
Možná si někteří z Vás řeknou, že pro 
rozvoj cestovního ruchu Železnorudska se 
nic nedělá. Pokusím se v těchto pár řádcích 
ukázat, že se alespoň trochu snažíme. 
Vždyť jen za poslední dva roky jsme 
prostřednictvím informačního turistického 
centra (IC) a také místních podnikatelů, náš 
region prezentovali na více než patnácti 
veletrzích cestovního ruchu. Z těch 
nejznámějších jmenujme: Regiontour 
Brno, Holiday World Praha, Senior H. 
v Lysé nad Labem, Ostava, Cyklotour 
v Hradci Králové nebo třeba veletrh 
v Holandském Utrechtu. Samozřejmě se 
prezentujeme též prostřednictvím 
Plzeňského kraje a to zejména na veletrzích 
CR v zahraničí: Mnichov, Stuttgart, 
Bratislava, Varšava, Poznaň, Utrecht, aj. Na 
dalších prezentacích spolupracujeme 
s tiskem: Kam po Česku, Tim, Kudy 
z Nudy, MF Dnes, Klatovsko, aj. A také 
s rádii: FM Plus, Kiss Proton, ČRo, 
Šumava. Webové prezentace jsou v dnešní 
době již samozřejmostí.

Na veletrzích jsem se setkával častěji 
s názorem, že se lidé na Šumavu rádi 
vracejí, mají pozitivní vztah k Šumavě 
a samozřejmě i k Železné Rudě. Zazněly 
kritické hlasy na chronicky známé 
nedostatky, ale zaznamenal jsem i reakce na 
posun v jejich odstraňování. Klienty se 
snaž íme  zau jmout  naš í  po lohou  
v Národním parku Šumava a krásnou 
přírodou a na podnikatelích je, aby je 
nalákali na širokou škálu služeb, ale služeb 
kvalitních, ve všech oblastech cestovního 
ruchu - ubytování, gastronomie, wellness, 
sportu a zábavy. Nabídka a kvalita spojená 
s dobrou cenou, to dnes rozhoduje.

Aby to nevypadalo, že si jezdíme jen na 
výlety, tvoříme též nový propagační 
materiál. Letošní letní sezonu představíme 
nový katalog Železnorudska a to ve zcela 
novém kabátu. Přibudou krom trojjazyčné 

verze i informace v Holandštině. Ke 
katalogu se připravuje i série čtyř 
skládaček, na kterou jsme získali od 
Plzeňského kraje dotaci 50.000,-Kč. 
S k l á d a č k y  b u d o u  
trojjazyčné s mapkou, 
fotografiemi plus textem a 
to v těchto tématech: 
vrcholy a vyhlídky, tipy 
na výlety, cyklotrasy, 
zajímavosti.

V loňském roce se 
také  poprvé  vydalo  
pexeso Železnorudska a 
kapesní kalendáříky. Z 
nových suvenýrů můžeme 
j m e n o v a t :  d ř e v ě n é  
p o h l e d n i c e ,  k l í č  
Ž e l e z n o r u d s k a ,  
cykloznámky, dřevěné 
magnetky, aj.

Další významnou oblastí pro propagaci 
a získávání nových zákazníků je internet, 
webové stránky a prezentace v novinách 
a časopisech. Doufám, že se nám podaří 
umístit nový katalog Železnorudska i na 
internet pod stránky IC a připravujeme 
i oficiální prezentaci města pro média. Rád 
bych proto pro naše IC získal lepší 
počítačové vybavení, televizi s velkou 
obrazovkou a další zařízení tak, aby IC 
mohlo dostatečně kvalitně a rychle tyto 
technologie využívat pro potřeby a 
propagaci CR a města Železná Ruda.

Z novinek letošní zimy pak jmenujme 
stále oblíbenější chůzi na sněžnicích. Ve 
spolupráci se SKI SNOW MAX se 
vyznačilo několik tras.

Ovšem jako velkého pokroku si nejvíce 
ceníme rozvíjející se spolupráce IC s 
podnikateli a také práce členů Komise 
cestovního ruchu. Vím, že máme co 
vylepšovat,.... Tomáš Horek, předseda 
komise cestovního ruchu

Sportovní klub Špičák pořádá 
14. března ve Ski areálu Belveder 
veřejný závod v K. O. (paralelním) 
slalomu. Již druhý ročník atraktivního 
lyžařského závodu je vyhlášen pro všechny 
kategorie. 

Juniorská kategorie bude soutěžit 
o „Putovní pohár starosty Města Železná 
Ruda“. V těchto kategoriich jistě uvidíme 
zajímavé jízdy. O pohár bude usilovat 
aktuální mistr České republiky ve slalomu 
Jan Henig. Kategorie mladších  a starších 
žáků bude zápolit o „Putovní pohár 
Plzeňské teplárenské a.s.“ I tady se 
můžeme těšit na výjimečnou podívanou. 
O pohár zde uvidíme bojovat aktuální 
přebornici Plzeňského kraje ve slalomu 
Veroniku Filipovou. Ceny a medaile 
sponzorované firmou Swietelsky s.r.o 
čekají i na kategorie lyžařských nadějí, 
které se určitě nenechají zahanbit. 

Účast přislíbili i lyžaři z krajů 
Jihočeského či Ústeckého. Přijďte podpořit 
všechny lyžaře hlučným fanděním. Start 
prvních závodníků je stanoven na 9:45.
Za Sportovní klub Špičák Vás srdečně zve 
ředitel závodu Pavel Mařík.

MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK X BŘEZEN 2009 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Důležitá telefonní čísla: Policie České republiky ŽeleznáRuda:376397281; 
Hasiči Železná Ruda: 376397150; Horská služba Špičák: 376397273; 

lékař: 376397312

Vedení hotelů Engadin,Gradl 
a Belveder děkují panu Papežovi a jeho 

personálu ze Služeb města za úklid 
sněhu na přístupových komunikacích 

a odstavných plochách.Rovněž tak 
místním hasičům, kterym též děkuje 

penzion St.Moritz.

