
V zastupitelstvu města zvoleném 
v loňských říjnových volbách jsem jeden 
z těch nových. Možná právě proto se na mě 
obracejí spoluobčané a podnikatelé s tím, co 
pro ně a pro město uděláme. Ani já nejsem se 
stavem ve městě spokojen a mou snahou 
bude prosazovat změny k lepšímu. 
Možnosti jsou ale velmi omezené. Prioritou 
je udržení vyrovnaného rozpočtu, jehož 
příjmy sotva pokrývají provozní 
náklady. Na investice tak již nezbývají 
finanční prostředky. A to je kámen 
úrazu. Šancí pro realizaci těchto akcí je 
využití dotačních programů z českých 
veřejných rozpočtů a především 
operačních programů strukturálních 
fondů Evropské unie. I to však 
znamená mít prostředky na spoluúčast 
města.

V minulém čísle Železnorudského 
zp ravoda j e  č t ená ře  s eznámi l  
místostarosta města Milan Kříž 
s připravovanými projekty, na jejichž 
realizaci musíme nalézt tzv. kapitálové 
zdroje. Neznamená to nic jiného než 
prodeje vhodných pozemků, ale 

Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet 
i některých bytů.

Dalším předpokladem vyrovnaných 
rozpočtů je hledání úspor tam, kde se spořit 
dá. Jde především o náklady na provoz školy 
a školky, městského úřadu nebo třeba 
optimalizace veřejného osvětlení.

Rozpočtu města by také pomohlo 
posílení na příjmové stránce, kde jsou 
zásadní částkou daňové příjmy. Na jejich 

výši má vliv především počet obyvatel obce. 
Platí pravidlo, že čím je více trvale bydlících 
obyvatel, tím vyšší jsou příjmy. Naší snahou 
by tak mělo být motivovat občany, kteří 
v Železné Rudě sice bydlí, ale hlášeni 
k trvalému bydlišti jsou jinde, aby se zde 
trvale přihlásili. Velmi důležití z hlediska 
příjmů jsou živnostníci bydlící v obci. Do 
rozpočtu totiž plyne celých třicet  procent 

výnosů z daně, kterou platí osoby 
samostatně výdělečně činné mající 
v obci bydliště.

To, jak to bude v našem městě 
vypadat, nezáleží jen na zastupitelích 
a starostovi, ale i na občanech, 
p o d n i k a t e l í c h  a  m a j i t e l í c h  
nemovitostí.

Takže až se mě opět někdo zeptá, 
co děláme pro občany a pro město, 
položím i já tuto otázku: „Co děláte 
pro město vy a kde máte trvalé 
bydliště?“
Petr Najman, zastupitel města Železná 
Ruda 

(Foto z archivu redakce: kaplička při cestě 
z centra města k Debrníku)

V termínu od 22. 1. do 30. 1. 2011 proběhlo 
v Železné Rudě soustředění Záchranné 
b r i g á d y  k y n o l o g ů  P l z e ň s k é h o  
a Karlovarského kraje. Zhruba šestnáct 
psovodů učilo své psy hledat zahrabané 

Soustředění kynologů
osoby ve sněhu. Ale nejen to, psi museli 
zvládnout chůzi za lyžemi, poslušnost u nohy, 
vysílání na vzdálenost 50m a tam ulehnout. 
Průchod skupinou lidí, kde pes nesmí  
reagovat na lidi ani projevit bázeň. Naučili 
jsme psy vysílat na mety - tomu se říká 
ovladatelnost na dálku. Osm nejlépe 
připravených psovodů se přihlásilo na 
zkoušky, které se konaly v pátek, kdy dorazil 
mezinárodní rozhodčí Vilém Babička. Čtyřem 
psovodům se povedlo splnit vše, co zkouška 
obnáší, bohužel čtyři neuspěli. Celý týden 
jsme  cvičili se psy služebních plemen, byla tu i 
lovecká plemena, ale i kříženci. Záchranařinu 
může cvičit jakýkoliv neagresivní pes. V neděli 
se všichni rozjeli do svých domovů a myslím, 
že je příští rok zase uvidíme.

Monika Pospíšilová, Špičák (foto z archivu 
autorky - č. 1 - nahlášení rozhodčímu před 
začátkem speciálních prací - vyhledání zavalené 
osoby; č. 2 - odhlášení ze speciálních prací a 
předání nalezené osoby rozhodčímu)1
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Uvnitř si přečtete: informace o sčítání lidu, rady policie, jak dále se Šumavou, přehled únorových březnových akcí, 
na běžkách na Polom a do Bavorské Rudy, zprávy ze školy, historii rodu Abele, o bezdětném penzionu a pravidelné 
rubriky.
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Sčítání lidu, domů a bytů se v České 
republice uskuteční na jaře 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země EU 
z nařízení Evropské komise v jeden rok.  
Náklady na sčítání lidu jsou u nás přibližně 
250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na 
jednoho obyvatele, což je částka v Evropské 
Unii obvyklá.

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů přinese řadu 

novinek, které souvisejí s vývojem 
informační technologie a se zkušenostmi 
z předchozích sčítání:

• Formuláře reagují na vývoj ve 
společnosti a s tím související legislativní 
opatření, nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství.

• Český statistický úřad při sčítání lidu 
2011 nezjišťuje vybavenost domácností ani 
jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení 
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze 
otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní počítač a připojení 
k internetu. 

• Nově bude možné vyplňovat 
elektronické formuláře na internetu 
a  o d e s í l a t  j e  o n - l i n e  n e b o  
prostřednictvím datových schránek. 
Tento způsob předávání informací 
patří mezi nejbezpečnější vůbec. 

• Sčítacími komisaři budou asi 
v  95 % případů pracovníci České 
pošty.

• Právnickým osobám bude ČSÚ 
ve většině případů posílat domovní 
a bytové listy prostřednictvím datových 
schránek. 

• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude 
všem k dispozici bezplatné telefonní centrum 
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se 
všemi dotazy o sčítání. 

Základní termíny sčítání lidu
26. 2. 2011 začíná fungovat call centrum 

pro veřejnost. Na bezplatnou linku 800 87 97 
02 se mohou lidé obracet s dotazy 
a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 
8:00 do 22:00. Sčítací komisaři začnou 
zároveň roznášet domácnostem do schránek 
informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň 
s letákem vhodí komisař do schránky lísteček 
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti 
přinese sčítací formuláře. Každá domácnost 
najde ve schránce letáček nejpozději 
6. března.

7. 3. 2011 komisaři začínají navštěvovat 
domácnosti a roznášet formuláře. Každý 
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST 
OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou 
navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či 
správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ 
LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 
2011.

25./26. 3. 2011 - půlnoc z 25. na 26. 
března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
podle skutečnosti platné v tento okamžik. 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě 
hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. 
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, 
tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je 
třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést. 

26. 3. 2011 - v tento den je možné začít 
odevzdávat vyplněné ormuláře. 

14. 4. 2011 - do tohoto dne mají všichni 
podle zákona odevzdat formuláře – přes 
internet, poštou v obálce nebo osobně  
sčítacímu komisaři.

Ještě předtím, než komisaři začnou 
roznášet formuláře, najde každá domácnost 
ve schránce letáček s informacemi o sčítání 
lidu. Spolu s ním bude v každé schránce 
lísteček Informace o kontaktních osobách 
a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího 
komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho 
průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. 
Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji 

v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, 
aby zastihli rodinu doma. Komisaři navštíví 
v době od 7. do 25. března každou domácnost 
v ČR a předají jí dotazníky pro všechny 
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či 
podnájemníků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen 
přechodně).

Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak 

formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného 
okamžiku bude možné na www.scitani.cz 
vyplňovat a odesílat formuláře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na 
internetu, potřebujete papírové formuláře, 
které vám přinesl sčítací komisař. Na 
papírových formulářích najdete vpravo dole u 
čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě 
číselný a jeden, který kombinuje čísla 
a písmena). Těmi se na www.scitani.cz 
přihlásíte, otevře se vám váš formulář 
a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete 
na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte 
automatické potvrzení o tom, že formuláře 
byly statistikům v pořádku doručeny. 

Osobní odevzdání komisaři 
a pomoc sčítacího komisaře 
s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím komisařem 

domluvili na osobním odevzdání formulářů, 
přijde komisař v domluvený čas formuláře 
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám 
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc 
požádáte. Může se stát, že se cokoliv ve vašem 
programu změnilo a nebudete mít možnost být 
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař 
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o 
termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů 
s návrhem, kdy se komisař pro formuláře 
zastaví v termínu novém. 

Bezplatná informační linka projektu 
Sčítání lidu domů a bytů 2011: 800 87 97 02 
bude v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února 
do 20. dubna 2011, e-mail: info@scitani.cz, 
web: www.scitani.cz

Význam sčítání 
Informace ze sčítání lidu budou velmi 

důležité pro hasiče a další složky 
integrovaných záchranných systémů. 
Poskytují informace, kolik je v kterém domě 

bytů, z čeho jsou nosné zdi,  
z jakého materiálu jsou domy 
postaveny, na jaké přípojky jsou 
připojeny (např. plyn), jak je dům 
vysoký, kolik má pater. Data ze sčítání 
jsou důležitým nástrojem k tvorbě 
protipovodňových opatření a jsou 
také důležitá při operativních zásazích 
a evakuacích při všech přírodních 
živlech. Podle informací, jak často 
a kam lidé cestují za prací či do školy, se 
sestavují tzv. mapy dojížďky, podle 
kterých se  plánuje  dopravní  
obslužnost v ČR – tedy kolik je kde 

potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často 
mají jezdit. Podle dat ze sčítání (a navazujících 
projekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve 
kterých lokalitách budou v příštích letech 
školní či předškolní děti a kolik jich bude. 
Získáme tak informace, jaká bude nutná 
kapacita tříd ve školkách a školách 
případně, kde bude potřeba školky otevírat, 
a kde rozhodně není dobrý nápad školku či 
školu zavřít. Data ze sčítání umožní 
naplánovat kapacity v domovechdůchodců, 
hospicích a dalších sociálních zařízeních pro 
seniory. Ministerstvo zdravotnictví podle dat 
ze sčítání plánuje, kolik má objednat 
očkovacích vakcín pro děti v České 
republice. Údaje o sčítání lidu přinesou 
podrobné informace, jak je v kterých místech 
ČR kvalifikovaná pracovní síla. Peníze z EU 
Evropská unie bude členským zemím nově 
přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze 
podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. 
Ministerstvo financí využívá data ze sčítání 
(p růběžně  up ravovaná  o  ak tuá ln í  
demografickou statistiku) k přerozdělení 
podílu výnosu z daní, který připadne 
obcím. Čím více osob je v obci sečteno, tím 
větší má obec nárok na peníze. V ČR se zatím 
tyto finance přerozdělují podle trvalého 
bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy 
z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického 
bydliště. (Dokončení na str. 5)

Ilustrační foto: Václav Chabr
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Oblíbený dopravní prostředek vidíme 
stále častěji. Dostane se tam, kam nemohou 
auta, usnadňuje přepravu lyžařů, zejména, 
když je hodně sněhu. Žijeme v pohraniční 
obci. Jaká jsou tedy pravidla pro čtyřkolky 
v sousedním Bavorsku? Čtyřkolka (německy 
Quad-Fahrzeug) se v Bavorsku nepoužívá  
tak často ve volné krajině, jako je tomu u nás. 
Brání tomu bavorské zákony. V Bavorsku 
smějí čtyřkolky jezdit také, ale převážně jen po 
běžných lokálních silnicích (nikoli po 
dálnicích). Čtyřkolky jsou v Německu 
považována za motorová vozidla, pro která je 
nezbytná číselná poznávací značka. Tato 
motorová vozidla se v principu nesmějí 
používat na lesních cestách. Nesmějí se 
používat ani ve volném terénu. Česká 
čtyřkolka nesmí do Německa přejet například 
přes turistický hraniční přechod Debrník – 
Ferdinandovo údolí ani z české, ani 
z německé strany. Zrovna tak nesmějí 
čtyřkolky na německé cesty označené 
zákazem vjezdu pro motorová vozidla. Totéž 
platí i pro elektrická jízdní kola, která musí být 
také vybavena číselnou poznávací značkou. 
Čtyřkolky ale smějí volně projíždět přes 
silniční hraniční přechod Alžbětín-Bayerisch 
Eisenstein a pokračovat dál po silnicích, kam 
smějí i jiní účastníci silničního provozu. 
V Německu tedy platí pro čtyřkolky velmi 
podobná omezení jako pro auta nebo 
motocykly. Pouze pro cyklisty na běžných 
(nikoli elektrických) kolech jsou v Německu 
pravidla  podstatně mírnější. -rh- 

V posledních letech se i na Šumavě 
stávají hitem čtyřkolky. Jejich užitkové 
a pracovní využití a průchodnost těžkým 
terénem po celé roční období je jejich velkou 
předností. 

Jistě víte, že na internetu najdete spousty 
prodejců těchto strojů, kteří lákají na 
nejrůznější zajímavosti a využití čtyřkolek - 
jak je skvělé tento dopravní prostředek 

vlastnit, když máte třeba chatu, byt nebo 
provozujete hotel na horách, jak klidně 
můžete přikoupit radlici, sněhovou frézu 
a v neposlední řadě jednouše sundat kola 
a nasadit pásy a stát se tak motorizovaným 
králem Šumavy. Tento skvělý stroj si získal za 
krátkou dobu spousty příznivců a vlastníků, 
kteří vyslyšeli nabídky prodejců a jednoduše, 
jak se říká, šli do toho. 

Nikdo je už ale neinformoval, že např. 
pásy s adaptéry, které si kupují, jsou sice 
homologované, ale ne pro Českou republiku, 
a proto na nich nelze jezdit po komunikacích 
určených pro silniční dopravu v ČR. Po 
prvních jízdách začnete zjišťovat, že   

například existuje Lesní zákon zakazující 
jakoukoli jízdu v lesním porostu a jízdu po 
lesních cestách bez patřičného povolení. Dále 
zákon O ochraně přírody a krajiny, který se 
vztahuje na území Národního parku 
a Chráněné krajinné oblasti Šumava a řeší 
stejný problém. Když se snažíte dodržovat  
zákonná ustanovení, a přesto se chcete projet 
v terénu a zláká Vás nějaká louka nebo 
pastvina, narazíte na soukromé vlastnictví  
osob, které si nepřejí, abyste přejížděli jejich 
pozemky, lyžařské areály apod. Za porušení 
jste rovněž vystaveni nebezpečí postihu za 
přestupek, nebo jiný občanskoprávní delikt. 
Nakonec zjistíte, že vám k provozu čtyřkolky 
zbyla jenom asfaltová komunikace z bodu 
A do bodu B. 
Minulou zimní sezónu se na našich  
komunikacích ve větší míře objevily 
čtyřkolky vybavené pásy. Nebylo však možné 
s takto upraveným vozidlem s výjimkou 
Horské  S lužby  Šumava  jezd i t  po  
komunikacích určených pro veřejnou 
dopravu. Vozidlo nesplňovalo technické 
podmínky pro provoz na pozemních 
komunikacích, neboť zásahem do vozidla 
byly změněny konstrukční vlastnosti vozidla 
a tato přestavba nebyla povolena v rámci celé 
ČR.  Pokud se rozhodnete k zakoupení pásů, 
ověřte si u prodejce, zda mají homologaci pro 
ČR. Pokud ano, musí Vám být vystaveno 
„Technické osvědčení samostatného 
technického celku“. Osvědčení musíte spolu 
s dalšími předepsanými doklady vozit u sebe. 
Při jízdě s pásy je třeba si uvědomovat 
a respektovat vyšší těžiště a změněné jízdní 
vlastnosti čtyřkolky. Jestli potřebujete, nebo 
chcete využívat pro přejíždění cizí pozemek 
nebo sjezdovku, je třeba, aby vám vlastník dal 
svolení. V opačném případě byste se mohli po 

Jak se stát králem Šumavy na čtyřkolce
a respektovat přitom předpisy

Legenda:  
A* - řidičské oprávnění udělené osobě starší 18 let opravňující pouze k řízení motocyklů o výkonu do                                           
25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg
A** - řidičské oprávnění udělené osobě straší 21 let opravňující k řízení motocyklů a o výkonu nad                                             
27 kW, nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/h
A1(150) - řidičská oprávnění s vyznačeným národním harmonizačním kódem opravňující k řízení 
malých motocyklů do objemu max 50 cm – užívá se při přepisu ŘP M,A50 a A (do50 cm)
A/50 -  řidičská oprávnění s vyznačeným národním harmonizačním kódem opravňující k řízení 
malých motocyklů do objemu max 50 cm  - užívá se v doposud platných ŘP
A (do 50 cm) - řidičské oprávnění s vyznačeným omezením, opravňujícím k řízení malých motocyklů 
do objemu max. 50 cm – užívá se v doposud platných řidičských průkazech

předchozím vyrozumění, pokud není 
pozemek označen, dopustit například  
přestupku proti občanskému soužití - 
schválnosti zákona O přestupcích. Svolení 
může být ústní či písemné. Dále stále existují 
dohady, s jakým řidičským oprávněním se 
může řídit ta či ona čtyřkolka, nebo zda se 
musí při jízdě užít ochranná přilba či nikoli. 
Proto jsem připravil níže uvedenou tabulku, 
kde si můžete vše potřebné zjistit.          
Komisař Bedřich Kárl, vedoucí obvodního 
oddělení PČR Železná Ruda 

Lze jet na české terénní
čtyřkolce přes hranice?



