13.01.2012, v sobotu pak zahraje Dixie 
Old Boys z Českých Budějovic. Rezervace míst je možná na recepci hotelu 
tel.376 582 592.

 -red-

Vinárna v ParkHotelu Tosch zve

PŘES TO VLAK NEJEDE
Budějovice – Linec.  Tento 
podnikavý pán byl prvním 
železničním opravářem v 
tehdejší Rakouské monarchii a  
ve  s tan i c i  Ke rschbaum 
(Třešňovec) si na koněspřežné trati otevřel 
první nádražní restauraci, kde se čepovalo 
„dobré Klatovské pivo“.
Na výstavě si nejen dítka mohou 
prohlédnout modelovou železnici  Klubu 
železničních modelářů z Plzně, sbírku 
železničních dokumentů a historických 
předmětů od pana Václava Simbartla 
a další zajímavosti včetně dresiny z Muzea 
železničních dresin Čachrov. Vše tématicky 
uspořádali pracovníci a přátelé  správy 
vodního hradu Švihov a doplnili o historické 

fotografie, dokumenty, obrázky a mapy 
neuskutečněných železničních projektů. 
Výstava potrvá do 1. ledna 2012 a je 
otevřena vždy od 10,00 do 15,00hod v 
prosinci ve dnech 10/11.,17/18., 
a od 27. nepřetržitě až do 1. 1. 2012, 
takže ji můžete navštívit jak na Silvestra, 
tak i na Nový rok.

Pro Železnorudský zpravodaj Václav 
Zahrádka (Foto: V. Chabr)

Vánoce s Dvanácti měsíčky

V sobotu 3. prosince pozval 
Železnorudský klub k setkání u kapličky 
svaté Barborky. Sešlo se ca 80 hostů 
nejen místních občanů, ale i návštěvníků 
našeho města. Od bavorských sousedů 
přišli také a přinesli dorty. Svařák tekl 
proudem a klobásy se nestačily grilovat. U 
táborového ohně k dobré náladě vyhrávali 
Plzeňáci na kytary. Přítomné dámy 
obdržely větvičku barborky, která jim na 
Štědrý den vykvete.

Jak praví lidová pranostika “o svaté 
Barboře měj saně na dvoře” se letos ale 
nesplnila, sníh ještě nebyl…

Železnorudský klub přeje 
všem Veselé Vánoce, 

bohatého Ježíška 
a hodně zdraví 

v roce 2012
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V prosinci se významných životních jubileí 
dožívají naši spoluobčané:

Miroslav Strych,  Železná Ruda

Jana Vlčková, Železná Ruda

Marie Wildová, Železná Ruda

Všem přejeme pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti 
a do dalších let jen to nejlepší.

Sociální komise

Diskutovat o tom, že Šumava patří k nejkrásnějším oblastem naší 
republiky by bylo nošením dříví do lesa. I přesto, že hlavní zásluhu na 
této popularitě má šumavská příroda, čím dál častěji se setkáváme 
s novými objekty, které byly její odvěkou nedílnou součástí. Jsou to 
kapličky, boží muka, pamětní kříže a další kamenné památky. Vznikly 
převážně v 19. století a jsou důkazem bohaté historické, kulturní 
a náboženské tradice. V současnosti je již většinou obtížné zjistit, zda 
tyto většinou kamenné objekty značily pouhé rozdvojení cest nebo 
zda byly spojeny s nějakou významnou nebo tragickou událostí. 
Faktem zůstává, že i přes těžkou práci a tvrdé životní podmínky 
neztratili původní obyvatelé Šumavy úctu k duchovním a mravním 
hodnotám. Je smutnou skutečností, že v poválečných letech došlo 
k vystěhování původních obyvatel a následnému vyhlazení desítek 
obcí, osad, samot, i ke zničení kostelů, hřbitovů, kapliček, křížů 
a ostatních památek. Díky programům Správy Národního parku 
a Chráněné krajinné oblasti Šumava a za významné finanční podpory 
Rotary klubu Praha, partnerských Rotary klubů v Německu 
a Rakousku, Česko-německého fondu budoucnosti, i z iniciativy 
občanských a církevních institucí nebo soukromých dárců byla řada  
historických a náboženských objektů postupně opravena a uvedena 
do důstojného stavu. Je pozoruhodné, že v současné společnosti 
vzrůstá i zájem  běžných občanů o zachování kulturních památek, 
rázu a paměti krajiny. A nejdůležitější je, že zájem je často spojen 
s konkrétní pomocí završenou dokončeným dílem. Také skupina 
plzeňských nadšenců soustředěných kolem Jany Kolářové a Pavla 
Bečváře uskutečnila svůj sen, obnovit na Šumavě kapličku. Záměr 
realizovali během necelého roku v Zadních Paštích na jihovýchodním 
úpatí hory Křemelné. Mezi dvěma statnými lípami s výhledem do 
údolí řeky Křemelné svítí dnes do kraje nová kaplička se střechou ze 
štípaného šindele. Stavba byla realizována plně ze sponzorských 
darů pod patronátem města Hartmanic. Důvody vzniku původní 
kapličky, pocházející ze 17. století, nejsou známy. Kaplička byla 
postavena na pozemcích jednoho ze dvou velkých statků v Zadních 
Paštích -Scheinosthofu a byla zasvěcena sv. Martinovi. V současné 
době budeme jen těžko hledat stopy po obou statcích a jejich četných 
hospodářských budovách. Byly zbourány a stavební kámen odvezen. 