Novinky v cestovním ruchu na Železnorudsku
Zastupitelské okénko O pohár starosty
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ZM schvaluje:
- vydávání parkovacích karet pro období 
2009 a 2010 a pověřuje městskou policii, 
ekonomický odbor a majetkový odbor ke 
stanovení režimu parkování a úpravě 
parkovného
- účast Města Železná Ruda na akcích – 
Dívka Šumavy, Extréme Day na Samotách 
a podporu lyžařského závodu o pohár 
starosty Města Železná Ruda
- zadání projektu revitalizace centra města
- zadání projektu víceúčelové plochy „Pod 
Belvederem“
- dva víceúčelové objekty na p.č. 159, 
1. máje, Železná Ruda.
- v rámci majetkoprávní přípravy „Silniční 
průtah přes Hojsovu Stráž“ uzavření smluv 
o smlouvách budoucích kupních s vlastníky 
dotčených pozemků.
- směnu a prodej pozemků mezi Městem 
Železná Ruda a p. Kotábovou, Krugerovou, 
Kovářovou.  Rozdí l  ve  výměrách 
směňovaných pozemků bude vyrovnán ve 
výši 60,-Kč/m2.
- příspěvek města Železná Ruda na 
narozené dítě ve výši 5 000,-Kč.
- prodej bytu č.2 v č.p. 370 ve prospěch 
p. Petry Szczyglové , současné nájemnici, 
za cenu 73 236,-Kč
- prodej pozemku č. 543/4 v-Železné Rudě 
ve prospěch státního podniku Lesy ČR za 
symbolickou cenu 1,-Kč za účelem 
vybudování veřejně přístupné komunikace 
vč. zřízení věcného břemene ve prospěch 
Města Železná Ruda.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní na pozemky pro vybudování 
nákupního centra se společností InterCora, 
spol. s r.o. 
- prodej p.p.č. 554/9 v Železné Rudě ve 
prospěch ZO OS KOVO MACHINE 
TOOL
- směnu pozemků mezi městem Železná 
Ruda a p. Topolem
- záměr nabídnout neomezenému okruhu 
zájemců realizaci projektu Modernizace 
SLD Pancíř. Případní zájemci mohou své 
nabídky předkládat Městu Železná Ruda 
prostřednictvím podatelny v termínu do 
31.3.2009. (Více v komentáři na této straně)
- změnu obecní hranice mezi k.ú. Hojsova 
Stráž a k.ú. Hamry na Šumavě dle návrhu 
Pozemkového úřadu Klatovy
- zřízení věcného břemene vedení kNN 
kabelu v k. ú. Špičák s podmínkou, že 
umístění rozvodných skříní nebude blíž, 
nežli 2,5 m od kraje stávající vozovky
ZM uděluje výjimku ze  stavební 
uzávěry:
- R. a I. Roubalovým, Železná Ruda – 
stavební úpravy RD v Železné Rudě
- Benzině s.r.o. na rekonstrukci shopu 
objektu čerpací stanice v Železné Rudě
- pro: MV Projekt Klatovy s.r.o. na akci 

„Železná Ruda, Gyoza – přeložka NN
- V. a H. Velackým, Železná Ruda na stavbu 
přístřešku ke stavbě č.p. 405 v . Železné 
Rudě
- J. Mare,ovi, Plzeň na přístavbu garáže 
v Železné Rudě 
- Z. Mrázovi, Železná Ruda na přístavbu 
penzionu č.p. 283 v Železné Rudě
- D. Fikrlovi, Plzeň na výstavbu RD 
v Železné Rudě
- J. Markovi, Plzeň, na změnu účelu užívání 
objektu č.p. 404 v Železné Rudě z baru na 
bar-herna
- J. Snášelovi, Železná Ruda na umístění 
reklamní tabule
- Lesům ČR s.p. na akci „Most přes řeku 
Úhlavu nad hrází vodního díla pod Černým 
jezerem
- Glassexperts s.r.o., Žlutice na přístavbu 
objektu Bečvářův srub v k.ú. Hojsova Stráž
Podmínky: dodržení odstupů sousedních 
pozemků, vytvoření dostatečného počtu 
parkovacích míst, instalace lapače tuků 
objektu.
- Ing. L. Vybíralovi a H. Vybíralové, 
Rakovník na výstavbu RD v Hojsově Stráži
- Biskupství Plzeňskému, Plzeň na stavební 
úpravy objektu fary č.p. 1 v Hojsově Stráži
- na silniční průtah Hojsovou Stráží
- na úpravu vnitřních dispozic v č.p. 26 na 
kosmetiku
-na změnu užívání kontejnerové kotelny ze 
stavby dočasné na stavbu trvalou
- na změnu užívání nebytového prostoru 
z cestovní kanceláře na nehtové studio 
v Králováku v Železné Rudě

ZM neschvaluje:
- zveřejnění záměru prodeje stp.č. 153/3 
o výměře 84 m2 v k.ú. Železná Ruda
- žádost p. Nechvátala o umístění reklamy 
a požaduje předložení variantního řešení

ZM pověřuje :
- majetkový odbor k jednání – akce Železná 
Ruda, Godlhof-úprava TS,NN, spol. 
Contact elektro – Vítovec M., Klatovy 
z pověření ČEZ Distribuce, a.s.

ZM odkládá:
-žádost společnosti Stafin a.s., Plzeň na 
výstavbu objektu pro rekreační bydlení 
v k.ú. Hojsova Stráž
-žádost p. Hanzlíkové o umístění 
reklamního panelu s požadavkem 
o doplnění vizualizace poutače
- prodej piana p. Slodičákovi
- žádosti  p. Drahoráda a p. Macha o odkup 
zařízení sauny

ZM bere na vědomí :
- dopis od společnosti IKON s.r.o., Praha 9, 
který bude předán k prověření právní 
kanceláři (víceúčelový sportovní areál 
v Železné Rudě – zaplacení dlužné částky)
- dodatek ke smlouvě se společností 
Vodospol, příloha č.4 zápisu

- plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací na období 2009-2018 a ukládá 
majetkovému a ekonomickému odboru 
doplnění plánu obnovy
- návrh na rekonstrukci úpravny vody 
v Železné Rudě a ukládá majetkovému 
a ekonomickému odboru přípravu 
projektu.
- žádost p. M. Horsáka o odvolání z funkce 
náčelníka SLD a jednatele společnosti 
Služby Města Železná Ruda s.r.o. ZM 
pověřuje jednatele Služeb města, 
majetkový odbor a právní zastoupení města 
k ukončení činnosti jednatele a provedení 
inventarizace majetku
- že pohledávky města za ZR City jsou 
nejstaršího data a tudíž by měly být 
vyrovnány nejdříve ze všech závazků ZR 
City. Jediný společník souhlasí s hrazením 
zbylých provozních nákladů společnosti 
a s vyplácením řádné mzdy řediteli 
společnosti z prostředků společnosti až do 
doby ukončení pracovně právního vztahu 
se společností
- zprávy výborů a orgánů obce

USNESENÍ ZM č. 27 ze dne 02.02.2009

Zastupitelstvo města se na svém jednání 
2. února rozhodlo nabídnout realizaci 
projektu na modernizaci lanovky na 
Hofmanky a Pancíř zájemcům z řad silných 
investorů.