Zásadní otázku dalšího směřování  
Národního parku Šumava  bude nepochybně 
řešit nový ředitel, kterého ministr Tomáš 
Chalupa v době naší uzávěrky ještě 
nejmenoval. Podle odborníků se musí v prvé 
řadě rozhodnout, zda bude i nadále 
pokračovat v konceptu tzv. divočiny 
a nezasahování proti kůrovci, anebo uplatní 
klasický přístup s cílem ochraňovat původní 
lesní společenstva. A to i za cenu, že je bude 
třeba v určitých případech teprve obnovit. 
Také v tomto případě se ale po intervenci 
předpokládá ponechání lesa samovolnému 
vývoji, s výjimkou redukce početnosti zvěře, 
protože obnovit přirozený výskyt vlka se jistě 
nepodaří. Zároveň se bude muset nový ředitel 
rozhodnout, jestli bude pokračovat ve zřízení 
15 000 ha turistům nepřístupné divočiny ve 
střední Šumavě a Bavorském lese. Podle první 
návštěvy ministra na Šumavě to vypadá spíš 
tak, že nebude chtít uzavřít Šumavu před lidmi 
a bude naslouchat hlasu šumavských obcí, 
které zelení ministři totálně opomíjeli. 
V dalším přinášíme pohled odborníka na 
situaci na Šumavě, zejména v lesích 
Národního parku Šumava. 

Devastaci Šumavy jsme draze 
zaplatili

Dále bude nutno se vypořádat s dalšími 
aku t n ími  p rob lémy,  t j .  
s  r oz sáh lými  p lochami  
uhynulého lesa,  vesměs 
v hřebenových polohách 
a s tisícihektarovými pasekami 
po těžbě kůrovcových souší. 
Tento stav lesa a krajiny je 
bohužel realitou, kterou nijak 
nezmění ani to, zda ji někdo 
hodnotí negativně či pozitivně. 
T z v .  d i f e r e n c o v a n ý  
management ,  p rosazený  
ředitelem správy NP a CHKO 
Šumava Františkem Krejčím 
v době ministrování Martina 
Bursíka, vedl k největší 
regionální gradaci kůrovce, 
k t e r á  k d y  b y l a  u  n á s  
zaznamenána. Lesník Ivo 
Vicena popsal současnou 
situaci v příspěvku „Devastaci 
Šumavy jsme draze zaplatili“, 
kde se stroze popisuje, jaké 
jsou dopady uhynutí nebo vytěžení lesa na téměř 
třetině lesnatého území NPŠ. Že nepochybně 
došlo k významnému ovlivnění typického 
lesnatého rázu šumavské krajiny, zdejšího 
klimatu, jímavosti vody, filtrace vzduchu 
a ukládání tzv. skleníkových plynů. Že škody na 
životním prostředí byly v současnosti znalecky 
odhadnuty až 50 mld. Kč, ke kterým lze přičíst 
další ztráty. Např. náklady na neúčinné způsoby 
hubení kůrovce, které gradaci nezastavily, dále 
náklady na některé nesprávně metodicky 
vedené a tendenční výzkumy, které nakonec 
nebyly ani vyhodnoceny apod. 

Jak zastavit další gradaci 
kůrovce?

O dalším směřování NPŠ se sice může 
ještě dále diskutovat, ale management 
NEZASAHOVÁNÍ p ř ines l  na to l ik  

„přesvědčivé“  výsledky, že v něm snad 
nikdo nebude chtít dále pokračovat. 
Prioritou musí být zastavení gradace 
kůrovce. Má- li být dosaženo rychlého 
úspěchu, je třeba v prvé řadě přehodnotit 
zonaci, zrušit dosavadní bezzásahové 
režimy a vrátit se ke dřívější koncepci, podle 
níž byl vypracován dosud stále platný 
a jediný Plán péče. Zóny by měly být zhruba 
v zásadě pouze tři.

První zóna (jádrová) by zahrnula 
současně uhynulý les a beznadějně 
napadené části, které již nelze zachránit, 
včetně arondovaného území. Zde se 
předpokládá  bezzásahový (autoregulační) 
režim s výjimkou již zmíněné regulace zvěře 
podle exaktní ,  vědecky podložené 
metodiky. Konečná výměra této zóny 
v budoucnu by měla být stanovena na 
základě „společenské objednávky“, tj. 
zohledněním potřeb ochrany přírody 
v širším kontextu, s potřebami ochrany 
životního prostředí a rozvoje regionu. 
V současnosti její výměra dosahuje asi 30 % 
území (16 tis. ha).

Druhá zóna (přechodová, resp .  
využívaná pro přírodě blízké hospodaření), 
by měla být největší a zahrnout území 
o rozloze asi 40 až 50 % lesa ( kolem 25 tis. 

ha).  Zde se obvykle nacházejí dříve 
hospodářsky využívané nepůvodní smrčiny, 
zčásti smíšený les, kde bude třeba 
hospodařit přírodě blízkým způsobem 
a dlouhodobě směřovat k přirozenému 
stavu. Postupné přiřazení jednotlivých částí 
lesa k 1. zóně lze očekávat za desítky let a to 
podle již zmíněných kritérií. Její velikost se 
může postupně zvětšovat a ustálit na 
velikosti, dojednané v širokém konsensu.

Třetí zóna (hospodářská) o výhledové 
rozloze asi 20 až 30 % (tj. asi 13 tis. ha) bude 
využívána k lesnickému hospodaření 
běžným způsobem.

Jak dále v lesích národního 
parku?

Závažným a náročným úkolem bude 
obnova lesa mimo území 1. zóny. Je 

nesporné, že celou plochu nebude možno 
a nebylo by ani žádoucí zalesnit, jak tomu 
bylo po kalamitě v r. 1870. Využít bude 
nutno přirozenou obnovu, tj. spontánně 
vyrůstající semenáče z náletu semen 
nejrůznějších dřevin, jako je jeřáb, vrby, 
osika, bříza a také smrk, někde borovice a tu 
doplnit na menších plochách výsadbou 
původních dřevin, buku a jedle. Ty ale 
budou časově i finančně velmi náročné, 
protože nejdříve je třeba plochy k výsadbě 
připravit, pak je osadit, oplotit nebo jinak 
ochránit před zvěří, ale přesto je ještě třeba 
počítat s velkými ztrátami. Kombinací 
těchto dvou způsobů obnovy bude nutno 
územně diverzifikovat. Jinak postupovat na 
pasekách, než v uhynulých porostech. Jak 
velká bude plocha pod uhynulým lesem, 
která se nyní přeřadí do 2. zóny, nikdo zcela 
přesně neví. Jisté je, že zde bude možno 
obnovovat les převážně pouze přirozeně. 
Teprve mnohem později, po desítkách let, 
dosadit původní dřeviny, buk a jedli, které 
by se tady bez přispění člověka nikdy 
nevrátily. Co člověk kdysi vytěžil a zničil, 
musí nyní napravit.

Důležitá bude komunikace 
s regionem

Je jisté, že příroda sama 
si neporadí a není schopna 
v dohledné době obnovit 
původní stav lesa. Ten se 
utvářel a stále se udržuje na 
jednotlivých stanovištích, 
ovlivňován jakostí půdy, 
n a d m o ř s k o u  v ý š k o u  
a  k l i m a t i c k ý m i  
podmínkami. Nechat zde 
vzniknout DIVOČINU, tj. 
primární sukcesní stadia 
lesa, je jednoduché řešení 
pro ty, kteří nepronikli do 
tajů a zákonitostí vzniku 
a  u s p o ř á d á n í  l e s n í c h  
společenství a kteří lesu 
příliš nerozumí. S trochou 
nadsázky, ale pro názornost 
lze přirovnat použitý postup 
„nezasahování“ k situaci 

pacienta po operaci a třeba amputaci nohy, 
kterého necháme na dešti a v zimě 
a očekáváme, že se uzdraví a bude běhat 
stejně dobře jako dřív.

Samozřejmě, že mimo tyto lesnické 
úkoly bude muset nový ředitel řešit mnoho 
dalších problémů, protože se od něj očekává 
větší schopnost komunikace s obyvateli, 
návštěvníky a celou řadou zájmových 
skupin. Hlavním posláním Národního parku 
je nepochybně ochrana přírody, čímž se také 
rozumí ochrana životního prostředí 
v nejširším slova smyslu. Zároveň je ale 
třeba vnímat, že toto území není jen pro 
přírodu, ale také pro člověka, který ji bude 
chtít obdivovat a žít s ní v rozumné shodě.

Radomír Mrkva, profesor lesnictví a bývalý 
člen Rady NP Šumava  

Jak dále v Národním parku Šumava

Jiří Brunclík



V Železné Rudě naproti Městskému úřadu 
otevřeli 1. 2. 2011 nový obchod společnosti Biotec 
International. 

Firma Biotec má sídlo ve výzkumném statku 
Mlýnec u Klatov, kde se zabývá ekologickým 
výzkumem paliv. Je to dceřiná společnost 
německé firmy Euregio Biomasse Zentrum 
s hlavní provozovnou v Janovicích. Byla založena 
v  r o c e  2 0 0 0  a  p ů v o d n ě  s e  z a b ý v a l a  
velkoobchodem a výrobou pelet a briket. Nyní se 
zabývá velkoobchodem i maloobchodem. 
Prodává zejména ekologická lisovaná paliva pro 
hospodárné vytápění, dřevěné lisované peletky 
volné i balené, peletovací košíky, dřevěné 
a kůrové lisované brikety (hoří až 14 hodin), 
ekologické pevné podpalovače i palivové dříví. 
Dále dřevěné podpalovací třísky, štěpky, palivové 
odřezky ve svazcích, grilovací dřevo - bukový 
štěpek, polínka do kamen nebo na grilování 
z měkkého i tvrdého dřeva - buk, dub, smrk, 
borovice, bříza. Zboží firmy se vyrábí v tuzemsku 
a v Německu a odpovídá platným evropským 
normám.

Na otázku, proč se firma rozhodla otevřít nový 
obchod v Železné Rudě, nám prokurista 

společnosti Biotec International Santiago Vogel 
odpověděl: „Rozhodli jsme se z několika důvodů. 
Jeden z hlavních důvodů je, že naše současná 
klientela je hodně z okolí  Železnorudska.  Chtěli 
jsme jí vyjít vstříc,  aby zákazníci nemuseli jezdit 
pro zboží až na centrálu do Janovic nad Úhlavou. 
Náš sortiment nenabízí nikdo z firem v Železné 
Rudě a okolí.“ Jaké mají dřevěné brikety výhody 
oproti štípanému dříví? „Mají mnohem vyšší 
výhřevnost. Rozhodující v tomto případě je, že 
objemová hmotnost díky vysokému stlačení při 
lisování dřevěných pilin je výrazně vyšší a vlhkost 
dřeva výrazně nižší než u dřeva - jak známo, vyvíjí 
suché dřevo více tepla než mokré,“ říká Santiago 
Vogel.

V Železné Rudě bude mít firma na skladě 
poměrně široký sortiment od běžných dřevěných 
hranatých briket až po pelety. K mání tu bude 
i krbové dříví  či věci potřebné  na podpal. Paliva 
od firmy lze využít jak pro běžné vytápění 
v kamnech, krbech či starších typech kotlů, ale 
i v nejmodernějších peletovacích kotlích. 

Otevřeno bude od pondělí do soboty. Od 
pondělí do pátku je otevírací doba  9,00 až 18,00 
hodin. V sobotu 8,00 až 12,00.

Sčítání lidu... 
(Dokončení ze str. 2)
Data ze sčítání jsou důležitá při 

posuzování hlukové zátěže a při tvorbě 
hlukových map, které ukazují, jaká část 
obyvatel je (a nebo v případě nových projektů 
může být) zasažena nadměrným hlukem.

Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. 
faktické bydliště, tedy místo, kde lidé 
skutečně žijí. Trvalé bydliště je v rámci EU 
české specifikum s velkým problémem – na 
adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně 
lidí. Faktické bydliště je velmi důležitou 
informací pro starosty, kteří tak poprvé 

oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich 
obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam 
hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat 
kapacity škol, školek, zdravotnických 
zařízení, veřejnou dopravu, občanskou 
vybavenost. 

Živnostníci, podnikatelé a firmy získají 
díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých 
lokalitách budou lidé potřebovat jejich 
služby. 

Sčítání lidu je naprosto klíčové pro 
národnostní menšiny a jejich práva. Otázka 
na národnost je ve formulářích sčítání lidu 
sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí 

přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 
10 % obyvatel, získávají podle zákona právo 
na vícejazyčné názvy a označení a obec musí 
zřídit výbor pro národnostní menšiny. 
Menšiny mají v ČR také právo na užívání 
jazyka národnostní menšiny v úředním styku 
a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání v 
jazyce národnostní menšiny a další. 
Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na 
mateřské dovolené za obce či městské části, 
data se často využívají v Praze (ale i v jiných 
regionech) jako podklad pro plánování služeb 
pro maminky s malými dětmi.
MěÚ a red. s využitím materiálů Českého statistického úřadu

V Železné Rudě byl otevřen nový obchod 

Aktuálně: Volby starosty města Zwiesel
Volby nového starosty města Zwiesel v 

neděli 30. 1. 2011 nepřinesly vítěze. Po 
souboji dvou kandidátů, Franze Xavera 
Steiningera a Eugena Stadlera z CSU přinesou 
konečný výsledek doplňkové volby 13. 2. 
2011. Padesátiletý Stadler získal zatím 31,6% 
hlasů, zatímco Steininger s 23,05% jen těsně 
p ř e k o n a l  k a n d i d á t a  S P D  A l o i s e  
Fuggenthalera (22,67%). Thomas Müller, za 
Zelené, skončil na čtvrtém místě s 21,78% 
hlasů. 

Mediálně se před volbami prosadil do 
popředí zejména dosavadní starosta Bavorské 
Rudy Thomas Müller. V osmatřiceti letech 
vystoupil tento kandidát z politické strany 
CSU a kandidoval za Zelené. Okresní 
předseda levicové strany Die Linke Boris 
Stetzuhn zůstal daleko vzadu (s necelým 
procentem).