Slavnostní otevření a vysvěcení kapličky proběhlo 11. 11. 2011 
v 11 hod 11 minut. K nově postaveným, nebo opraveným kapličkám 
v Kozích Hřbetech, Březníku, Zhůří u Javorné, Bučině, 
Klostermannově vrchu, Červené, Svojších, Borové Ladě a  Hůrce tak 
přibyla další.

František Nykles,  Šumava

Kaplička na Zadních Paštích 

Starosta vítal občánky

Blahopřejeme

Ve středu 23. listopadu 2011 přivítal starosta města Železná Ruda 
Michal Šnebergr šest nových občánků. Byly to tři holčičky a tři 
chlapečkové. V souvislosti s touto slavnostní událostí dostali rodiče 
od města pamětní knížku, kytičku a finanční hotovost. K příjemné 
atmosféře přispěly svým vystoupením děti z mateřské školy.

Anna Šebelíková, Městský úřad Železná Ruda 

Vážení obyvatelé Železné Rudy a okolí, návštěvníci 
Železnorudska,  touto cestou bych chtěla poděkovat všem našim 
sponzorům a příznivcům, kteří nás v roce 2011 podporovali a drželi 
nám palce. Můj dík patří rovněž všem členům našeho sdružení. Bez 
podpory všech těchto milých lidí bychom nemohli uskutečnit 
volnočasové aktivity pro děti, ať už se jedná o kroužek kreativní, 
keramický nebo ochotnický. Celý tento projekt - Centrum volného 
času podpořil dotacemi Plzeňský kraj a díky tomu již od října probíhá 
např. právě keramický kroužek.  O  kroužky je stále větší zájem a to 
nás jen utvrzuje, že jsme se vydali správným směrem. Dětem se 
u nás líbí tak moc, že se jim občas ani nechce domů. Velmi si to u nás 
užívají také maminky na kreativních večerech, na kterých si vyrábějí 
krásné šperky, adventní věnce na stůl i na dveře nebo na kurzech 
keramiky krásné dárky pod vánoční stromeček. V prostorách Centra 
na podzim proběhly dětské oslavy narozenin a uskutečnila se 
diskotéka pro děti II. stupně ZŠ. Pro žáky ZŠ jsme učinili nabídku, 
aby si ve vánoční keramické dílně vytvořili dárečky z hlíny. A tak si 
vánoční dílnu u nás užili děti paní učitelky Fischerové ze druhé třídy. 
Výrobky, které vznikly na kreativních a keramických kroužcích, jsme 
ozdobili velký vánoční strom v budově ZŠ. Dětská radost z tvoření 
a světýlka v jejich očích nás motivují k dalším  dalším nápadům 
a projektům. Právě spokojenost dětí je pro nás nejsilnějším hnacím 
motorem.

Za Centrum volného času Olga Myšková 

Centrum volného času o.s. Vám přeje 

klidné a radostné prožití nadcházejících 

vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí 

a vzájemného porozumění v novém roce 

2012

Centrum volného času o.s. Vám přeje 

klidné a radostné prožití nadcházejících 

vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí 

a vzájemného porozumění v novém roce 

2012