Cílem zveřejnění nabídky je výlučně 
průzkum zájmu potenciálních investorů 
a zjištění možností jejich vzájemné 
spolupráce s městem. Toto zveřejnění 
záměru nezavazuje město k žádnému 
právnímu úkonu ze strany Města Železná 
Ruda. To znamená, že se město nabídkou 
realizace nezavazuje k prodeji a kdykoliv 
může jakéhokoliv zájemce odmítnout, aniž 
by se vystavovalo riziku sankcí.

Budou-li výsledky průzkumu pozitivní,  
může být vyhlášena veřejná obchodní 
soutěž. Její pravidla bude nutno důkladně 
detailně vypracovat.

Preferovanou variantou je pro Město 
Železná Ruda zachování vlastnického 
práva Města Železná Ruda k dotčeným 
pozemkům, které by byly investorovi 
přenechány do dlouhodobého pronájmu, 
zatímco stavby vleků by byly převedeny do 
v las tn ic tv í  inves tora .  Základním 
a neměnným požadavkem přitom zůstane 
realizace výstavby v plném rozsahu podle 
platného územního rozhodnutí. 

Přijaté usnesení posunuje tedy celý 
záměr a projekt blíže k realizaci a přitom 
zachovává veškerou kotrolu města nad 
všemi kroky s ní souvisejícími. (Vedra)

Modernizace 
sedačkové lanovky 
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K hospodaření města za rok 2008 a 
pro rok 2009

Rozpočet města Železná Ruda na rok 
2009 byl schválen jako mírně přebytkový,
(příjmy ve výši 29,77 milionu Kč, výdaje 
ve výši 28,17 milionu Kč, výsledný 
přebytek bude použit k úhradě úvěrů 
a půjček ). To dává reálný předpoklad 
k zabezpečení řádného chodu města 
a  ú ř adu .Dosud  nep roběh l  aud i t  
hospodaření za rok 2008, ale mohu 
konstatovat, že přebytek přibližně 7 mil. 
používáme k financování úvěrů a změně 
stavu na běžném účtu města 

Přesto bude potřeba finančně pokrýt 
předpokládané investice města v roce 
2009. Na to počítáme s příjmy z prodeje 
majetku, příjmem z výtěžnosti Casin 
a příjmem ze spolupráce s NP Šumava.

Hospodářskou krizi pravděpodobně 
pocítíme ve snížení daňových výnosů 
u některých daní, který by měl být částečně 
vyrovnán z nového rozpočtového určení 
daní, větším příspěvkem na provoz 
městského úřadu.

Město v řádných termínech splácí své 
závazky z dlouhodobých úvěrů a půjček. 
V roce 2008 byl doplacen úvěr na turistické 
stezky. V letošním roce bude doplacen úvěr 
na odkup podílu v ZR CITY Service s.r.o.
 a též půjčka na vodovod Hojsova Stráž. 

V letošním roce bude doplatíme 
i leasing vozidla Městské policie Škoda 
Octavia. V roce 2010 bude doplacen úvěr na 
územní rozvoj.

Na jistinách dlouhodobých úvěrů 
zaplatilo město v roce 2008 ca. 5,6 mil. Kč, 
na úrocích ca. 930 tis. Kč. V roce 2009 to 
bude ca. 4,6 mil. Kč, na úrocích ca. 500 tisíc 
korun.

Městu se v roce 2008 podařilo plně 
vyrovnat své závazky z krátkodobých 
úvěrů z minulého období ( tj. kontokorekty 
ve výši ca. 2,6 mil. Kč), které momentálně 
též nečerpá. V součtu to znamená, že město 
v roce 2008 zaplatilo při splácení úvěrů ca. 
9,1 mil. Kč.

Splácení těchto závazků bez prodlení a 
vyrovnání zmíněných kontokorentů je 
předpokladem i  pro  f inancování  
investičních akcí většího rozsahu 
v kombinaci s dotacemi nebo úvěry.

Vzhledem k hospodaření ve městem 
založených organizacích bude do budoucna 
potřeba řídit všechny ekonomické činnosti 
přímo z „radnice“. Stávající stav se nejeví 
jako efektivní.

K výdeji parkovacích karet:
Parkovací karty se vydávají na 

ekonomickém odboru města
Za ekonomický odbor Jiří Kvapil

V rámci  ř í zen í  o  ods t raněn í  
nepovolených staveb stavební úřad MěÚ 
Železná Ruda svými rozhodnutími nařídil 
jejich odstranění (jednalo se o stavby, které 
nesplňovaly zákonné podmínky pro jejich 
dodatečné povolení). Tato rozhodnutí 
naby l a  p r ávn í  moc i  a  s t a l a  s e  
vykonatelnými. Vzhledem k tomu, že 
stavebníci nesplnili uloženou povinnost ve 
výše uvedených rozhodnutích, podalo 
Město Železná Ruda Okresnímu soudu 
v Klatovech návrhy na výkony rozhodnutí 
provedením prací a výkonů. Pokud Okresní 
soud v Klatovech návrhům vyhoví, Město 
Železná Ruda zajistí odstranění těchto 
nepovolených staveb. Stavebním úřadem 
MěÚ Železná Ruda bylo zahájeno i několik 
dalších řízení o odstranění nepovolených 
staveb (převážně prodejních stánků), která 
ještě nebyla pravomocně ukončena. 