Volební účast byla 68,68%, relativně 
vysoká. Odhady ale byly vyšší. Podle prvních 
výsledků to v neděli večer vypadalo na těsné 
vítězství kandidáta SPD Fuggenthalera a 
Müllera, ale celkový obraz se změnil ve 
prospěch kandidáta CSU Stadlera a nakonec 
se těsně rozhodovalo o tom, kdo bude na 

druhém místě, zda Steininger, Fuggethaler 
nebo Müller. 

Železnorudský zpravodaj zkoumal, jak se 
jednotliví kandidáti staví k otázce 
šumavských lesů na území národního parku.

E u g e n  S t a d l e r ,  p r á v n í k ,  č l e n  
zastupitelstva obce Lindberg, předseda 
sdružení Pro Nationalpark, Lindberg, CSU: 
Politická strana CSU obce Lindberg je toho 
názoru, že další rozšiřování bezzásahových 
zón povede k velkoplošnému odumření lesů a 
bude mít negativní dopad na turismus v celém 
regionu. Podle mého názoru jsou tyto obavy 
neopodstatněné. Nebezpečí velkoplošné 
kalamity zvyšuje podle mého názoru naopak 
to, pokud bezzásahové zóny nejsou 
rozšiřovány v potřebné míře. Doporučuji, aby 
peticím obce Lindberg a o.s. Pro záchranu 
Bavorského lesa nebylo vyhověno. 

Franz Xaver Steininger, stavební inženýr 
a poradce, Zwiesel, bez politické příslušnosti: 
V diskusi o budoucnosti národního parku mají 
obě strany v ruce přesvědčivé argumenty. Jde 
o nalezení střední cesty, která uspokojí 
všechny strany sporu. Stálé tahanice kolem 
budoucnosti Národního parku Bavorský les 

škodí jak městu, tak jeho obrazu pro okolí.
Alois Fuggenthaler, právník, radní města 

a člen Horské služby Zwiesel, SPD: Turistická 
zařízení národního parku jsou důležitá. 
Nemohu však akceptovat šířící se plochy 
mrtvého lesa. Koncepce divočiny znamená 
zničení lesa na velkých plochách s nadějí, že 
někdy v budoucnu tu vyroste nový les. Tuto 
koncepci odmítám.  

Thomas Müller, zaměstnanec ekologické 
organizace Bund Naturschutz GmbH, 
starosta Bavorské Rudy, Bavorská Ruda,  
Zelení: Téma národního parku je přenechat 
přírodu přírodě. Podporuji koncepci, aby 
nejméně 75% plochy Národního parku 
Bavorský les bylo ponecháno bez zásahu.

Boris Stetzuhn, odborný poradce OBI ve 
Zwieselu, Regen, levicová strana Die Linke: 
Jsem jednoznačně pro národní park, ale zcela 
jasně říkám, že toto unikátní přírodní dědictví 
nelze ponechat na pospas kůrovci a nelze, aby 
o tomto území rozhodovala jen správa 
národního parku. Vytvoření divočiny místo 
lesa a koncepce rozšíření bezzásahových zón 
by měla být přehodnocena, dokud není pozdě.

 s využitím materiálů v bavorském tisku 

Foto: VCH



6. 1. 2011 – Po vyhlášení poplachu vyjela naše jednotka 
k odstranění následků dopravní nehody 
osobního automobilu v Hamrech (foto 
vpravo nahoře). Po cestě na místo události 
nám bylo upřesněno, že se havarovaný vůz 
nachází až za Zelenou Lhotou, před 
odbočkou na Hamry. Při našem příjezdu zde 
již zasahovala HZS Klatovy s CAS Tatra 
Terrno. Byla provedena protipožární 
opatření a zajištění místa nehody. Po 
domluvě velitelů byla naše jednotka 
ponechána na místě události do vyšetření 
nehody Policií ČR a dále do příjezdu 
odtahové služby, která havarovaný 
automobil vyprostila. Po dobu řešení 
události jsme řídili dopravu kyvadlově 
jedním jízdním pruhem.

7. 1. 2011 – Odstranění nebezpečných ledových převisů 
z budovy lékárny.

7. 1. 2011 – Odstranění ledových a sněhových převisů 
z budovy v ul. 1. máje.

8. 1. 2011 – Další odstranění ledových a sněhových 
převisů z domu v ul. 1. máje.

8. 1. 2011 – Likvidace olejové skvrny o délce přibližně 
300m, která se přerušovaně táhla po silnici 
z ul. Řezná až do ul. 1. máje.

9. 1. 2011 – Po vyhlášení poplachu naší jednotce jsme 
vyjeli s RZA Nissan a CAS Tatra Terrno 
k dopravní nehodě mezi Špičákem 
a Hojsovou Stráží (foto vpravo dole). Na 
místě bylo průzkumem potvrzeno, že se 
jedná o nehodu jednoho terénního 
automobilu, který narazil do stromu. Při 
nárazu došlo ke zranění jednoho dospělého 
a jednoho dítěte. Mladého pasažéra si 
převzala před naším příjezdem do péče ZZS 
Klatovy – Železná Ruda. Provedli jsme 

Vážení čtenáři, 
po náročnějším začátku roku, kdy nás nutily k výjezdům ledové a sněhové převisy a dopravní nehody na zasněžených silnicích, nastal 
s výraznou oblevou naší jednotce klid. Na našich stránkách se dočtete o absolvované praxi na ZZS Plzeň, o čemž jsme dostali osvědčení 
a také o nových členech v naší jednotce. 



Náš sbor nabízí již několik let možnost objednání si úklidu sněhu, a to pomocí 
traktoru s předním nakladačem a novou velkou zadní radlicí. Traktor je vlastně 
možné objednat téměř kdykoliv, a to i na jiné práce. Traktor má náhon 4x4, 
a proto si dokáže poradit i v náročném terénu. Nosnost radlice je 1 t.
Navíc je možné využít i služeb našeho třístranně sklopného valníku pro převoz 
materiálu. Cena za motohodinu je 550,- Kč vč. DPH.

protipožární zajištění a souběžně bylo prováděno zajištění spolujezdkyně a její vyproštění z vozidla a uložení do vakuové 
matrace. Následně byla vynesena na vozovku a předána do péče ZZS Klatovy. Po vyšetření nehody Policií ČR bylo vyčkáno 
příjezdu vozidla odtahové služby, které provedlo vyproštění vraku vozidla. Po dobu řešení události byl provoz řízen 
kyvadlově a během vyprošťování musela být na několik desítek minut uzavřena úplně.

9. 1. 2011 – Likvidace ledových převisů z OD Kralovák.
10. 1. 2011 – Odstranění zbylých ledových převisů, které spadly na zaparkovaný automobil v ul. K Samotám.
10. 1. 2011 – Dopravní nehoda osobního automobilu v mezi Gerlovou Hutí a Hartmanicemi. Nehoda se obešla bez zranění.
12. 1. 2011 – Na žádost ZZS Klatovy – Železná Ruda jsme vyjeli k asistenci se snesením nadměrného pacienta.
18. 1. 2011 – Otevření zabouchnutých dveří domu na Špičáku, kde zůstal uvězněný pes.

Možnost objednání úklidu sněhu

U naší hasičárny, konkrétně u hlavního vchodu, je několik měsíců nainstalována sběrná 
nádoba pro sběr starých, rozbitých či jinak nefunkčních žárovek a zářivek. Schránka je 
volně k dispozici, takže je možné do ní tento druh elektroodpadu vhazovat kdykoliv. 
Samozřejmě zdarma.

Zpravodaj: Filip Brož

Recyklace a sběr žárovek

Velký Javor na bavorské straně Šumavy byl ve dnech 
4. – 6. 2.  2011 dějištěm závodu světového poháru žen. 

Fotografie Václava Chabra zachytila Šárku Záhrobskou 
v obležení mladých fanoušků, kteří ji přijeli z Čech na Velký Javor 
podpořit. Druhá fotografie dokumentuje nepřízeň počasí, která 
závody provázela.

Těžkou slalomovou trať v mlze nezvládly mnohé favoritky, ale 
Záhrobská zbytečně neriskovala a skončila pátá. Sobotní obříslalom 

Světový pohár na Velkém Javoru
byl pro velmi špatné počasí přesunut na neděli. 

Tento den přinesl úspěch domácí Viktorii Rebensburgové, 
která obří slalom Světového poháru  vyhrála časem 45,82 
sekundy z prvního kola. Tím Rebensburgová zvládla generální 
zkoušku na mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchenu, 
které se odehrává od  7. do 20.2.2011. Obří slalom na Velkém 
Javoru byl poslední v sadě závodů Světového poháru před 
mezinárodním kláním o tituly. České reprezentantce Šárce 
Záhrobské generálka na mistrovství světa nevyšla, v první 
jízdě obsadila 47. místo a do druhého kola bohužel 
nepostoupila.

red



Vážení čtenáři,
po měsíci se opět setkáváme na 

stránkách Železnorudského zpravodaje, ve 
kterých vás chceme seznámit s prací 
a činností záchranářů Horské služby 
Šumava. Od počátku zimní sezóny 
2010/2011 ošetřili záchranáři Horské 
služby Šumava již 348 osob, které se 
zranily na sjezdových tratích nebo ve 
volném terénu. V porovnání se stejným 
obdobím minulé zimní sezóny není nárůst 
ošetřených nijak dramatický. Bohužel 
musíme konstatovat, že na českých horách 
narůstají těžké úrazy se smrtelnými 
následky. Srážka lyžaře s řidičem na 
sněžném skútru v Krušných horách, náraz 
mladého snowboardisty do pevné překážky 
opět v Krušných horách, vyjetí ze sjezdové 
tratě a následný náraz mladé lyžařky do 
pevné překážky v Jeseníkách. To je jen 
krátký výčet úrazů, které skončily za 
uplynulé období zimní sezóny 2010/2011 

na českých horách smrtelnými následky. 
Horská služba důrazně apeluje na 
používání bezpečnostních ochranných 
pomůcek při lyžování a dodržování 
lyžařského desatera, tzv. deseti pravidel 
FIS. Těžký úraz se smrtelnými následky, 
vždy velice zasáhne široké okolí. Nejvíce 
traumatizující jsou však případy, kdy na 
sjezdových tratích vyhasnou zbytečně 
velice mladé životy.

10. ledna 2011 obdržela Horská služba 
Šumava od Plzeňského kraje dva 
automatizované externí defibrilátory 
LIFEPAK 1000 (seznamování s přístrojem 
dokumentují fotografie - pozn. red.). 
Slavnostního předání se zúčastnil radní 
Plzeňského kraje pro zdravotnictví Václav 
Šimánek. Celý projekt v hodnotě 70 000  
Kč byl realizován z finanční dotace 
Plzeňského kraje .  Díky podpoře 
Plzeňského kraje má Horská služba 

Š u m a v a   d a l š í  d v a  e x t e r n í  
defibrilátory. Tyto defibrilátory jsou 
umístěny na ošetřovně Horské služby 
ve Sportovním areálu Špičák 
a v záchranném vozidle dispečera 
oblasti, které zajišťuje záchrannou 
činnost v oblasti Železnorudska 
a Prášilska. Především díky finanční 
podpoře Plzeňského a Jihočeského 
kraje, může být Horská služba dobře 
vybavena záchrannými prostředky 
a poskytovat odbornou pomoc na 
vysoké úrovni. Horská služba Šumava 
d i s p o n u j e  n y n í  o s m i  
a u t o m a t i z o v a n ý m i  e x t e r n í m i  
defibrilátory, které jsou rovnoměrně 
rozmístěny na stanicích Horské služby 
po celé Šumavě.

V sobotu 22. ledna 2011 krátce před 
16.00 hod. obdržel dispečer Horské služby 
na Zadově informaci od operačního 
střediska Zdravotnické záchranné služby v 

Klatovech. Výzva se týkala muže 
ve věku přibližně 60 let, 
který se nachází v 
bezvědomí na běžecké 
trati mezi osadou Kvilda 
a Horská Kvilda v 
centrální části Šumavy. 
Tato informace byla 
p o t v r z e n a  j e š t ě  
Z d r a v o t n i c k ý m  
operačním střediskem 
v Českých Budějovicích. 
Na místo události vyslal 
dispečer Horské služby 
č ty ř i  záchraná ře  v  
záchranném vozidle a na 
t e r é n n í  č t y ř k o l c e .  

Záchranáři Horské služby dorazili na místo 
události do pěti minut a převzali resuscitaci 
od oznamovatelů celé události. Při 
resuscitaci byl využit automatizovaný 
externí defibrilátor,  který během 
resuscitace potvrdil a aplikoval 
čtyři výboje. Po příjezdu posádky 
Zdravotnické záchranné služby 
byla resuscitace muže předána 
lékař i  výjezdové skupiny.  
Posádka Zdravotnické záchranné 
služby muže transportovala na 
jednotku Anesteziologicko-
r e s u s c i t a č n í h o  o d d ě l e n í  
nemocnice v Prachaticích. 25 
ledna 2011 byl potvrzen stav muže 
po resuscitaci. Byl při vědomí, 
orientován v čase a bez vážnějších 
následků na organismus. Dobré 
fungování celého záchranného 

řetězce, kvalitní vybavení a výcvik 
záchranářů Horské služby dokázaly 
zachránit lidský život. Nemalé finanční 
prostředky, které byly vloženy do nákupu 
automatizovaných externích defibrilátorů 
se vracejí zpět. 

Michal Janďura, náčelník Horské služby 
Šumava  
(Fotografie: archiv HS Šumava
č 1. - zaškolení pro práci s AED odbornou firmou
č. 2 - transport zraněného
č. 3, 4 - proškolení firmou MEDTRONIC)
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Pod tímto názvem v pondělí 24. ledna 2011 
proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Karla 
Klostermanna v Železné Rudě.

Malé předškoláky přivítal krteček, kterému 
děti pomohly naházet rybky do vody. 
S pohádkovým Čtyřlístkem počítaly zvířátka, 
vybíraly barvy a hledaly číslice ke kytičkám. 
U Ferdy Mravence „četly“ písmenka 
z Ferdova slabikáře a povídaly o všem, co tento 
šikovný mravenec dokáže. Asi nejtěžší úkol si 
pro budoucí školáčky připravil Večerníček. 
Kromě přednesu básničky a kreslení pohádky 
chtěl zavázat tkaničku na botičkách.

Všechny děti byly velice šikovné a za 
splnění úkolů dostaly papírové myšky plné 
dobrot, které pro ně vyrobili žáci 1. stupně 
v kroužku výtvarné výchovy. Další odměny pro 
budoucí školáky dodali: SPAR Šmíd, pan 
Václav Čapek, Správa NP a CHKO Šumava, 
Unie rodičů a Travel free shop Alžbětín.

Děkujeme všem sponzorům a žákyním 
Tereze Vybíralové,  Petře Vidlákové 
a Veronice Vrbasové za pomoc při realizaci 
tohoto zápisu. 
Šárka Štádlerová a Jana Prošková, učitelky ZŠ 
(foto: Šárka Štádlerová s budoucími prvňáčky)

Dlouhodobá spolupráce Základní školy 
Karla Klostermanna v Železné Rudě 
s železnorudskou Správou Lesů České 
republiky na projektu Lesní pedagogika 
přinesla i finanční příspěvek na zkvalitnění 
výuky handicapovaných žáků ve výši 15 000 
korun. Příspěvek škola využila k nákupu 
notebooku pro asistentky pedagoga na 
přípravu výukových materiálů pro 
handicapované žáky. Na fotografii 
prezentuje ředitel školy Ctirad Drahorád 
(vpravo) lesnímu správci Petru Najmanovi 
zakoupený notebook. -red-

Na pozvání Realschule Zwiesel se naši 
školáci – běžci na lyžích zúčastnili přeboru 
zwieselských škol v biatlonovém areálu 
u Javorského jezera.

Z výsledků: 3 km bruslením - 2. místo – 
Miroslav Štádler - žáci ročník 2000; 3 km 
klasicky 2. místo - Dominik Vizinger - žáci 
ročník 2000; 1. místo Vojtěch Novotný - žáci 
1999 a 2. místo - Vít Mahovský -  žáci 1999. 
4 kilometry klasicky – 1. místo - Ondra 
Novotný - žáci 1997. 

Sjezdové závody: velká výprava 
mladých sjezdařů přijela poměřit síly se 
zwieselskými školáky v obřím slalomu 
postaveném na sjezdovkách Velkého Javoru. 
Výprava byla početná (15 žáků) a velice 
úspěšná. Na stupně vítězů se v jednotlivých 
kategoriích postavili: Martin Malý (2. třída), 
Jan Malý (3. třída), Filip Najman (5. třída), 
Tomáš Najman (9. třída), Eliška Zíková (1. 
třída), Barbora Zíková (4. třída), Tereza 
Fischerová (3. třída), Tereza Vybíralová (7. 
třída), Petra Vidláková (8. Třída), Anna 
Kristina Pešlová (9. třída), Karin Nováková 
(9. třída), Ivana Doumelová (9. třída).

24. února 2011 proběhne 34. zimní 
olympiáda dětí a mládeže okresu Klatovy.

Soutěžit se letos bude nově ve třech 
disciplinách – obří slalom, běh na lyžích 
a snowboard. Sjezdové discipliny (slalom 
a snowboard) se uskuteční za přispění 
provozovatele v lyžařském areálu Nad 
Nádražím, běhy v areálu běžeckých tratí na 
Belvederu.

O č e k á v a j í  s e  z á v o d n í c i  v š e c h  
mládežnických kategorií od prvních tříd po 
maturanty ze všech typů škol v celém okrese. 
Pořadatel  je Základní škola Karla 
Klostermanna ve spolupráci se Ski klubem, 
Tatranem a Městem Železná Ruda.

Olympiáda v německém jazyce
Ve čtvrtek 27. ledna se žáci ZŠ zúčastnili 
olympiády v německém jazyce.Soutěž se 
konala v ZŠ Plánická v Klatovech. Naši žáci 
skončili na skvělých místech. Michaela 
Abrhámová se umístila na 7. místě, Dominik 
Delič na 1. místě a Barbora Faitová na 
3. místě. Karin Nováková skončila na 
úžasném 1. místě a bude nás reprezentovat na 
krajském kole v Plzni. Děkujeme pí. uč. 
Daniele Pluhařové a p.řediteli Ctiradu 
Drahorádovi, že nám umožnili zúčastnit se.

Ankety
1. Jaké bylo vysvědčení?
1. třída – Kája Podracká – samé jedničky
2. třída – Vanesa Windsor – dvojka 
z matematiky
3. třída – Terka Fišerová – samé jedničky
4. třída – Kuba Holub – čtyři dvojky, 
z českého jazyka, matematiky, anglického 
jazyka a vlastivědy
5. třída – Filip Najman – samé jedničky
6. třída - 
7. třída – Michaela Abrhámová – dvojka 
z dějepisu
8. třída – Péťa Vidláková – trojka z fyziky 
a pět dvojek
9. třída – Verča Podracká – dvě trojky, 
z matematiky a fyziky a sedm dvojek

2. Na jaké SŠ chcete jít a proč? (9.třída)
Tomáš Najman – Gymnázium Jaroslava 
Vrchlického v Klatovech, protože ještě 
nevím, co chci dělat.
Matěj Fencl - Na SŠ zemědělskou 
v Klatovech, protože se asi jinam nedostanu, 
ale chci zkusit i obchodní akademii.
Karin Nováková - Gymnázium Jaroslava 
Vrchlického, protože si myslím, že je to ta 
nejlepší příprava na vysokou školu.“
Zlata Vörösová - Na Obchodní akademii 
v Klatovech, protože mi nejvíce vyhovuje.

Společná akce
s německou Realschule
Na jaro 2011 se plánuje společná akce s 

německou školou Realschule.Žáci budou mít 
možnost přespat se svými německými 
kamarády ve Wildniscampu v Národním 
parku Bavorský les. Všichni se na to už moc 
těšíme a doufáme,že se více sblížíme 
a procvičíme si německý jazyk. Děkujeme 
všem,co pomohli tuto akce zrealizovat.

Plavecké závody

V sobotu 22. ledna se Karin Nováková 
(9. třída) se třemi plavkyněmi z Německa 
zúčastnila plaveckých závodů. Dopadlo to 
skvěle a holky se staly dolnobavorskými 
čtyřnásobnými přebornicemi. Vyhrály 
znak, prsa, kraul i polohovku. Moc 
gratulujeme a přejeme jim další podobné 
úspěchy ! Autorky stránkyZimní olympiáda

Mezinárodní měřění sil

Stránku připravily Barbora Faitová
a Zlatka Vörösová, žákyně 9. tř. (foto: 
archiv ZŠ)

Stránku připravily Barbora Faitová
a Zlatka Vörösová, žákyně 9. tř. (foto: 
archiv ZŠ)

Z pohádky do pohádky

Na startu sprintu

Deváťáci oslavují vysvědčeníDeváťáci oslavují vysvědčení



Zakladatelka Eko dílny, členka 
pěveckého sboru, autorka moderní 
bižuterie, obdivovatelka tradičních 
řemesel. Drobná sympatická paní, kterou 
dobře zná řada rodičů, jejichž ratolesti jsou 
žáčky mateřské školy, se narodila 11. 11. 
1965 v Nýrsku. .

Mateřství i nemoc
Železnou Rudou procházela od 

maturity na střední pedagogické škole 
s přestávkami, až tu nakonec pracovně 
zakotvila před deseti lety a tři roky tu 
i bydlí. Přestávky si vyžádaly mateřské 
povinnosti, ale v devadesátých letech 
i nepříjemné zdravotní komplikace, které 
Mílu na několik let invalidizovaly. 
Z nemoci se vracela přes práci v lese, ve 
školkové kuchyni, reklamní agentuře 
a v továrně, kde vyráběli hračky. 

Návrat do Rudy a nová rodina
Až jednou v roce 2000 po dvanáctileté 

pauze přišla pozvánka zpět do mateřské školy 
v Železné Rudě. „V té době jsem již ani 
nepředpokládala, že by se mi podařilo se
k této práci vrátit. Přijala jsem s trochou obav, 
ale šlo to a jde to.“ A dodá ještě perličku: „Při 
podepisování smlouvy mi paní na školském 
úřadu prorokovala – Na Rudě zůstanete 
dlouho, tam pořád někdo odchází. Ještě se tam 
znovu vdáte… No, byla to asi věštkyně.“  
Seznámení s lesníkem Jiřím a posléze svatba 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Malý Jiří 
chodí do první třídy a je sluníčkem celé 
rodiny. A velkou radost babičce Míle dělá 
i vnučka Terezka, o které Jiřík říká: „Teď jsem 
malý, tak jsem její brácha, až budu velkej, 
budu její strejda.“ 

Eko dílna
Když byla na poslední mateřské 

dovolené, vymyslela projekt určený pro 

žáčky školky i pro jejich rodiče. Eko dílna je 
projekt stojící na filozofii recyklace lecčeho, 
co většinou považujeme za odpad. Levné, 
jednoduché, efektní. (Však jsme hned 
zauvažovaly o možnosti občas na našich 
stránkách přinést nápady levných a pěkných 
přání, pohlednic, obrázků a dekorací. vedra) 
Vzniku dílny pomohlo i to, že MUDr. Bártová 
stěhovala v té době svou ordinaci do nových 
prostor a opuštěné místnosti byly ideálně 
řešené pro potřeby výtvarné dílny. „Tak jsme 
se spolu s Marcelou Malou a s podporou 
ostatních kolegyň vrhly do potřebných prací. 
Vymalovaly jsme – máme dílnu hodně 
barevnou a dnes už jsou stěny i plné obrázků.“ 
Na konec školního roku chystá výstavu 
dětských prací, která bude k vidění v atriu 
základní školy. V letošním roce se paní Míla 
v mateřské škole stará o nejmenší děti. Je jich 
šestnáct. Hovoří o nich s láskou skoro 
mateřskou. Třeba o přípravě vánoční besídky 

pro rodiče a s ní spojeným pečením 
cukroví. 

Drobnosti pro radost
Ještě je leckomu Míla známá jako autorka 

bižuterie jako jsou korálky, drátkované řetězy 
a  n á h r d e l n í k y ,  n á u š n i c e  

a další. Má ráda na práci klid a dost času, 
aby si práci mohla užít: „Když mám před 
sebou třeba jen dvě hodiny, to radši ani 
nezačnu.“

Záliba ve zpěvu
A pokud ještě nevíte, kdo je Míla 

Amortová, zavzpomínejte, kdy jste 
n a p o s l e d  b y l i  n a  k o n c e r t u  

Železnorudského smíšeného sboru. Jedna 
ze sopranistek v první řadě je ona. Zpívala 

již v dětství v Komorním souboru a Dětském 
pěveckém sboru při Lidové škole umění v 
Nýrsku. Tehdejší vedoucí, paní učitelka 
Plasová, se stala Míliným velkým pěveckým 
vzorem. Za studií na Střední pedagogické 
škole v Karlových Varech pokračovala ve 
zpívání pod vedením proslulého Jiřího 
Štrunce v Dívčím pěveckém sboru školy. 
Potom v roce 1990 se stala členkou 
klatovského smíšeného pěveckého sboru 
Šumavan, s nímž zpívala 12 let. „To byla moje 
krevní skupina, dodnes na to ráda 
vzpomínám.“ A když vznikl Železnorudský 
smíšený sbor, zapojila se do jeho jeho práce.

A co budoucnost? 
Nedávno si vyzkoušela výrobu skleněných 

vinutých perlí a teď s manželem zamýšlejí 
zřízení dílny a obnovu tohoto tradičního 
šumavského řemesla na Železnorudsku.

Všem čtenářům Míla Amortová přeje, aby 
si dokázali najít čas zastavit se, užít si drobné 
radosti i se svými dětmi, a tak mít na tváři stále 
jen úsměv.
Zaznamenala Věra Drahorádová (foto: VCH)

Je relativně mladý. Byl založen roku 
1850 a jeho vznik byl výsledkem téměř 250 
let trvajícího úsilí Králováků, obyvatel 
Královského hvozdu, který od pradávna 
vytvářel přirozený hraniční val zabraňující 
proniknutí nepřátelských vojsk. 

Privilegia Královákům zaručil císař 
Matyáš v roce 1617. Potvrdil, že tzv. 
královské rychty zůstanou na věčné časy 
pod ochranou panovníka země. Všichni 
obyvatelé strážních vesnic měli za 
svoji službu zvláštní, na tehdejší 
dobu významné výsady stvrzené 
královskými listy. Jednou z 
výsad bylo právo vařit pivo a 
pálit kořalku. Přestože měli 
zdejší svobodní sedláci právo 
na vaření piva, vrchnost se zde 
snažila prosadit odběr piva z 
panského dešenického 
pivovaru a zakazovala 
Královákům čepovat jiné 
pivo. Králováci se proto 
téměř 250 let snažili 
prosadit stavbu vlastního 
pivovaru. Záměr se jim 
podařilo uskutečnit až 
r o k u  1 8 5 0  p r á v ě  
v Hojsově Stráži při 
dvoře Huishanselhof, 
patřícím Jakubu Pflanzerovi. Velkou zásluhu 
na stavbě má i tehdejší okresní hejtman 

Schödelbauer, rodák z Hojsovy 
Stráže. V roce 1857 byl 

pivovar v nájmu Josefa 
Spatha, který v pivovaře 
pracoval od jeho založení 
jako sládek. Zpočátku se 
vařilo hlavně černé 
slazené pivo bavorského 
typu. Odbytiště měl 
pivovar na Zejbiši  
( J a v o r n á ) ,  Z h ů ř í ,  
Nýrsku, Bystřici, Svaté 
Kateřině, Chudeníně, 
Zadních Chalupách, 
Můstku a na Prenetu. 
Pivo rozvážely koňské 
povozy cestou, které 
se říkalo „Bierweg“ – 
pivní cesta. V roce 
1883 nastupuje do 
pivovaru sládek Josef 
Spath ml. V této době 
se roční výstav piva 

pohybuje na hranici 5 000 hl. V pivovaře se 
střídají sládci Ladislav Brunner, František 

Felix a.j. Po smrti majitele pivovaru Jakuba 
Pflanzera v roce 1905 povolala vdova 
Johanna do Hojsovy Stráže (Eisenstrass) 
Maxe Seiderera z Bavorska, který pivovar 

zrekonstruoval a zmodernizoval. Od roku 1908 
je už uváděn jako jeho nový majitel. V roce 
1910 zachvátil pivovar požár, který zničil jeho 
část včetně zásob chmele a sladu. V roce 1918 
již ale pivovar pod vedením sládka Michala 
Heidlera uvařil 4 300 hl piva. V roce 1918 se 
vrací do pivovaru Josef Spath ml. a nově 
přestavěný pivovar kupuje. Pracuje zde až do 
své smrti roku 1938, kdy ho nahrazuje sládek 
František Nöttig. Posledním majitelem 
pivovaru je Anna Spathová vdova po Josefu 
Spathovi, jež přibírá spolumajitelku Marii 
Kollrosovou, jejíž muž byl správcem pivovaru.

V roce 1945 byla na pivovar uvalena 
národní správa a správcem se stal Vladimír 
Hodinář, současně technický a administrativní 
vedoucí pivovaru. V roce 1946 jej vystřídal 
Antonín Koudelka, vedle nějž byl sládkem 
František Koudelka. Výroba za rok 1945 
poklesla na 1876 hl. Na podzim roku 1946 byl 
pivovar úředně uzavřen výměrem ministerstva 
výživy a výroba zastavena. K poslednímu 
výstavu došlo v listopadu 1946. Část 
zařízení byla předána do pivovaru v Železné 
Rudě.

Torzo budovy pivovaru s komínem lze 
ještě dnes v Hojsově Stráži navštívit. Text 
a foto: Václav Chabr

Miloslava Amortová

Pivovar v Hojsově StrážiPivovar v Hojsově Stráži



Naši podnikatelé a služby

Stále víc lyžařů nechce jen 
brázdit svahy hor, ale chce 
umět dobře ovládat lyžařskou 
techniku. Ta se s příchodem 
carvingových lyží razantně 
změnila. Děti se dnes neučí jen 
na školních kursech, ale také 
v rámci rodiny, s rodiči. Rodiče 
je mohou přes den umístit 
v lyžařské škole a sami jít 
lyžovat na jinou sjezdovku 
nebo louku. Na Železnorudsku 
působí více lyžařských škol. 
Jednou z těch, která nás 
zaujala, je JPK Železná Ruda.

Lyžařská škola JPK byla 
založena roku 1991 a letos slaví 
20. výročí svého vzniku. 
V České republice má celkem 
o s m  p o b o č e k .  F u n g u j í  
samostatně, ale pod stejným názvem. 
Železnorudská pobočka byla založena roku 
1998 a vede ji Michaela Ruthová se svým 
bratrem Janem Ruthem. Celkem působí 
v  lyžařské škole JPK tři společníci. Michaela 
Ruthová, její bratr a zakladatel všech poboček 
JPK Jiří Kotaška. Další „stálicí“ je hlavní 
instruktor Marek Kičinko, který v JPK 
vyučuje již šest sezón. Škola má také  
hlavního technika lyžařského vybavení 
a stálou základnu instruktorů, která se vždy 
rozrůstá podle potřeb zákazníků. „V roce 
2008 jsme odkoupili podíl v železnorudské  
pobočce, takže se tomuto oboru věnujeme tři  
sezóny, ale předtím jsme tu působili jako 
instruktoři lyžování a snowboardingu. Zimní 
sporty jsou nám velice blízké. V tomto  
odvětví se pohybujeme už přes osmnáct let, 
jelikož zde naši prarodiče vlastní chalupu 
v bývalé osadě Debrník a my jsme sem od 
malička jezdili s rodiči,“ říká Jan Ruth. Výuka 
se provádí dle moderní metodiky, které se 
instruktoři JPK naučili v kursech Asociace 
profesionálních učitelů lyžování ČR APUL. 
Výuka vede podle sourozenců Ruthových 
k efektivnímu zdokonalování dovedností 
klienta a liší se od staré metodiky, podle které 
v ČR stále vyučuje několik lyžařských škol. 
Rakouská metodika, kterou v ČR zaštiťuje 

APUL, nebyla podle názoru obou 
podnikatelů dosud překonána.