Lucie Hejtmánková, vedoucí odboru 
výstavby MěÚ Železná Ruda

Dbejme na požadavky běžných 
turistů

Rád bych jako podnikatel přispěl do 
diskuse o Železnorudsku a o novinách 
našeho města. Zpravodaj je výborný záměr, 
některé články jsou tam velmi dobré, ale 
více bych ho otevřel veřejnosti. Je moc 
sevřený žabomyšími válkami a věčnými 
tématy - starosta, škola, hasiči, což moc 
návštěvníky našeho městečka asi moc 
zajímat nebude (mě to taky moc nezajímá 
a závěry ze zasedání zastupitelstva si mohu 
předčíst na netu). Korigoval bych málo 
srozumitelné války místních skupin nebo 
jednotlivců. Koho zvenku to zajímá? Spíše, 
než rozdmýchávat oheň otiskováním 
názorů jednotlivých stran, které stejně 
nikam nevedou, věnovat pozornost věcem, 
které zajímají jak místní, tak turisty. Kdo si 
chtějí přes noviny vyměňovat názory, ať 
jdou raději do „ringu“- k soudu či si dají přes 
hubu, je mi to jedno. Ale noviny by se tím 
zatěžovat neměly, pokud ten či onen názor 
nebude tak důležitý, že pohne věcmi 
dopředu. Starejme se o poznatky běžných 
turistů. Mluvme s nimi. V Železnorudském 
zpravodaji úplně postrádám tipy nejenom 
na výlety, ale i k návštěvě různých zařízení, 

například   nového bowlingu. Zajímalo by 
mě, kam a za kolik si mohu jít půjčit 
sportovní vybavení, co k tomu budu 
potřebovat, kde je super zimní stopa na 
běžky a co na jejím konci mohu čekat (třeba 
jezera, zaniklou osadu apod.). Čekal bych 
třeba varování před zatáčkami na silnici 
u Železné Rudy – kolik je jen výjezdů na 
jedno místo! Zajímalo by mě, jaká je 
obsazenost hotelů a penzionů, kolik musí 
návštěvník platit za „vzduch“, doporučení 
dobré kuchyně nebo anketa na recepcích 
hotelů ohledně názoru lidí navštěvujících 
náš region. A vyslyšet tyto názory 
a pracovat s nimi považuji za důležité. Že 
zde nenajdu nic nebo jen velmi málo 
o našich německých sousedech, to je 
smutný fakt. A právě turistické a poznávací 
cíle v sousedním Bavorsku by českým 
návštěvníkům udělaly velkou radost. 
Hostům musíme dát informace takřka na 
talíři. Nemám na mysli jen sjezdovky na 
Velkém Javoru, ale informace, kam tam jít, 
kde jsou jaká muzea, výstavy, sklárny. Že na 
dosah ruky máme Finsterau se skanzenem, 
krásný zámek u Deggendorfu. Poraďte, 
kam lidi mají jít na toaletu, když se nechtějí 
ponižovat prosíkem v restauraci či hotelu. 

Doba se změnila
Před dvaceti lety se soustředil takřka 

všechen turistický ruch v okolí Železné 
Rudy. Možnost lyžování a komunistická 
uzávěra většiny území Šumavy vyhoupla 
Železnorudsko do popředí zájmu o horskou 
rekreaci. Postupně s otevíráním komunisty 
zakázané Šumavy se lidé začali po Šumavě 
rozptylovat, začala vznikat nová turistická 
centra a lidé měli a mají stále větší možnost 
výběru míst, kde své peníze mohou utratit. 
A zde platí tvrdé zákony kapitalismu - lepší 
a kvalitnější služby znamenají více lidí. 
Bohužel v Železné Rudě na to přicházíme 
ve větší míře až nyní. Popravdě, zaspali 
jsme a hodně. Vzbudit se však ještě 
můžeme. Máme zde unikum Šumavy - 
soustředěná jezera, Velký Javor, Ski areál 
a Bike park Špičá. To je velká výhoda oproti 
ostatním. Jen ji využít. Bylo by vhodné, aby 
Městský úřad zřídil novou placenou funkci, 
nazvěme ji třeba „manažer cestovního 
ruchu pro Železnou Rudu“. Dotyčný by měl 
na starosti jen a pouze cestovní ruch a vše, 
co je s tím spojené s jedním cílem - podpořit 
návštěvnost města. Měli bychom mít 
p ros t řednic tv ím Železnorudského  
zpravodaje přehled o všem dění v Rudě 
(nestačí Infocentrum, tam jsou pracovníci 
pouze v kanceláři, dotyčný musí být hlavně 
v terénu a zjišťovat dění aktivně, ne 
pasivně!). Samozřejmostí by byla 
spolupráce s Němci. Ukazuje se, že zrovna 

I město musí umět dobře hospodařit Nepovolené stavby 
se daří odstraňovat 

Domácí  i hosté časo kritizují 
nevzhledně vypadající stavby, které nelze 
cestou Železnou Rudou přehlédnout. Co je 
nového v tomto problému? Řeší se? Na jaké 
obtíže se naráží? Zeptali jsme se na 
stavebním odboru Městského úřadu 
Železná Ruda.

Z pohledu podnikatele
Turistický ruch se změnil – a Železnorudský zpravodaj by měl reagovat na 
jeho výzvy

(Pokračování na str. 5)
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V poslední době se zdá, že šumavské 
obce začínají nacházet se Správou NP 
a CHKOŠ společnou řeč -  viz  
memoranda o spolupráci v Srní, Kvilně a 
Modravě. Myslíte, že jde o obrat 
v politice parku nebo jen přechodný jev?

Společnou řeč hledají šumavské obce se 
Správou NP a CHKOŠ již dlouho a osobně 
si myslím, že se nalézání společné řeči 
příliš nedaří. Právě proto  založilo před 
třemi roky  21 šumavských obcí (mezi nimi 
je i město Železná Ruda a Regionální 
rozvojová agentura Stachy) Svaz obcí NP 
Šumava, jehož prostřednictvím hledají 
společné postupy v jednáních se Správou 
parku. Společné postupy se týkají zejména 
spolupráce v oblasti cestovního ruchu,  
například  splouvání horního toku Vltavy, 
zprůchodnění nových, ale zejména 
staronových hraničních přechodů na 
bavorské a rakouské straně a v neposlední 