Michaela Ruthová a Jan Ruth jsou toho 
názoru, že v dnešní době je lyžování 
a snowboarding jedním ze základních 
vzdělávacích prvků, že to je nejen sportovní, 
ale i společenské odvětví. „V lyžařských 
školách se nevyučuje jen umění lyžovat 
a jezdit na snowboardu, ale také pravidla 
chování na sjezdovce, která jsou z důvodu 
bezpečnosti velice důležité,“ říká Michaela.

Děti především
Mnoho rodičů dává přednost výuce svých 

dětí. Jejich ratolesti jsou nejdůležitější 
zákazníci lyžařské školy JPK. „Na výuku dětí 
se  specializujeme. Jsme partneři projektu 
Zimní dětská liga od APUL. Naši zákazníci 
využívají našich služeb také pro základy 
sjezdu, případně aby si osvěžili své 
dovednosti. Samozřejmě jsou i klienti, kteří 
chtějí vypilovat styl nebo si přejí instruktora 
jen proto, aby se na místních sjezdovkách 
nepohybovali sami,“ zdůrazňuje Jan Ruth. To 
všechno ale něco stojí. „Cena výuky je od 200 
Kč za výukovou hodinu. Samozřejmě pokud 
chce klient více hodin nebo dní, je cena za 
výuku pro klienta výhodnější. Výuku 
provádíme minimálně jednu hodinu, pokud 
se nejedná o nejmenší, poté je možné si výuku 

rozložit například na dva dny po 
půlhodině. Výuka probíhá hlavně na 
Belvederu, kde se také nachází dětská 
školka, a na Alpalouce. Jsme ale 
ochotni vyučovat v jakémkoliv 
místním lyžařským areálu dle přání 
k l i e n t a ,  v č e t n ě  š p i č k o v é h o  
bavorského areálu Velký Javor - 
Grosser Arber.“

Co se týče dětské lyžařské školky, 
je v ceně výuka a provazový vlek. 
„Pro nejmenší po absolvování kursu 
máme i dárkové balíčky. Máme také 
extra nabídku, tři hodiny výuky plus 
vybavení. Tato nabídka se týká jen 
dětské školky, ale mohou ji využít 
i dospělí, kteří nikdy na lyžích nebo 
snowboardu nestáli. Jakmile klient 
využije služeb naší lyžařské školy, 

má automaticky desetiprocentní 
slevu na další výuku,“ říká Jan. 
Zároveň je také možné využít 
partnerských slev. „Naši slevoví 
partneři jsou  penzion Sládek, 
cukrárna Sněhurka a bar Big 
Apple, Autocamp Železná Ruda, 
Chalupa na staré pile a stylová 
restaurace a penzion Chata 
Rovina, kde jsme letos otevřeli 
společně novou dětskou školku,“ 
doplňuje jeho sestra. JPK 
provádí podle přání i výuku 
běžeckého lyžování, ale tato 
služba není zdaleka tak žádaná 
jako sjezdové lyžování nebo 
snowboarding.  Výuku na 
běžkách lze pojmout také jako 
túru s průvodcem po místních 

trasách.

Sjednotíme skipasy?
A jak vidí oba milovníci Šumavy, 

Michaela Ruthová a její bratr Jan Ruth, 
s i t u a c i  n a š í  r e k r e a č n í  o b l a s t i  -  
Železnorudska? Je přece známo, že šumavská 
horská  střediska dnes musí o zákazníky tvrdě 
bojovat a hlavně stále zlepšovat své služby. 
„Tato věc byla již několikrát zmíněna 
v  p ř e d c h o z í c h  Ž e l e z n o r u d s k ý c h  
zpravodajích. Základní problémy jsou 
vietnamská tržiště, nedostatek chodníků, 
neopravené silnice a tak dále. Nemyslíme si 
ale, že by v tom neslo hlavní vinu Město. My 
s e  č a s t o  p o t ý k á m e  s  p r o b l é m e m  
informovanosti turistů a s nesjednoceností 
skipasů v místních lyžařských areálech. Náš 
hlavní problém je také to, že ve dvou 
železnorudských areálech nás nepustí 
vyučovat naše klienty, a to dokonce i pod 
fyzickými výhružkami.  Bohužel si  
neuvědomují, že ski areály jsou v převážné 
míře veřejným prostorem, a tudíž nemohou 
zakazovat ostatním školám výuku na svých 
sjezdovkách,“ komentuje situaci Jan. Podle 
jeho názoru některé z těchto problémů turisty 
od Šumavy odrazují a mohlo by se stát, že 
o Železnorudsko poklesne zájem turistů. 
„Železná Ruda by určitě potřebovala, aby se 
konkurenti navzájem respektovali a ukázali 
turistům, že mají Železnou Rudu rádi a že 
chtějí, aby se turisté vraceli,“ říká podnikatel.

Kontakty
Zájemci o výuku se mohou přihlásit buď 

o n - l i n e  r e z e r v a c í  n a  w e b u  
www.jpksumava.cz, telefonicky na 603 260 
602 nebo 733 530 453, mailem na 
zeleznaruda@jpk.cz a nebo osobně 
v pobočce JPK na Klatovské 433 (za 
železničním přejezdem u stanice Železná 
Ruda centrum). Na tomto místě firma také 
provozuje  servis a půjčovnu. Je možné si tam  
zapůjčit lyže, snowboardy, běžecké lyže, 
hole, potřebnou obuv, saně, sněžnice a různé 
doplňky jako je například helma a brýle. 
Zároveň jsou tam také různé sportovní 
doplňky na prodej. 

Radovan Holub (foto: archiv JPK)

Lyžařská škola JPK Železná Ruda 

Michaela a Jan Ruthovi ve své půjčovněMichaela a Jan Ruthovi ve své půjčovně

S výukou pomáhá i zvířecí kamarád



Potomek rodiny Abele, spisovatel 
K a r e l  K l o s t e r m a n n ,  u v á d í  
v autobiografii, že jeho matka 
pocházela ze staré sklářské rodiny 
A b e l e .  Te n t o  r o d  p ů v o d n ě  
francouzských šlechticů patřil  
k protestantům a přívržencům 
hugenotů .  Po  zrušení  ed ik tu  
nanteského se z Francie z Ardennes 
vystěhovali napřed do Würtenberska 
a potom do Čech, kde se roku 1740 
nejprve usadili v Míšově u Spáleného 
Poříčí a založili zde sklárnu. Když tato 
sklárna vyhořela, přesídlili na Šumavu 
do České Hůrky. Zde se Abelové 
postupně stali významným a majetným 
rodem.

Zakladatelé tradice
Prvním známým příslušníkem rodu 

je František Abele (1705-1753), který 
ve stáří dvaceti let uprchl z Breisgau do 
Plossbergu. Tam se oženil s měšťanskou 
dcerou Kunhutou Wiesenderovou 
a odstěhoval se s ní do Míšova 
u Spáleného Poříčí. V Mutěníně si najal 
huť, která byla tehdy kromě hutě prášilské 
jedinou zrcadlovou hutí v celém království. 
Po Františkově smrti byla huť pojmenována 
po něm -  Franzbrunnhütte či Abelova.

Jeho syn Křišťan Ferdinand Abele (1740-
1801) si najal od knížete Kinského dvě hutě 
v Prášilech a jednu na Suchých Studánkách. 
Prášilské hutě dodávaly své tovary výhradně 
sloupským podnikům knížete Kinského, 
kdežto ve Studánkách se vyráběla jen 
takzvaná „židovská zrcadélka“.

Roku 1799 koupil Křišťan Ferdinand 
Abele od Hafenbrädlů Českou huť v Hůrce 
a zahájil zde okamžitě výrobu zrcadlového 
skla. Vyráběl tehdy největší foukaná zrcadla. 
Dal tím základ k nové, smělé podnikatelské 
činnosti a založil tím slávu svého rodu.  
Zemřel roku 1801 v Sušici, kde vlastnil veliký 
dům. Později byl přenesen do rodinné hrobky 
v Hůrce.

Lodě v Janově
Křišťan měl tři syny Jiřího - Kryštofa, 

Ferdinanda, Bedřicha. Sklářství se ovšem 
věnoval pouze Jiří Kryštof. Ferdinand se 
věnoval velmi úspěšně vojenskému povolání 
a Bedřich vedl tovární sklad v Praze. Jiří 
Kryštof (1786-1833) měl za manželku 
Zuzanu Hafenbradlovou. S její finanční 
pomocí mohl uskutečnit své velkorysé 
podnikatelské plány. Přikoupil roku 1822 
další hutě v Hůrkách a vymohl si i povolení ke 
stavbě zrcadlové huti v Ludwigsthalu 
u Zwieselu v Bavorsku. V muzeu Šumavy 
v Železné Rudě je první výrobek, který byl 
v této huti vyroben 5. 9. 1828. Všechny hutě 
Jiřího Kryštofa se specializovaly na výrobu 
zrcadel, vyráběly však také tabulové sklo, 
křišťál, sklo barevné, mléčné sklo 
a skleněné poklopy. Své výrobky vyváželi 
Abelové do celého světy a pro tento účel měli  
i dvě vlastní obchodní lodě zakotvené 
v přístavu v Janově. Údajně v tomto přístavu 
kotvila i jejich třetí cestovní loď. Firma měla 

také pět meziskladů, v Praze, Hamburku, 
Marseille, Terstu a Dubrovníku. Roku1832 
bylo uděleno Jiřímu Kryštofovi pro 
hospodářský význam a rozsah podnikání 
císařské privilegium. Jiří Kryštof Abele, který 
byl duší svých skláren, zemřel ve čtyřiceti 
sedmi letech. Zůstali po něm tři synové: 
Kryštof, Ferdinand a Vilém. Smrt Jiřího 
Kryštofa Abele oplakávala nejen rodina, ale 

i všichni osadníci a zaměstnanci všech 
hutí, které byly v majetku Abelů. Měli 
důvod k smutku i k obavám, protože se 
staral, aby jeho zaměstnanci měli práci 
a tím i výdělky. Farář Treml ve svém 
zápise správně předpověděl, že jeho 
úmrtí bude mít pro celé okolí nepříznivé 
následky. 

Almužny z panské kuchyně
Ve farní pamětní knize dále píše, že 

roku 1828 byl sklářský obchod 
nepříznivý, a netají se tím, že by tato 
okolnost mohla velmi nepříjemně 
zapůsobit na blahobyt mnohých. Již rok 
nato píše, že se sklářský obchod v 
Debrníku zlepšil, ve zdejších dvou 
hut ích se  pi lně  pracuje ,  zato  
ž e l e z n o r u d s k á  h u ť  t e n t o  r o k  
nepracovala. Psal také zajímavou 
úvahu o sociálních poměrech dělnictva: 
„Je prý slyšet mnoho nářků, že jsou 
malé výdělky, ale mnozí naříkají bez 
příčiny a jen proto, že nejsou dosti 
pracovití a šetrní. Nechtějí se 
přizpůsobit novým zmenšeným 

výdělkovým možnostem a nemohou 
zapomenout dřívějších lepších časů. Mnozí 
zase žijí zcela bez práce a jsou živi jen 
z almužen a z vydatných obědů, které jim 
každou sobotu poskytují panské kuchyně 
z Debrníku, v naší i bavorské Železné Rudě.“ 
Dále píše, že poskytovaná dobrodiní se 
mnohde minou účinkem a že život lidu není 
mravně bezúhonný, hlavně u osob 
svobodných. Jako doklad uvádí údaje z knihy 
narozených, kde prý každé třetí nebo čtvrté 
dítě je nemanželské. Kromě zaměstnaných 
bylo v kraji značné množství osob, 
spoléhajících na bezpracný pří jem 
z milodarů.

Zrcadlo na celou stěnu
Za Jiřího Kryštofa Abele se majetek 

rodiny velmi rozrostl. Vlastnili Hůrku kde 
měli hlavní sídlo, Debrník, Ludwigsthal. Dále 
sklárny a hutě v Prášilech, Suchých 
Studánkách, Hůrce, Debrníku, Starém 
Brunstu, Novém Brunstu, Alžbětině (tam 
byla jejich největší sklárna), Železné Rudě 
a Ludwigsthalu. V Abelovských podnicích 
pracovalo asi 1800 zaměstnanců. Kromě toho 
rodina vlastnila i další deskové statky 
a usedlosti. Abelovská litá zrcadla vyráběná 
až do velikosti 250 x 120 cm, vynikala 
mimořádně dobrým brusem a bezchybným 
podkládáním folií a Abelové za ně získali 
řadu medailí na průmyslových výstavách. 
H ů r e c k á  h u ť  s e  s t a l a  j e d n o u  
z nejvýznamnějších  v Rakousku- Uhersku .

Po smrti Jiřího Kryštofa byl jmenován 
gene rá ln ím zp lnomocněncem ce lé  
pozůstalostní podstaty a poručníkem jeho 
nezletilých synů bratr Ferdinand Abele 
(1792-1853). Ferdinand Abele se zpočátku 
věnoval vojenskému povolání. Sloužil u 
h u l á n s k é h o  p l u k u  č .  2  k n í ž e t e  
Schwarzenberka (1813-1816) poté odešel do 
Plzně k 35. Pluku, kde dosáhl hodnosti 

Sklářský rod Abele

Znak rodu AbeleZnak rodu Abele

Dokončení na str. 13



Třídenní svátek, který se 
slavil ve dny předcházející 
popeleční středě, jíž začínal 
čtyřicetidenní půst končící 
o Velikonocích. Masopust slavili 
všichni, od nejchudších po 
panovníka. Je známo, že čeští 
králové v tuto dobu strojili 
hostiny, kam zvali nejen šlechtu, 
ale později i zástupce městkého 
stavu. Masopusty se slavily na 
vesnicích i ve městech, kolem 
poloviny 18. století se začaly 
pořádat taneční zábavy zvané 
reduty. Zpočátku byly přístupné 
jen vyšším vrstvám, později všem 
zájemcům. První reduta se 
konala v Praze r. 1752.

Přípravou na masopust býval čtvrtek 
před masopustní nedělí (tučný čtvrtek) čili 
tučňák V mnoha usedlostech mu 
předcházela zabijačka. Tradičním jídlem 
byla k obědu vepřová pečeně, zelí, knedlík 
a k tomu džbán dobrého piva. Panovalo 
přesvědčení, že o tučném čtvrtku má člověk 
jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle

Hlavní masopustní zábava začínala 
o masopustní neděli. Toho dne býval oběd 
bohatý, ale netrval dlouho, neboť se všichni 
chystali do hospody k muzice. Někdy se 
tancovalo i přímo na návsi.

Také o masopustním pondělí se 
pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha vsích 
se toho dne konal mužovský bál, kam neměla 
svobodná chasa přístup. Tancovali jen 
ženatí a vdané. Lidé Věřili, že jak vysoko 
bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké 
vyroste toho roku obilí či len.

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. 
Toho dne procházely venkovem průvody 
maškar, ve staročeských městech se hrála 
divadelní představení. Masky neměly 
obvykle závazná pravidla, záleželo na vtipu 
a pohotovosti. Hlavním smyslem bylo 
pobavit sousedy i sebe. Zpívalo se, tancovalo, 
přednášely se vinše, žertovalo se na úkor 
hospodáře a hospodyně.