řadě společný postup v boji proti kůrovci. 
Správa parku hraje mnohdy na čas, stane 
se, že něco jiného proklamuje a něco jiného 
dělá. Zmíním tu turistický hraniční 
přechod Modrý sloup u Modravy a další 
požadované přechody pro turisty. Kolem 
Modrého sloupu se obce a politici dohadují 
se správou parku patnáct let, lze snad věřit, 
že konečně letos na letní sezónu bude tento 
klíčový turistický přechod otevřen. 
V jednotě je síla, říká stará lidová moudrost 
a toto pochopily i obce. Pokud jde 

o uzavřená memoranda o vzájemné 
spolupráci mezi obcemi, které 
zmiňujete a NPŠ, jejich význam 
bych  nep řeceňova l a .  Mám 
k dispozici jedno z nich - bylo 
uzavřeno s  obcí  Modrava .  
Spolupráce se týká ekologického 
vzdělávání, práce s veřejností 
a některých menších projektů 
v oblasti cestovního ruchu. Nejde 
tedy o nic světoborného. Myslím, 
ž e  S p r á v a  p a r k u  v y u ž i j e  
Memoranda především k tomu, aby 
návštěvníky parku přesvědčovala o 
své  „jediné správné pravdě“. Na 
druhé straně bych byla ráda, kdyby 
Memoranda umožnila přímý 
přístup návštěvníků na hory Luzný 
a Velký Roklan v Národním parku 
Bavorský les. Zatím tam český 
turista přímou cestou nesmí, 
přestože Národní park Bavorský les 
je mu neustále dáván za vzor jak 
v péči o turisty, tak o přírodu. 
Osobně bych si velmi přála, aby 
společná řeč obou partnerů byla 
nalezena co nejdříve a spolupráce 
fungovala na takové úrovni jako je 
tomu v sousedním Bavorsku.

Jaké věci považujete na 
Šumavě pro tento rok nejdůležitější? 

Správa NP a CHKOŠ varovala 
veřejnost  prostřednictvím článku 
v novinách, že lesy v okolí Pramenů Vltavy 
uschnou .  Pak  a l e  vyda la  spo lu  
s Ministerstvem životního prostředí 
informační list, kde napsala, že kůrovec je 
plně pod kontrolou.  Ráda bych, aby se 
lidem konečně na rovinu řeklo, kolik lesů 
nám na Šumavě díky bezzásadovému 
režimu uschne a jakou budou důsledky. 
Také je třeba dořešit bilaterální dohodu 
s Národním parkem Bavorský les o tzv. 
Divokém srdci Evropy. Dodnes totiž 
nevíme, jestli toto území divočiny 
s omezeným vstupem turistů  existuje nebo 
ne, zda k němu byla podepsána příslušná 
mezistátní dohoda nebo ne. A pochopitelně 
dořešit kůrovcový management. Nechci se 
dožít toho, že nám půlka Šumavy uschne. 
I v sousedním Národním parku Bavorský 

les, který je nám dáván za příklad, byl 
bezzásahový management v nové části NP 
posunut z roku 2017 do roku 2027. 

Bude mít české  předsednictví EU 
pozitivní vliv také na život v regionech 
nebo se řeší jen velké strategické otázky 
jako je ruský plyn apod.? 

Nemyslím si, že se české předsednictví 
v Radě EU a Evropské radě nějakým 
zásadním způsobem dotkne regionů, snad 
vyjma těch, kde se koná nějaká významná 
akce, příkladem byly Luhačovice, kde se 
konal summit evropských ministrů práce 
a sociálních věcí. Plánovaný summit 
ministrů zahraničních věcí v Hluboké nad 
Vltavou bude mít na život v regionu jistě 
nemalý vliv a přispěje k řešení mnoha 
otázek. 

J a k  v i d í t e  r o z v o j  t u r i s m u
a podmínky pro život místních lidí na 
Šumavě? 

Na jedné straně se místním lidem říká, 
že budou živi především z turistického 
ruchu. Na druhé straně se turistický ruch 
omezuje. V poslední době mě překvapilo, 
jaké náklady je Správa NP a CHKO 
Š u m a v a  o c h o t n a  i n v e s t o v a t  
prostřednictvím mezinárodních fondů do 
instalace zákazových tabulí, aniž by byla 
schopna vyřešit přístup k tradičním, 
historickým turistickým cílům jako je 
Modrý sloup nebo Juránkova chata 
v oblasti Železné Rudy. Turistům se říká, 
inspirujte se obnovou přírody v Národním 
parku Bavorský les .  Ale Správa 
šumavského parku je tam nepustí. To je 
doslova anachronický paradox. Věřím, že 
Šumava zůstane přitažlivá pro turisty a že 
místní lidé najdou v turistickém ruchu širší 
uplatnění. A nejen v turistickém ruchu. 
Šumava potřebuje víc drobných řemesel, 
dílen, volnočasových atrakcí. Také je 
důležitá přeshraniční doprava, i ta živí 
region. Jsem velmi ráda, že začaly fungovat 
pravidelné autobusové spoje, například Ski 
Bus v oblasti Železné Rudy, přeshraniční 
autobusové spojení k lyžařskému areálu 
Velký Javor v sousední bavorské Šumavě 
nebo pravidelná linka Železná Ruda – 
Prášily – Sušice.

Které šumavské obce považujete za 
příkladně vedené, hezké,  které ráda 
navštěvujete? 

Ráda jezdím v létě na kole a Šumavu 
mám docela "procykloturistovanou". Jako 
z jiného světa vypadá malá vesnička 
Humpolec, ukrytá v lesích nedaleko 
Bohdašic, směrem na Kašperské Hory. 
Donedávna zde nebyla zavedena elektřina, 
na návsi opravené staré šumavské chalupy, 
uprostřed obecní studna, kaplička na jejíž 
opravu se místní vlastníci, tedy zejména 
rekreanti, složili ze svých zdrojů. Do 
Železné Rudy jezdím ochutnávat vaše 
železnorudské pivo, byť nepivař, umíte ho 
uvařit výborně.    
 Red.

V jednotě šumavských obcí je síla
(Rozhovor se senátorkou Šumavy Jiřinou Rippelovou) 

Jiřina Rippelová, JUDr.,  nar. 1958 
v Sušici, vdaná, má dva syny, Milana 
a Jiřího.  V roce 1982 vystudovala 
Právnickou fakultu UK. Působila v letech 
1998 - 2006 jako starostka města Sušice. Je 
členkou ČSSD. Za tuto politickou stranu 
byla v říjnu 2006 zvolena do Senátu PČR. 
V Senátu je předsedkyní Komise pro Ústavu 
ČR a parlamentní procedury, členkou 
Ústavně-právního a Organizačního 
výboru. Je rovněž členkou Zastupitelstva 
Plzeňského kraje.
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tato oblast je dvacet let po revoluci 
opomíjena jak v Čechách, tak v Německu.  
Jedni o druhých jakoby nevěděli a přitom 
právě tady, v přeshraničních kontaktech, 
tkví další rezervy v návštěvnosti. Němečtí 
návštěvníci by velmi ocenili přílohu 
v Železnorudském zpravodaji s německy 
psanými turistickými cíli Železnorudska 
a Šumavy. Srovnal bych ceny benzinu 
v Rudě a jinde v kraji. Cena benzinu je 
v Rudě jedna z nejvyšších v ČR, a to říkám 
zcela zodpovědně. Proč se tím zabývat? 
Protože i cena benzinu dělá ve velké míře  
návštěvnost Železnorudska. To nemluvím 
o kurzu Eura, ten je vyloženě nevýhodný. 
Stačí se podívat, jaká cena benzinu a nafty je 
například  v Hartmanicích. Srovnáním cen 
budeme všichni překvapeni! 

Železná Ruda potřebuje investory 
a lepší infrastrukturu

Co potřebuje Železná Ruda? Solidním 
investory. V Rudě peníze na investice 
nejsou a cizí lidé, kteří je mají, do Rudy jít 
mnohdy nechtějí, neboť v Rudě jim mnoho 
lidí hází klacky pod nohy - byl to i můj 
případ, když jsem prosazoval cukrárnu Café 
Charlotte. V případě prodejny to už byla 
procházka rájem, neboť, jak všichni říkali, 
měl jsem v Rudě svou historii. Ale začít 
tuhle „historii“ je pro mnohé investory 
zvenku velmi těžké. Věřím, že investice golf 
v Alžbětině vyjde, ale rád bych, kdyby vyšly 
i menší investice, které budou zdobit naše 
město. Také bych chtěl připomenout petici 
vedoucí k zákazu vybudovat bobovou dráhu 
na Samotách. Kde jsou dnes iniciátoři 
petice? Jinde než měla být bobová dráha.

Nelíbí se mi stavební uzávěra. Odradí 
hodně investorů a brání 
přirozenému vývoji města 
(projevem je stále klesající 
návš těvnost  a  kra tš í  
sezóna). Možná právě 
proto není v Železné Rudě 
odpovídaj íc í  sk ladba 
žádaných služeb. Mladé 
lidi - a ti dnes tvoří hlavní 
procento návštěvníků hor -  
ani tak moc nezajímá zdejší 
příroda vyjma sjezdovek 
a cyklotras. Ti se chtějí 
především bavit a právě ze 
zábavy mohou být ve 
městě největší tržby. 
Nemám na mysli ani 
vykřičené podniky, ani 
předražené restaurace. Ale 
věci jako Bike park, 
bobová  d ráha  apod .  
Všichni bychom si měli 
uvědomit, že turistický 
ruch se změnil.  Je jiný, než 
byl před 30 či 20 lety. Za 
komunistů nebyly peníze 
a hory byly jen pro 
vyvolené (já jím bohužel 
nebyl).  Po revoluci byl 

velký boom  pendlerů, kdy se bojovalo 
o každou postel a všem železnorudským 
ubytovatelům  tloustla konta i břicha, ale 
v zajetých kolejí byli spokojeni. A ejhle, 
dvacet let po revoluci je všechno jinak. 
Musíme umět reagovat na to, že doba je 
prostě jiná. Svět se změnil. Autem do Rudy 
z Plzně ve čtyřech lidech hodinka cesty, tam 
a zpátky za necelých 500,- Kč, porovnejme s 
cenou za ubytování. Těch 500,- Kč někdy 
nestačí ani pro jednoho na noc. A pak se 
divíme, že klesá návštěvnost? Chtělo by 
zvážit cenu permanentek v lyžařských 
střediscích. Také o tom, jaké jsou tu služby. 
O sjezdovky Železnorudska je zájem, ale 
jsou často přeplněné. Nemělo by se 
uvažovat o jejich rozšíření? Možná by to 
přilákalo další zájemce.

M u s í m e  u r y c h l e n ě  d o d ě l a t  
infrastrukturu. Toalety, chodníky, neustále 
nutit vlastníky nevzhledných míst, ať 
pozemků nebo objektů, aby vše dali 
urychleně do pořádku (na železnorudské 
zastávce Centrum je stále i více než po dvou 
letech od kolaudace plechová cedule 
zhotovitele, rok po zhotovení nového 
oplocení potoka se staré oplocení válí na 
parkovišti, cestou na Debrník u jedné 
rozestavěné stavby to vypadá jako na 
skládce, chlouba Železné Rudy je 
oprýskaný kostel. zde by měla fungovat 
Správa NP a CHKO Šumava i zatvrzelé 
ministerstvo kultury včetně stavebního 
úřadu a donutit vlastníka k opravě a k tomu 
využít všech pravomocí a dostupných 
prostředků, včetně přímé pomoci či sankcí. 
Město by mělo mít ucelený koncept rozvoje 
a představit jej železnorudské veřejnosti. 
Zde nemám na mysli odborné studie a plány, 
ale jednoduchý a lehce pochopitelný popis 
s obrázky. V této oblasti se musí předvést 
zvolené městské zastupitelstvo. Jistě se 

udělalo i mnoho dobrého, ale já jsem to, až 
na malé výjimky, nepostřehl. 