Masky byly všude pohoštěny něčím 
k zakousnutí a především pálenkou a pivem, 
které ještě zvyšovaly veselí a rozpustilost. 
Maškarádi také dostávali výslužkou peníze, 
mouku, vejce, máslo, mák, jablka. Za tyto 
dárky chasa pila v hospodě.

S masopustem byly spojeny masopustní 
divadelní a obchůzkové hry. Renesanční 
a žákovská představení bývala rozverná, 
plná vtipů. Nejčastějším námětem byla hra s 

generálmajora s funkcí brigádního generála. 
Po smrti bratra opustil vojenskou kariéru 
a věnoval se řízení rodinného podniku ze 
všech sil se snažil udržet nejen původní 
výrobní kapacitu hutí, ale i dokončit plány 
svého zemřelého bratra. Byl čestný, přímý 
a poctivý a podniky vedl podle nejlepšího 
vědomí v intencích zemřelého bratra. 
Dokonce se mu podařilo postavit další 
zrcadlovou huť v Debrníku a brusírnu 
v Hůrkách. Jeho bratr Bedřich (1795-1859) 
vedl správu pražského továrního skladu. Byl 
však poměrně lehkomyslný a to ho často 
uvádělo do velmi nepříjemných situací. 
Z těch si pomáhal tím, že továrně neodváděl 
peníze za dodané zboží. To bylo častou 
příčinou sporů a výstupů mezi ním 
a Ferdinandem, který nakonec, unaven těmito 
nekonečnými rozpory a bratrovými intrikami, 
odevzdal roku 1836 svému synovci 
Kryštofovi (1812-1878 ) celé vedení 
rodinných podniků.

Dozvuky slávy
Zánik Abelovských hutí započal 

rozmařilým životem Bedřichovým, ale 
i sňatky synů Jiřího Kryštofa. Tovární 
podniky vydržovaly několik rodin, které žily 

velkopanským způsobem. Byly to poslední 
dozvuky dob, kdy Abelové byli zváni do 
společnosti vysoké aristokracie a kdy vědomě 
svá sídla zařizovali jako střediska 
uměleckého a kulturního života.

U Abelů se hrálo divadlo, pořádaly se 
hudební akademie. Od Morzinů v Lukavici  
roku 1791 koupili celý jejich hudební archiv 
i nástroje a zařídili si skutečný symfonický 
orchestr, pořádali okázalé plesy a pořídili si
i vlastní ostrostřelecký sbor rekrutovaný z řad 
svých zaměstnanců čítající 100 mužů jemuž 
hradili i náklady na výzbroj a výstroj. Přibylo 
k tomu i několik nešťastných pokusů mladých 
a nezkušených majitelů o lití zrcadlových skel 
a zánik pokračoval. Smrtelnou ránu těmto 
podnikům zasadil Václav Veith, tchán 
Ferdinanda ml., který měl za choť Růženu 
roz. Veithovou z Volšov. Starý Veith, který 
dlouhodobě ochotně financoval příslušníky 
Abelů, pojednou požadoval zaplacení celé 
své pohledávky. Konec sklářské rodiny tak 
byl poměrně tragický. Roku 1845 došlo 
k rozpadu velkého Abelovského majetku, 
čímž výrazně utrpělo celé šumavské sklářství. 
Sklářská tradice končí ve čtvrté generaci 
Abelů osobou Kryštofa Mikuláše Abele, 
který si z výnosu dražby zámečku na 
Debrníku nechává v Železné Rudě postavit 
roku 1877 vilu (ve které se dnes nachází 

Muzeum Šumavy a informační centrum). 
Kryštof Mikuláš Abele roku 1878 umírá. 
Další potomci se už věnovali jiným 
povoláním. Za připomenutí stojí ještě další 
dva příslušníci rodu Abele a to Ferdinand 
Abele a jeho syn Rudolf. Ferdinand Abele se 
stal vrchním inženýrem námořního 
dělostřelectva. Na odpočinek odešel v roce 
1869 jako ředitel námořního arsenálu v Pule 
a usadil se v Železné Rudě. Zde se aktivně 
zapojil do veřejného života. V letech 1898 - 
1902 byl starostou Železné Rudy a byl 
jmenován čestným občanem města. Jeho syn 
Rudolf byl fregatním kapitánem.

Po první světové válce se usadil 
v abelovské vile a exponoval se ve veřejném 
životě jako jeho otec. Na konci druhé světové 
války se díky jeho diplomatickým 
schopnostem podařilo zabránit krveprolití - 
přesvědčil zdejší oddíly SS , aby nezaútočili 
na  americkou armádu blížící se od Hojsovy 
Stráže a aby se stáhly ze Železné Rudy. V roce 
1946 “věnoval“ vilu Československému státu 
s tím, že zde má být abelovské muzeum. Sám 
pak žil u své sestry v Mnichově, kde v únoru 
roku 1956 zemřel.

Zpracovali Zdeňka Řezníčková ředitelka 
muzea Šumavy Sušice a Roman Giňa muzeum 
Šumavy, pracoviště Železná Ruda (fotografie z 
archivu muzea)

Rod Abele - dokončení ze str. 12

Masopust našich předků
Bacchusem, při níž byl se vší 
váností souzen pán ožralců, aby 
by l  pos lé ze  za  nesče tné  
prokázané nešlechetnost i  
odsouzen a potrestán, třeba 
vhozením do kašny na náměstí.

V průvodu chodíval medvěd, 
někdy  vedený  na  ře tězu  
medvědářem, šiml,kobyla, Žid 
s rancem na zádech, bába s nůší, 
kominík se žebříkem, kozel 
a řada dalších.

Zpracoval Roman Giňa, Muzeum 
Šumavy Sušice, pracoviště 
Železná Ruda s použitím knihy 
Církevní rok a obyčeje od 
Vlastimila Vondrušky.

Masopust je sice období tučných a smažených 
pokrmů, ale třeba si hlídáte hladinu 
cholesterolu a koblihy či ovar nejsou proto 
dvakrát vhodné. Zkuste tedy něco méně 
rizikového.

Bábovka z pudingu

4 pudingy (2 vanilkové a 2 banánové)
4 žloutky, 2 dc oleje, 2 dc cukru moučka, 
1/2 prášku do pečiva, sníh ze 4 bílků 

Všechny suroviny postupně zamícháme, 
vlijeme do vymazané a moukou či 
strouhankou vysypané formy a ve 
středně vyhřáté troubě upečeme. 

Z receptáře babičky 

Tomáškové

(Ilustrační foto: archiv)



Brzy ráno, hned jak sjezdaři odjeli své 
první manšestrové sjezdy na Špičáku, jsem 
vyrazil, spíše jsem volně opustil dům a po 
několika metrech chůze jsem nasadil běžky. 
Plán tohoto dne byl jasný. Počasí tak jasné 
nebylo, přesto jsem měl uvnitř pocit, že se vše 
podaří. Nejtěžší úsek dne byl na první pohled 
jednoduchý – dostat se na běžkách do 
Železné  Rudy z obce Špičák. Autem to 
problém není, vlakem také ne, ale lyžaři na 
běžkách musí pěkně velkým obloukem obejít 
rušné dopravní cesty a necesty mezi obcemi. 
Tím jsem naznačil směr dnešní výpravy, 
pojedu tedy na jih.

V Železné Rudě u hřbitova nasazuji již 
pokolikáté běžky a stoupám alejí k Debrníku, 
kde již dříve vyrostla vojenská pohraniční 
stavba, hned vedle ještě dříve zbořeného 
zámečku Debrník. Na křižovatce turistických 
cest je možné stoupat nahoru, anebo doprava 
k potoku na hraniční přechod k Ferdinandovu 
údolí. Volím první variantu. Běžecká stopa se 
pozvolna mírně vine a stále v lese stoupá k 
mému dnešnímu cíli. Po pravé straně 
Medvědí jámy a dole Debrnický potok. Na 
straně druhé Zámecký les, který prosvítá 
světlem, vidinou blízkého vrcholu. To však je 
mylná představa, cesta začne stoupat poněkud 
příkřeji a zdá se, že nemá konec. Stále v lese. 
Do okolí je místy vidět jen průseky, a to hodně 
omezeně. Mýtinu na cestě jsem přešel téměř 
bez povšimnutí, stávala tu totiž hraničních 
kasárna, ale není po nich vidu ani při 
zastavení. „Teď už by to mělo být,“  říkám si 
každou chvilku. Les začne výrazně prosvítat 
a dostávám se do sedla mezi kopce. Vlevo 
Polom, jehož vrchol nelze dohlédnout, 
vpravo od jihozápadu královská hora Velký 
Falkenstein a vedle Plesná (Lakaberg) v plné 
kráse.

Směřuji k vrcholu Polomu, od Špičáku je 
totiž výraznou dominantou, jež přímo láká 
celý masív prozkoumat. Opatrně se vydávám 
snad správnou stopou vzhůru. Planina se 
otevírá až někam za obzor, kde se objevují 
další kopečky. Vrchol je najednou tady, 
přejíždím hřebínek s nádherným rozhledem 
po téměř celé Šumavě. Samotná špic je 
označena kamenným mužíkem, tak jak se 
značí cesty i jinde. Planina kolem je skutečně 
ohromná a název kopce vystihuje přesně 
danou skutečnost. Nebudu popisovat, co vše 
je vidět, ale pro mě je to velký zážitek, který si 
člověk vezme sebou a teprve doma v klidu si 
ho vychutná. Přesto pár zajímavostí musím 
popsat. Upoutá vzdálená mlha východním 

směrem, to je přece elektrárna u Temelína, 
v popředí pak Hůrecký vrch a kousek vedle 
věž rozhledny Poledník. Na druhé straně 
Pancíř a vedle něho docela výrazně vypadající 
kopec Habr a víc vlevo nejvyšší hora německé 
Šumavy, Velký Javor.

A pak jedu dolů, přímo k parkovišti, 
nejprve přes velkou pláň, posléze lesem. 
Přetínám široký dlouhý pás bez lesa, to je 
zřejmě bývalá vojenská signálka. Příjemný 
sjezd zvolna končí nad křižovatkou Gerlova 
Huť. Pokračuji již klasickou běžeckou stopou 
přes Nový Brunst k Hofmankám. Místy se 
ještě „ve zpětném zrcátku“ podívám na svůj 
dnešní výstup a volně sjíždím po sjezdovce 
k nádraží. Výlet se opravdu povedl, pocit 
dobrého lyžařského dne se naplnil.

Moje cesty nejsou zaměřené jen na 
nejvýše položená místa Šumavy. Poznávám 
a také si vychutnávám místa v předhůří našich 
hor. Jedno zajímavé místo je položené pod 
Prenetem.  Výchozím místem jsou Děpoltice, 
kde bývá otevřená hospoda. Po místní cestě 
pokračuji mezi ovocným sadem k samotě 
zvané Datelov. Na křižovatce je nově 
postavená kaplička, zvon ve věžičce je 
z daleké Indie, ten přivezl kamarád Sáša. 
Pokračuji po cestě dolů přes říčku Jelenku 
k Městišti, kde stojí podobná kaplička. Nad 
samotou je střelnice zakončená strmou stěnou 
zvanou Měšstišská rokle. Cesta odbočuje 
doleva na Strážov, já však stoupám mírně 
vzhůru do sedla nad Onen Svět. V sedle 
doleva k lesu a pak po hřebenu na kopec s 
názvem Plošina. Celá tato partie je zalesněná, 
výhled tedy žádný, hřeben je však tajuplný. 
Sestupuji dolů k Chřepicím kolem 
zemědělského statku, odkud se ozývá štěkot 
psů. Raději tedy mizím směrem k Čachrovu, 
kde bude v hospodě jistě klid na jídlo a pití. 
Vlastimír (Míra) Langr, Plzeň-Špičák  

V nedalekém bavorském letovisku 
Bodenmais na druhé straně Velkého Javoru 
funguje hotel Dolce Vita, kde přijali pravidlo 
„jen pro dospělé bez dětí“.  Německá 
televize ZDF nedávno odtud  odvysílala 
reportáž, v níž majitelům Andreasi 
Diefenbachovi (46) a jeho manželce Astrid 
Stiefelové (47) podsunula „nepřátelství 
k dětem“. Reportáž byla natočena převážně 
v německé Šumavě na téma „Německo jako 
země, která nemá ráda děti“.

Dolce Vita je jediný hotel v Bavorsku, 
kde se nemohou ubytovat dospělí i s dětmi. 
Jinými slovy, kam děti nemají přístup. 
Reportáž německé televize byla natočena 
tak, že těhotná reportérka ZDF spolu 
s osmiletým chlapcem a jeho babičkou 
vstoupila do hotelu a chtěla se ubytovat 
„jako rodina“. Samozřejmě se skrytou 
kamerou v zavazadle. Andreas Diefenbach, 
který byl toho času v recepci, pobyt dítěte 
odmítl. Druhá reportérka, která se chtěla 

zároveň ubytovat se psem, odmítnuta 
nebyla. Diefenbach celou věc vysvětluje  
takto: „Snažíme se díky svému konceptu bez 
dětí postihnout cílovou skupinu, která si 
chce užít dovolenou bez dětského 
doprovodu. Tohle děláme bez výjimky. Není 
to však nepřátelství vůči dětem, nýbrž 
zdravý egoismus.“

Hoteliéři mají čtyři děti, každý dvě 
z předchozího manželství. Jsou však rádi jen 
sami dva, bez dětí. K rozhodnutí změnit 
rodinný hotel na hotel bez dětí je před třemi 
lety vedlo mj. to, že prostory v hotelu jsou 
pro rodiny s dětmi příliš stísněné. Nejsou tu 
apartmány. Svou roli hrály také špatné 
zkušenosti s rodinami, které nedovedly své 
děti uhlídat. Majitelé se postupně začali 
orientovat na bezdětné páry. Navzdory 
televizní reportáži rozvíjejí svůj bezdětný 
koncept dál. Podle odborníků to má smysl, 
protože „pro klienty není nic horšího, než 
když na sebe o dovolené narazí skupiny, 

které mají  zcela odlišné potřeby 
a očekávání“. Existují například rodiče, 
kteří o dovolené svěří své ratolesti 
prarodičům a odjedou sami. A jsou většinou 
neradi, když je ruší jiné děti.

V Bavorsku existují také rodinné  hotely 
určené pro rodiny s dětmi, ale do 
vyhrazených prostor děti nesmí. Děti si hrají 
v prostorách s hračkami, zatímco jejich 
rodiče odpočívají v prostorách, kam děti 
mají zákaz vstupu. To ale nemá podle 
Diefenbacha  vůbec  n ic  co  dě la t  
s nepřátelství vůči dětem. „Jde jen o určitý 
podnikatelský koncept, orientovaný na 
určitou cílovou skupinu a na potřeby 
zákazníků,“ říká hoteliér. Hosté si Dolce 
Vita oblíbili právě proto, že tu nikde nekřičí 
děti. A těmito hosty jsou často učitelé nebo 
vychovatelé dětí!  Majitelé hotelu 
v Bodenmaisu dodávají: „Bezdětné hotely 
patří k celosvětovému trendu.“ 
(Pro zájemce: www.hotel-dolcevita.de)

Šumavské planiny – ze zápisků šumavského lyžaře

Odporuje bavorský hotel bez dětí lidským právům?

Okénko do Bavorska



Zvoní budík, je půl sedmý, sobota. 
Dneska máme ráno trénink obřího slalomu 
a odpoledne slíbený trénink slalomu. Táta už 
připravuje snídani. Najíme se, oblečeme 
a jedeme na Špičák. Dnes ještě bereme Dana, 
jeho máma, která ho jinak vozí, je v práci. 

Cestou ke sjezdovce míjíme Frantu Vrbase 
ml., už šůruje parkoviště, pozdravíme se. Je 
ještě tma. Sraz máme u věže rozhodčích ve 
čtvrt na osm. Tam se připojuje Kuba. Trenér 
Jarda Frič je tu taky. Bereme tyče a stoupáme 

k vleku zvanému lomeňák. Vlek pro 
nás jede už od půl osmý. Přidávají se 
další závodníci – ženy a muži. 
Vyjedeme nahoru a trenéři staví trať 
obřáku. Na padáku trojky to pěkně 
zavřeli. To bude masakr. Mezitím se 
rozjíždíme ve volných jízdách.

Začneme jezdit v brankách. Táta 
stojí většinou dole a my k němu 
sjíždíme pro rady. Na svahu nás 
pozoruje Jarda Frič a čas od času točí na 
video.

Před devátou sbalíme branky, 
sešoupneme svah.  Čekaj í  nás  
napodobivá cvičení ve volných jízdách. 
V jedenáct je na svahu už moc lidí, a tak 

Do přeshraniční  spolupráce v   
Železnorudském údolí vstupuje i pořadatel 
4. ročníku mezinárodní cykloturistické akce 
OKOLO Železné Rudy. V uplynulých dnech 
proběhla první jednání o spolupráci s 
bavorskou stranou. Jednání probíhalo na 
půdě Turistického informačního střediska v 
Bavorské Rudě za přítomnosti starosty 
Železné Rudy Michala Šnebergra, člena 
přípravného výboru Milana Sklenáře, 
zástupce Mikroregionu Šumava-západ 
J a r o s l a v a  Ta c h o v s k é h o ,  ř e d i t e l e  
sportovního areálu Javor Thomase Liebla 
(viz fotografie) a koordinačního pracovníka 
Turistického informačního střediska v 
Bavorské Rudě Richarda Windsora. 
Předmětem jednání byly organizační otázky 
vzájemné spolupráce při cykloturistické 
akci.

P o ř a d a t e l  m e z i n á r o d n í  
cykloturistické akce OKOLO Železné 
Rudy a majitel penzionu Habr Milan 
Sklenář  nám odpověděl na dvě otázky.

Co nového se pro 4. ročník cyklistické 
akce připravuje? 

K dnešnímu dni mohu konstatovat, že je 
vyjednáno pro naše účastníky několik 
bonusů. Jedná se o bezplatné vstupy do 
motoristického a lyžařského muzea v 
Železné Rudě, dále účastníci mohou 
absolvovat zdarma jízdu lanovkou na Javor v 
rámci pěší trasy 30 km, zdarma bude i jízda 
lanovkou na Pancíř v rámci pěší trasy 15 km.  
Momentálně probíhá jednání i o umožnění 
bezplatného vstupu do unikátního Muzea 
lokálních drah v Bavorské Rudě. Účastníci 
cyklotrasy 30 i 50 km si mohou zdarma 
prohlédnout Dům divočiny v Ludwigsthalu. 
D á l e  p ř i p r a v u j e m e  z k v a l i t n ě n í  
doprovodného programu, který bude 
probíhat v centru Železné Rudy na tř.1 máje v 
den konání akce, tedy 10.září 2011. 
Vyvrcholením bude opět zásah složek hasičů 

a Horské služby ve spolupráci s Červeným 
křížem na hořící vozidlo a vyproštění 
zraněného. V letošním roce připravujeme 
registraci účastníků prostřednictvím 
internetu a pro 200 včasných registrací máme 
připraveny dárkové tašky s reklamními 
předměty, nápojem a několika dalšími dárky. 
Je již jisté, že jako  v minulém roce bude 
součástí 4.ročníku OKOLO Železné Rudy i 
pivo-vinobraní,   pořádané Prvním  
železnorudským pivovarem.

Máte raději Železnorudsko v zimě nebo 
v létě?

Proč tuto rekreační oblast vyhledávat jen 
v těchto obdobích? Železnorudsko nabízí 
uspokojení jak rodinám s dětmi, tak 
náročným turistům a cyklistům v každém 
ročním období. Lyžařské areály zdokonalily 
technické vybavení a zázemí pro lyžaře, 
město Železná Ruda se stará dostatečně o 
úpravu  okoln ích  běžeckých  t ra t í .  
Zdokonalení služeb poznáme i od jara do 

podzimu. Zmiňme jeden z nejkvalitnějších 
bikeparků v Česku na Špičáku, lanové 
centrum, trampolíny a minikáry Nad 
Nádraž ím v  Železné  Rudě.  Nově 
vybudovaný bowling Turner a v neposlední 
řadě i První železnorudský pivovar na 
Belvederu. Další možnosti se nabízí již ve 
zmiňovaném programu přeshraniční  
spolupráce s oblastí Bavorského lesa. 
Rekreační oblast nedalekého Velkého 
Javoru, možnosti využití aquaparků ve 
Zwieselu a v Lamu a nespočetné další 
možnosti relaxace. Málem jsem zapomněl na 
to hlavní, a to je možnost relaxace v 
překrásné přírodě , u šumavský jezer, v 
údolích horských potoků, nebo sledováním 
příbytků bobrů nedaleko od hraničního 
nádraží v Alžbětíně. 

Podrobné informace o trasách a 
programu včetně historie předchozích 
ročníků najdete na www.pkvylet.cz nebo 
www.hbtrip.eu 

Jeden den závodníka
to balíme. Dnes není video, jinak bychom 
měli ještě rozbor našich jízd na ubytovně 
areálu. Odpoledne slalom, to je fajn, ten mně 
baví víc.

Zejtra je zase obřák, musím dát obřačky 
k Petrovi Filipovi. Co bych asi dělal, kdyby tu 
profík Petr a jeho Ski Max nebyli. Vždycky 
poradí, pomůže, opraví, perfektně připraví 
lyže na závod. Je to kromě oddílu a rodičů 
svýho druhu sponzor. Asi o tom ani neví. Tak 
alespoň takhle – Díky!

Lehce poobědvám a jedu zase na svah. 
Vymezíme si „mlíkama“ trať a jezdíme 
slalom. Končíme před půl čtvrtou. Zejtra 
zase ráno u věže.

Vašek Kulich (1992), student gymnázia v Sušici, 
člen a závodník sportovního oddílu Ski areálu 
Špičák. Společně s Danem Láskou a Kubou 
Jelínkem závodí v juniorské kategorii.

(Ilustační foto: Sláva Kulich, otec)

Přípravy na letní akci OKOLO Železné Rudy v plném proudu

Zleva: Thomas Liebl, Jaroslav Tachovský, 
Milan Sklenář, Michal Šnebergr

Foto: Richard Windsor



Doufám, že zima ještě bude dlouhá, 
protože v místech, kam vás chci s běžkami 
pozvat, není vždy dostatek sněhu. Na start 
výletu se nejlépe dostanete autem od hranic 
směrem na Velký Javor. V místní části 
Bayerisch Häusl u autobusové zastávky 
vpravo ve směru jízdy zpozorněte a odbočte 
vlevo na nenápadnou úzkou cestu. Odbočka je 
označena v úzkém pásu louky vlevo při silnici 
velkým nápisem a šipkou v modré tabuli (viz 
foto dole). Už od odbočky lze vidět lyžařský 
stadion a parkující auta. Parkování je zde 
bezplatné stejně jako vstup na tratě.

Přímo na stadionu můžete kroužit 
a trénovat klasickou i bruslařskou techniku na 
okruhu 1,5 km dlouhém. Nebo se můžete 

vydat na lesní okruhy 
v délce 4, 6, 9 a 12 
kilometrů. Doporučuji 
vybrat si nejdelší okruh, 
protože vás překvapí 
nečekanými krajinnými 
scenériemi. Ten se dá 
a b s o l v o v a t  p o u z e  
klasickou technikou, ale 
zvládnou jej i nezkušení 
lyžaři za méně než dvě 
hodiny. Uvidíte pěkně 
udržované usedlosti, 
nečekaně se objeví 
vrchol Velkého Javoru a 
za chvíli  nádherný 

poh led  na  Ve lký  
R o k l a n .  V e l m i  
kvalitně udržovaná 
stopa vás povede 
roztomile náročným 
zvlněným terénem. 
Na několika místech 
je trasa opatřená 
i n f o r m a č n í m i  
mapkami s výškovým 
profilem tratí. Na 
všech odbočkách jsou 
barevné ukazatele 
s m ě r u ,  n ě k t e r é  
i s údajem zbývajících 
kilometrů do cíle. 
V místě, kde se trať 
začíná vracet, je velká 
křižovatka lyžařských 
c e s t ,  o d k u d  n á s  
B a y e r w a l d l o i p e  
povede směrem na 

Městská knihovna je otevřená v pondělí, 
úterý a čtvrtek od 14 do 18 hodin, najdete ji v 
přízemí základní školy. Všichni příchozí 
mohou zdarma využít tři počítače připojené 
na internet. K poslednímu prosinci naše 
knihovna obsahovala 8754 knih, přijďte, 
určitě si nějakou vyberete.

V loňském roce knihovnu navštívili 
čtenáři 2358krát a vypůjčili si 6203 knih. 
Nejčastěji půjčovanou knihou byl kriminální 
román Dana Browna Ztracený symbol, dále 
byla nejvíce žádaná čtyřdílná romantická 
sága s prvky hororu od Stephenie Meyer, 
romány Simony Monyové, Táni Keleové-
Vasilkové a Freyi North. Za poslední měsíc v 
knihovně přibyla nová kniha Stephena Kinga 
Pod Kupolí, několik historických detektivek 
od Vlastimila Vondrušky, detektivka Ledová 
princezna od švédské autorky Camilly 
Läckberg, poslední román Simony Monyové 

Dvacet deka lásky, knihy povídek Haliny 
Pawlowské Ještě, že nejsem papež, dvě 
detektivky od Nory Roberts, zfilmovaná 
kniha od Elizabeth Gilbert Jíst, meditovat, 
milovat a kniha pohádek pro dospělé Jana 
Wericha Deoduši. Z naučné literatury si 
můžete nově vypůjčit učebnice němčiny 
Deutsch eins, zwei, dětské dvojjazyčné 
slovníky, knihu Meg Blackburn Losey Děti 
současnosti a kompletního průvodce Reiki. 
Nejvíce nových knih je pro děti. Nejmenší se 
mohou radovat z knih Walta Disneye o 
vílách, Slonisku a 101 dalmatinech, pro větší 
máme nové knihy prvního čtení, Františkovu 
velkou knihu pohádek, Čtyři tajemství 
čtyřlístku a několik dívčích románů o koních. 
Kompletní seznam nových knih včetně 
anotac í  a  oba lů  kn ih  na jde te  na  
www.knihovnaruda.cz v sekci katalog. 
Březen je již tradičně Svazem knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP) vyhlášen 
měsícem čtenářů. Celý tento měsíc probíhá 
v naší knihovně burza starších knih, které 
čtenáři knihovně věnovali a které již 
v knihovně máme. Každý si může přijít 
vybrat a dostanete knihy zdarma nebo za 
dobrovolný příspěvek na nové knihy. Druhý 
březnový týden je „Týdnem čtení“, letos se 
koná na počest 200. výročí narození Karla 
Jaromíra Erbena. V pondělí 7. března v 17.30 
hod jste zváni na společné čtení z básnické 
sbírky Kytice a ve středu 9. března ve 14 hod 
budeme číst s dětmi Erbenovy pohádky.

Letošní Noc s Andersenem bude v celé 
republice 1. dubna. 

Dětem připomínám, že zúčastnit se 
mohou jen ti, kteří do knihovny chodí a knihy 
si půjčují. Přihlášky budou k dispozici 
v knihovně od začátku března.

Martina Najmanová

Regenhütte, Rabenstein, až na zwieselský 
lyžařský stadion. Jde o lyžařsky úchvatné 
tratě pestře členěné, ale stále v lese. Jejich šíře 
a úprava umožňují jet jak klasickou 
technikou, tak bruslit. Kdo se necítí na 
prodloužení výletu, pokračuje po zvoleném 
dvanáctikilometrovém okruhu. Od zmíněné 
velké křižovatky projedete loukou do osady 
Arberhütte, nejnižšího místa výletu. Zde je 
možno se vpravo ve směru jízdy v hospůdce 
občerstvit bavorskými specialitami a nabrat 
tak s í ly před dvěma z celé  t rasy 
nejnáročnějšími stoupáními. Přibližně 
kilometr před cílem při jízdě z mírného kopce 
se otevře pohled na Bavorskou Rudu. Pokud 
se zdržíte s návratem do stmívání, budete 
okouzleni její osvětlenou podobou. A to už se 
dostaneme zpět na stadion a náš výlet končí.

Dodatek pro milovníky kvalitních stop: 
letos stopy provozovatel udržuje novou rolbou 
a jezdí denně.

vedra (foto: Ctirad Drahorád)

Hohenzollernloipe v Bavorské Rudě

Městská knihovna

Čteme detektivky i romantické ságy

Označení odbočky ke tratím

Pohled na vrchol Velkého Javora



19. 2. Přebory Alpinky (lyže,snowb.) LŠ Alpinka/Alpalouka 602 647 646
Maškarní na lyžích

19. - 20. 2.  Milka FUN PARK SA Špičák 376 397 167

26. - 27. 2.  Slalom ÚKZ SA Špičák 376 397 167
4. 3. Závody pro nejml. lyžaře LŠ Alpinka/Alpalouka 602 647 646

Dětská maškarní diskotéka Disko clip
4. 3. Závody pro nejml. snowboardisty LŠ Alpinka/Alpalouka 602 647 646

Dětská maškarní diskotéka Disko clip
5. 3. 4x4  Škoda PARK     SA Špičák 376 397 167
5. 3. Horsefeathers slope style SA Špičák 376 397 167
5. 3. KO slalom SK Špičák/LA Belveder 376 397 114
12. 3. - 13. 3. Slalom ÚKZ SA Špičák 376 397 167
19. 3. Jízda přes louži SA Špičák 376 397 167
26. - 27. 3. Šumavský pohárek SA Špičák 376 397 167
2.-3.4. KO slalom SA Špičák 376 397 167

Prohlídka kostela je s výkladem,
zajímavé je podkroví kostela, v zimě nasvícené světlem 

odraženým od sněhu!
Prohlídka kostela je možná po domluvě 

Na tel: 732 771 807
Vstupné: dobrovolné

Sportovně-zábavný program Milka FUN 
PARK v sobotu 19. 2. a v neděli 20. 2. pro 
malé i velké lyžaře a spoustu alpské čokolády, 
to vše letos na české i slovenské hory přináší 
Milka. Program na Špičáku odstartuje v 10 
hodin a bude trvat do 16 hodin. Během celého 
víkendu bude na návštěvníky v areálu Milka 
Funpark čekat šest různých zábavných 
atrakcí. K odpočinku bude připravena 
relaxační zóna s pohodlnými lehátky a 
občerstvením. Navíc si budete moci 
vyzkoušet jízdu na snowboardu pod 
dohledem instruktora. Přijďte a nechte se 
překvapit!

Slalom ÚKZ 26. - 27. 2.
V sobotu 5. 3. Horsefeathers slope style 

a také 4x4 Škoda Park. Ve 4x4 Škoda Parku na 
vás čeká celodenní program se spoustou 
zajímavých aktivit. O zábavu se postará 
Martin Dejdar, tradičně budou přichystány 
vozy Škoda pro zkušební jízdy, čeká na vás 
skikros, dětský slalom, jízda na Klu-ski anebo 
skládání obřího puzzle. Od 13 hodin vystoupí 
kapela Nightwork. Také čeká slosování 
o krásné ceny jako originální horské kolo 
z příslušenství Škoda či zapůjčení jednoho 
z vozů Škoda 4x4 na víkend. Vozy pro tento 
4x4 Škoda Park poskytl partner akce 
autosalón Investtel Klatovy.