Lidské vztahy a parkovací systém
Ještě jedna věc mě tíží: vztah nás 

místních k těm, kdo si tu pořídili svůj druhý 
domov, protože mají rádi hory. Házíme jim 
klacky pod nohy. Zase nevraživost – „nic 
z vás nemáme, jen po vás uklízíme 
nepořádek“. Ale tak to přece není. Celá řada 
majitelů rekreačních bytů navštěvuje naše 
restaurace. Snad majitelé rekreačních bytů 
mohou vadit jen tomu, kdo nerozumí 
ekonomice a hraje si na starousedlíka, 
kterému patří celé Železnorudsko. Ale 
pozor, v Železné Rudě jsme náplavy až na 
nepatrné výjimky VŠICHNI! A vůbec 
nehraje roli, jestli jsme přišli před deseti, 
dvaceti nebo čtyřiceti lety. Dovolte mi ještě 
zmínit parkovací systém. Byl tu a je stále 
neadekvátní kurs 30 Kč : 1,50 Eur. Těm, kdo  
u nás chtějí parkovat, je třeba zajistit 
přijatelné podmínky. Ostudou pro současné 
i minulá vedení města je to, že město 
nezískalo na svůj rozvoj v rámci evropských 
prostředků vůbec nic a když, tak jen 
minimum toho, co získat mohlo. Je snad  
špatný poměr pro přímé investice do 
infrastruktury, pokud město zaplatí 8,5 mil 
Kč, ale z evropských fondů dostane obratem  
92,5 mil Kč?   Ano, poměr je vskutku 8,5 % 
vlastních investic (třeba z bankovního 
úvěru) oproti  92,5 % prostředků získaných 
z regionálních či evropských fondů. Stačí se 
podívat jinde - Lipno, Kašperské Hory, nyní 
plánovaný  nový Ski areál ve Špindlerově 
Mlýně.  Všude jsou evropské prostředky. 
Kdybychom v Rudě vystavěli zastřešenou 
„letní“ sjezdovku, byla by šance obdržet na 
dotacích „pouze“ 56% z celkových výdajů! 
Tady vidím obrovské rezervy. 

Jaroslav Nechvátal, majitel cukrárny 
Café Charlotte v Železné Rudě 

Z pohledu podnikatele
(Pokračování ze strany 3)



17.2.2009 – Naše jednotka vyjela k otevření 
zabouchnutých dveří od bytu v panelovém domě. V bytě se 
nacházeli dva nervózní a volně pobíhající psi. Pomoci speciálních 
nástrojů a za asistence Policie ČR provedla naše jednotka otevření 
bytu a jeho předání majitelce.

23.2.2009 – Další otevření zabouchnutých dveří. 
Tentokráte u rodinného domu, kde měl majitel zapnutý sporák. 
23.2.2009 – Odstranění ledových převisů, které 
předtím svým pádem zranily chodkyni. Ta byla Zdravotní 
záchrannou službou převezena k ošetření do nemocnice. Naše 
jednotka provedla stržení ledových a sněhových převisů za pomoci  
automobilového žebříku AZ30 z objektu nočního klubu naproti 
Casinu a následně i ze střechy Casina v Klatovské ulici.

24.2.2009 – Další odstranění ledových převisů, 
tentokráte ze střechy hotelu Ostrý. Za použití automobilového 
žebříku IFA AZ30 byly ledy strženy a to jak směrem z ulice Javorská, tak 1.Máje. Na obou 
stranách ledy ohrožovaly chodce. Následně naše jednotka přejela na obchodní dům 
Kralovák, kde byla ze střechy stržena přes 1 m vysoká sněhová pokrývka, která hrozila 
sesunutím na chodník a zaparkovaná vozidla.

24.2.2009 – Tento den byla naše jednotka ještě jednou požádána o stržení 
ledových převisů a to na objektu mateřské školy. V rámci možností byly ledy odstraněny 
nad chodníky, kde mohly svým pádem způsobit zranění.

25.2.2009 – Ani následující den jsme si neodpočinuli od strhávání ledových 
převisů a rampouchů, které v našem městě ohrožovali chodce, nebo zaparkované 
automobily. Tentokráte bylo místem zásahu zdravotní středisko a následně i objekt 
bývalého městského úřadu, kde je stanoviště ZZS.

26.2.2009 – Stržení vzrostlého rampouchu, který hrozil pádem na parkoviště 
u panelového domu v ul. Řezná.

27.2.2009 – Pro změnu vyjela naše jednotka v brzkých ranních hodinách 
k odstranění spadlého stromu z příjezdové komunikace k hotelu Engadin. Pomocí motorové 
pily byl strom rozřezán a uklizen mimo silnici.

28.2.2009 – Odstranění ledových a sněhových převisů z rodinného domu 
v ulici Špičácká. Zde ledy hrozily pádem na parkoviště a hlavně do vozovky. Pomocí 
výškové techniky byly ledy odstraněny.

 STRANA 6ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Číslo / ročník: 3/4 Období: 14. únor - 4. březen 2009

Královácká 31 - Železná Ruda - 340 04 - www.hasici.estranky.cz - pevná: 376397150-mobil: 724347596

Vážení čtenáři,
v souladu s novou uzávěrkou Železnorudského zpravodaje musíme i my posunout uzávěrku na cca třetí až čtvrtý den měsíce. I přes 
zkrácené období přehledu událostí a naší činnosti se toho stalo mnoho. 

Události za  14. únor – 4. březen 2009:

Technická pomoc - 13x Únik látek - 1x
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28.2.2009 – Odpoledne jsme byli vysláni k odstranění následku dešťů a tání sněhu. V ulici Zahradní, na křižovatce 
u základní školy, došlo k zatopení silnice do výšky 20cm. Pomocí traktoru byla voda z vozovky vyhrnuta.

1.3.2009– Sedmý den po sobě následující u zásahů. Opravdu náročný týden. Jednalo se o stržení ledových převisů a rampouchů, 
u kterých existovala reálná hrozba pádu na nižší střechu penzionu a její vážné poškození, tak jak se tomu stalo již v minulosti.

4.3.2009– Naše jednotka vyjela k odstranění dalších ledových převisů. Tentokráte z objektu „Plzeň“, naproti městskému úřadu. 
Hrozily pádem na chodník a do hlavní silnice.

4.3.2009– A ještě jedno odstranění ledů. Opět pomocí výškové techniky. V ul. 1.máje – bývalý objekt 1. stupně základní školy. 
4.3.2009– Odstranění olejové skvrny z parkoviště v ulici 1. máje. Olej unikl z neznámého automobilu a tající sníh jej splachoval 
směrem ke kanalizaci. Zabránili jsme vniknutí oleje do kanálu a pomocí sorbentu olejovou skvrnu o ploše cca 20m2 odstranili.

Další výpomoc

Když jsme začátkem listopadu 
d o s t a l i  p ř e v o d e m  o d  
Ministerstva vnitra traktorovou 
sněhovou frézu, nečekali jsme 
po dvou předchozích zimách 
její nasazení v takové míře, jak 
tomu nakonec bylo během 
února. Ani ještě začátkem 
ú n o r a  t o m u  n i c  
nenasvědčovalo. Nicméně 
náhlá sněhová nadílka vše 
změnila a tak se všichni řidiči 
proškolení na obsluhu frézy 
„vyřádili“ až do sytosti. Kromě 
frézování křižovatek ve městě, 
bylo hlavním úkolem frézování 
sněhu na bývalém smetišti, aby 
měly nákladní automobily kam 
vyvážet sníh z města.