12. - 13. 3. Slalom ÚKZ 
19. 3. proběhne tradiční jízda přes louži na 

čemkoliv. Přímo u nástupu na lanovku ve Ski 
areálu Špičák bude bazén o délce zhruba 20m. 
Tento bazén je zapotřebí překonat na lyžích, 
snowboardu, skibobu, skútru, surfu a vlastně 
na čemkoli. Do dalšího kola postupují jen ti 
borci, kteří přejedou vodní plochu celou, 
skončí tedy až na pevné zemi. S každou jízdou 
se zkracuje délka nájezdu, z čehož je jasné, že 
pouze vítěz může vyjít z této akce suchý. 
Kategorie budou vypsány podle aktuálních 
přihlášek. Aktivní účast přislíbil i manželský 
pár jachtař David Křížek a modelka Lucie 
Váchová Křížková. Začátek: cca 16:00. 
Přihlášky: před začátkem. Start: kiosek 
U Sekyrek. Cíl: louže. Super ceny pro vítěze: 
Horsefeathers.

26. - 27. 3. Šumavský pohárek
Radek Vaniš, Ski areál Špičák, tel/fax: +420 376 
397 167, e-mail: info@spicak.cz, web: 
www.spicak.cz

Železnorudsko vás baví - březenŽeleznorudsko vás baví - březen

Výstavy a expozice
- Historické motocykly, geologická expozice – stálá výstava v Zámečku v Žel.Rudě
- Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v Zámečku v Žel.Rudě
- Český kráter – geologická expozice v Zámečku v Žel.Rudě
- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa a Pivovarské muzeum – stálá výstava v hotelu  
Grádl v Železné Rudě
 - Výstava fotografií Václava Chabra – „Parky USA“ – v ZŠ K.Klostermanna v Žel.Rudě
Upřesnění k akcím, příp.doplnění akcí naleznete v dalších vydáních Železnorudského zpravodaje,  
nebo na www.sumava.net/itcruda
Václav Šebelík, ITC Železná Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net

Výstavy a expozice

Navštivte a poznejte historickýNavštivte a poznejte historický

Železnorudský Kostel Panny Marie Pomocné z HvězdyŽeleznorudský Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy

Vybrané vstupné bude věnováno na opravy kostela!

Co chystá Ski areál Špičák?

Penzion U Zlomené lyže 
zve na večery s hudbou

Upřesnění k programu večerů 
získáte v Informačním turistickém 
centru nebo na webu penzionu 
www.uzlomenelyze.cz

26. 2. Petr Bende
5. 3.Vladimír Mišík

12. 3. Marek Ztracený
4. 4. Jiří Schmitzer

Penzion U Zlomené lyže 
zve na večery s hudbou

26. 2. Petr Bende
5. 3.Vladimír Mišík

12. 3. Marek Ztracený
4. 4. Jiří Schmitzer

Upřesnění k programu večerů 
získáte v Informačním turistickém 
centru nebo na webu penzionu 
www.uzlomenelyze.cz



Motto:
Každý život má svůj
Mys dobré naděje

V prosincovém čísle ŽZ na 
str. 19 jsme psali o sdružení žen postižených 
rakovinou. Místní odbočka tohoto klubu 
právě v těchto dnech vzniká i v Železné Rudě. 
Jaké plány má nám napsala Miloslava 
Hájková z tohoto sdružení.

„Štěstí není něco, co vyvěrá ze života, 
ale přirozený důsledek toho nejlepšího, co 
do něj vložíte.“

Co bychom mohly vložit my do 
společného života nově vznikajícího klubu 
ALEN? Příjemnou společnost, dovednost 
naslouchat, porozumění, dobré i špatné 
zkušenosti – ale budeme pak šťastnější? 
Myslím, že my holky  „co spolu mluvíme a už 
jsme se setkaly“ tohle umíme, nebo se to 
snažíme naučit. V každém případě nám 
společné chvíle dodávají naději a sílu k životu. 
Plánujeme vycházky, posezení či plavání 
a jiné aktivity, které nám zpříjemní den a dají 
energii a sílu. Už dnes  připravujeme na úterý 
15. 3. v 16 hodin setkání, na které vás srdečně 
zveme do klubovny proti městské knihovně. 
Ženské přátelství je natolik léčivé, snižuje 
krevní tlak a blaze ovlivňuje srdeční činnost, 
ž e  b y  h o  m ě l y  h r a d i t  z d r a v o t n í  
pojišťovny? Vaše ALENky

V sobotu 5. 2. se na vrcholu hory Velký 
Falkenstein (1315m) odehrála tradiční 
oslava, organizovaná bavorským sdružením 
Waldverein Lindberg. Za českou stranu se 
ú č a s t n i l  p a r t n e r  Wa l d v e r e i n u  –  
Železnorudský klub. Do tohoto bavorsko-
českého partnerství investoval hodně práce 
předseda Železnorudského klubu a fotograf  
Václav Chabr a jeho žena Světlana.

Výstup
Nejhorší bylo dojít na vrchol, i když mírně 

tálo a sníh byl slehlý. Velká skupina 
pozvaných odešla z  parkoviště  ve 
Zwieslerwaldhausu (nejbližší osady pod 
Falkensteinem, kam se dá dojet autem) ve tři 
odpoledne. Někteří si s sebou vezli sáně, a na 
těch jeli ještě v noci nebo druhý den ráno 
domů. My s kamarádkou Hankou Šrámkovou  
začaly výstup až ve čtyři. Rozhodly jsme se jít  
nejkratší, ale také nejprudší cestou přes prales 

Mit te ls te ighüt te  a  kolem 
vodopádů Steinbach. Prales se 
rozkládá směrem k hranici s ČR 
u Železné Rudy a je dost temný. 
Ale tam ještě není stoupání tak 
kruté. Cesta nahoru kolem 
vodopádů se od české hranice 
odklání  a  míř í  prudkým 
stoupáním rovnou k vrcholu. Po 
půl šesté se setmělo a my dostaly 
malinko strach. Prudké poryvy 
větru, vteřinové přepršky a nijak 
dobře patrná stezka s tím, že tuto 
t rasu jdeme poprvé,  nás  
r ozhodně  nepos i l ňova ly.  
Červánky se mísily s děsivými 
černými mraky a trochu jsme 
začaly pomýšlet na to, že začne 
každou chvíli průtrž mračen, 
zdvihne se vítr, rozvíří sníh a my 
zabloudíme. Nasadily jsme 
čelovky, zrychlily, přestaly se 
dohadovat, co asi čeká Šumavu 
pod novým vedením Národního 
parku Šumava a po turistické 
cestě značenou peříčkem (asi z 
tetřeva) jsme dorazily na vrchol. 
Tam byla taková mlha, že jsme 
chatu málem přešly.

Mys Dobré naděje
Klub ALEN Železná Ruda

Vzhůru na Velký Falkenstein
Hudba hrála, pilo se pivo a šnaps
Na krásné verandě chaty na vrcholu hory 

se sešlo přibližně sto hostů, většinou Němců.  
Šéf chaty Jürgen Mader zajistil bavorskou 
lidovou muziku s klarinety a trombónem, 
která hrála přes půlnoc. Někteří odvážlivci  
„ o d s á ň k o v a l i “  z p á t k y  d o l ů  d o  
Zwieslerwaldausu ještě kolem půlnoci. Když 
jsme dorazily, zábava byla už rozjetá, hrálo se 
a u pípy točilo pivo a radler. Ten nám moc 
chutnal.  Bohužel chata na Velkém 
Falkensteinu se pro turistický provoz otevírá 
až na Velikonoce, takže v takovouhle  
slavnostní noc nebyla kvůli téhle jedné, i když 
tradiční akci, moc vytopena. Ubytovaly jsme 
se, nocleh i se skromnou snídaní stál 23 Euro. 
K dispozici je za tu cenu celkem slušný pokoj 
s postelí a peřinami, pod ty jsme vlezly skoro 
hned - unavené a promrzlé. WC a koupelna je 
pro dámy a pány na chodbě, s vodou se na 

Falkensteinu pochopitelně šetří, teče jen 
ledová, takže žádné sprchování.

Dolů to šlo líp
Druhý den, když jsme šly dolů přes 

známou horskou louku Ruckowitzschachten 
(bývalé pastviště), nás mrzelo, že výhled 
kvůli počasí není, ale asi v půli cesty se 
vyjasnilo a my s výtečnou náladou šlapaly 
dolů, vděčné za příležitost takhle romanticky 
strávit část víkendu. Ze Zwieslerwaldhausu 
jsme pokračovaly po hlavní silnici směrem na 
Rudu, a až skoro u křižovatky s tou hlavní 
silnicí nás dojel kolega ze Železnorudského 
klubu pan Zimmerhakl s paní a vzali nás na 
Špičák.

Obě stezky – ta přes vodopády Steinbach i 
přes Ruckowitzschachten byly prošláplé od 
turistů. Upravená běžkařská trasa na Velký 
Falkenstein nevede – loipy jsou jen po obvodu 
hory. Takže nakonec jsme byly rády, že jsme si 
běžky nevzaly. Saně jsme neměly taky – a 
nelitovaly jsme.  Jedna paní, která vystoupala 
se saněmi, pak hledala pro noční sjezd 
partnera, jak se bála.  Není nad to,  vyšlapat 
šumavské kopce poctivě v pohorkách.

Jindřiška Holubová, Hana Šrámková 
(Fotografie: Václav Chabr)Kříž na vrcholu Falkensteinu

Chata, v níž autorka s kamarádkou přespaly



V Belvederském běžeckém areálu se opět 
závodilo. Po několikaleté odmlce na konci 
ledna uspořádal lyžařský oddíl Tatranu 
Železná Ruda tradiční lyžařský závod v běhu 
na lyžích. Za krásného počasí na upravených 
tratích závodilo 31 lyžařů všech kategorií. 
Celkovými vítězi se stali mezi ženami 
Martina Janoušková ze Škody Plzeň a mezi 
muži Ladislav Provod z Univerzitního klubu 
Plzeň. Z výsledků místních závodníků: první 
místa – Zuzana Kulhánková a Tomáš 
Pscheidt z Hojsovy Stráže, oba v kategorii v 
kategorii předžáků (9 – 10 let); Miroslav 
Štádler za Škodu Plzeň v kategorii starší 
žáků; Jiří Přibík z Tatranu Železná Ruda v 
kategorii veteránů;  druhá místa – Martin 
Pscheidt z Hojsovy Stráže v kategorii 
předžáků; Vojtěch Novotný v kategorii 
mladších žáků a jeho bratr Ondra, oba z 
Tatranu Železná Ruda v kategorii starších 
žáků; Ctirad Drahorád z Tatranu Železná 
Ruda v kategorii veteránů; třetí místo získal 
Vítek Mahovský z Tatranu Železná Ruda v 
kategorii mladších žáků. vedra

(foto: zleva Martin Šimurda - Kašperské Hory, 
Ladislav Provod - Univerzitní klub Plzeň, Petr 
Höll - Tatran Chodov). 

Krytý vyhřívaný 12 m dlouhý 

PLAVECKÝ BAZÉN
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Každý den 
7.00 - 21.00 hodin

Kontakty
Hotel Čertův mlýn

Špičák 132
340 04 Železná Ruda

Tel.: +420 376 397 380
Mobil: +420 602 707 075, 095

www.hotelcertuvmlyn.cz
recepce@hotelcertuvmlyn.cz

Z akce pro děti "Lyžování za vysvědčení" v sobotu 5. 3. si ve 
Ski areálu Špičák odneslo celkem 124 dětí jízdenku zdarma. 
Proběhlo i slosováno o ceny související s lyžováním. Na 
školní výsledky se přišli podívat i pravidelní návštěvníci Ski 
areálu Špičák, Lucie a David Křížkovi. Známý jachtař a 
někdejší miss odměnili děti volnou jízdenkou do ski areálu. 
Pro děti byly připraveny i sladké odměny a mohly získat i 
podpisy známého manželského páru. Všechny děti byly 
zařazeny do slosování o celkem 10 cen, kde hlavní cenou byla 
dvacetidenní jízdenka do Ski areálu Špičák. Zde jsou jména 
výherců:
Jaromír Bláha - Plzeň
Antonín Balík - Praha
Martin Pešťák - Plzeň
Eliška Princová - Plzeň
Andrea Živná - Plzeň
Kristýna Nováková - Chrást
Anežka Havlíková - Plešnice
Danile Kabyš - Plzeň
Adéla Dvořáková - Železná Ruda
Anna Kahounová - Rokycany

Děti si zajezdily za vysvědčení

(Ilustrační foto: Deník)

Letošní zima prověřuje 
důkladně techniku 
městských Technických 
služeb. Zatím na jedničku. 

Letošní zima prověřuje 
důkladně techniku 
městských Technických 
služeb. Zatím na jedničku. 

Foto: VCH

Belvederská lyže

(Foto: Ctirad Drahorád)



Železnorudský zpravodaj  je zajímavý a rád ho čtu. V článku 
Ohňoví hadi na Šancích v lednovém čísle Zpravodaje se 
vzpomíná na Blažeje Beneše, který byl dobrým  a velmi 
obětavým správcem po boku Františka Steidla.
Poznámku o tom, že na Špičáku měli první osvětlený svah v 
republice již v roce 1980, musím s dovolením poopravit. V 
lyžařském středisku Lišák v Kašperských Horách, které vzniklo 
roku 1962, jsme osvětlení čtyřsetmetrového svahu instalovali 
v roce 1965. Jestli bylo první na Šumavě lze se jen domnívat, 
ale asi ve vší skromnosti ano! O dva roky později osvětlení 
pořídil agilní lyžařský oddíl TJ Hartmanice. To už je ale dávná 
lyžařská historie, ale hezké je, že to v těchto areálech stále svítí 
a hlavně, že se všude na Šumavě  lyžuje. Tak ať vám to frčí! 
Emil Kintzl, předseda o.s. Otevřená Šumava, Kašperské Hory

V únoru slaví svá významná životní jubilea:
Pořádková Anna – Železná Ruda

Řehulková Jaroslava – Železná Ruda
Pscheidt Jiří – Hojsova Stráž
Kovář Ivo – Hojsova Stráž

Matějková Jarmila – Železná Ruda
Všem přejeme pevné zdraví, hodně radosti, spokojenosti 
a štěstí. Do dalších let optimismus a jen to  nejlepší.

Sociální komise 

Z dopisů čtenářů
Osvětlené svahy

Občanské sdružení Jesenický kamzík a ostravský petiční výbor 
bojuje za záchranu a zachování populace kamzíka horského v 
pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace.

(Tato zpráva se týká zprostředkovaně i Šumavy, protože i tady 
skupina zelených radikálů prosazuje neúprosný boj proti 
„nepůvodním“  druhům, například smrku). 

V úterý 23. 11. 2010 ve 14,00 hodin byla v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR do rukou představitelů obou komor předána petice „Za 
záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého 
Jeseníku pro příští generace“, kterou podepsalo přes 25 000 občanů z 
celé republiky. „Peticí chceme pro nás a naše děti zachránit kamzičí zvěř, 
která je klenotem Jeseníků už téměř sto let. Chceme zvrátit nesmyslné 
rozhodnutí o likvidaci kamzíků v Jeseníkách a některá další související 
sporná rozhodnutí bývalých vedení MŽP a státních orgánů ochrany 
přírody,“ řekl autor a iniciátor petice Zdeněk Pavlíček. „Petici podepsali i 
někteří zákonodárci, proto vkládáme naděje kamzíků do jejich rukou. 
Doufáme také, že nové vedení MŽP bude mít dobrou vůli k jednání a 
porozumění pro potřebu změny nejasné a nesmyslné legislativy, která 
likvidaci kamzíků umožňuje.“ Spoluautor petice Jiří Pecháček dodává: 
„Vysazení kamzíků v Jeseníkách před sto lety byla neuvěřitelně náročná 
a dlouhodobá práce s nejistým výsledkem. Znám tu historii podrobně. 
Pro nás je nepřijatelné škrtem úředníkova pera zničit dědictví našich 
dědů. Zvláště, když si vůbec nejsme jisti, zda bychom dnes něco 
takového dokázali.“ 

Více informací na webových stránkách petice: www.kamzici.net
-red-

 Zajímavost ...  

B l a h o p ř á n í