Něco k zamyšlení…

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Nebo po lidech na horách :) 
A někteří si o to přímo koledují... Více komentáře netřeba.

Filip Brož
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Vážení čtenáři Železnorudského 
zpravodaje,

letošní zimní sezóna se přehoupla do 
své druhé poloviny. Toto období je časem 

jarních prázdnin s největší návštěvností 
hor. Sněhové podmínky jsou dobré. Husté 
sněžení a bohatou sněhovou nadílku 
v uplynulém období, kdy na hřebenech hor 
dosahovala výška sněhové pokrývky více 
než dva metry, vystřídalo jarní oblevové 
počasí. 

Dostatek sněhu a krásné zimní počasí 
přilákaly na Šumavu mnoho vyznavačů 
zimních sportů nejen do sportovních 
areálů, ale i do bílé stopy. Zvýšená 
návštěvnost byla znát i na počtech úrazů, 
které museli záchranáři Horské služby 
ošetřit. Těch bylo již 670 v rámci celé 
Šumavy. Většinu úrazů ošetřujeme ve 
sportovních areálech, ale úrazům se 
n e v y h n o u  a n i  
vyznavači bílé 
stopy. 

Turisté, kteří 
se pohybují v bílé 
stopě, Horskou 
službu volají spíše 
při vyčerpání nebo 
při ztrátě orientace 
v terénu. Jedním 
z těchto případů 
by la  zách rana  
m l a d ý c h  l i d í  
v  p r o s t o r u  
Modravy  23.  
Února. 

V  s i l n é m  
sněžen í ,  k te ré  
v tomto období 

Šumavu provázelo, ztratili orientaci a místo 
návratu do místa ubytování pokračovali 
opačným směrem. Množství sněhu 
a soumrak ještě více orientaci ztížily a na 
pokraji vyčerpání turisté raději zavolali 

p o m o c  H o r s k é  
služby. Záchranáři 
je nalezli v prostoru 
V c h y n i c k o -
T e t o v s k é h o  
plavebního kanálu. 
V y č e r p a n é ,  
unavené a částečně 
podchlazené je  
p ř e d a l i  d o  
p e n z i o n u  
v  Kašper ských  
Horách, kde byli 
ubytováni. Většina 
podobných akcí se 
o d e h r á v á  
p ř e d e v š í m  
v centrální části 
Šumavy. Takzvané 
,,Srdce Šumavy“ je 
běžkařským rájem, 

ale také místem malé hustoty zalidnění 
a velkých vzdáleností od jednotlivých osad 
a stavení. Tím je Šumava zrádná a nelze ji 
v tomto směru podceňovat. Velké 
vzdálenosti a náhlé zvraty počasí dokáží 
potrápit nejednoho návštěvníka při 
objevování krás Šumavy. 

Právě bezpečnost návštěvníků Šumavy 
a lidí, kteří zde žijí a pracují, je hlavním 
cílem projektu Národního parku Šumava 
a obcí, které jsou na území NPŠ. Projekt 
nazvaný ,,Bezpečná Šumava“ má za hlavní 
cíl bezpečnost návštěvníků Národního 
parku Šumava. Tohoto projektu se účastní 
i Horská služba Šumava. Spolupráce 

Horské služby a Národního parku Šumava 
je na velice vysoké úrovni. Při řadě 
pátracích akcí po ztracených a vyčerpaných 
turistech spolupracovali záchranáři Horské 
služby a strážci Národního parku v průběhu 
minulého roku několikrát. Připomeňme si 
úspěšné pátrání po dvaaosmdesátiletém 
muži v prostoru Rejštejna, které trvalo dva 
dni a na akci bylo nasazeno více než 80 
záchranářů. Obě složky mají v tomto 
projektu jeden společný cíl – „bezpečný 
pohyb lidí na horách“.  Tímto pracovním 
názvem bylo nazváno i školení strážců 
Národního parku Šumava, které se konalo 
26. února v Železné Rudě. Cvičení 
proběhlo za účasti strážců národního parku 
Bavorský les, Obvodního oddělení Policie 
ČR Železná Ruda, Horské služby 
a kynologů Horské služby Šumava. Cílem 
školení byl bezpečný pohyb na horách 
v zimních podmínkách a spolupráce 
jednotlivých složek při záchranných akcích 
v horském prostředí. Velice dobrá 
spolupráce všech těchto složek a dobré 
osobní kontakty, jsou obrovskou devizou 
při náročných záchranných akcích.

Michal Janďura, náčelník Horské služby 
Šumava  
(Fotografie: HS Nahoře: Záchranná akce 
u Vydry - pátrání po pohřešované osobě
Dole:Záchranná akce ve sportovním areálu 
Špičák - transport raněného

V rámci prevence úrazů u dětí proběhla 
ve školní družině místní ZŠ beseda s 
náčelníkem Horské služby Michalem 
Jandˇurou. Před nadcházejícími jarními 
prázdninami jsme uvítali ochotu náčelníka 
HS seznámit děti s možným nebezpečím při 
zimních aktivitách a pobytu v horách. Děti 
se zatajeným dechem poslouchaly 
vyprávění, různé příhody a sledovaly 
výcvik záchranářů na promítaném filmu. 
Všechny si uvědomily význam prevence, 
tzn. nošení ochranných prostředků , 
vhodného chování a uposlechnutí pokynů 
HS. Také si připomenuly pravidla pohybu 
na sjezdovkách a základy první pomoci. 
V živé besedě se některé děti podělily 
s vlastními zážitky ze záchranných akcí 
a nakonec se všechny radovaly z dárečků, 
které od HS dostaly. Již se těšíme na další 
setkání - tentokrát přímo na stanici Horské 
služby na Špičáku !

Školní družina, Mirka Valešová

Zásah Horské služby 
ve školní družině..!



 STRANA 9ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Zažloutlé scénáře a fotografie mne 
vracejí do 80. let minulého století. Jako 
ochotníci jsme navázali  na činnost našich 
p ř e d c h ů d c ů ,  k t e r é  v e d l a  p a n í  
Kratochvílová. Jejich a posléze i naše 
činnost souvisela s oslavami svátku MDŽ. 
S původním nápadem pokračovat s 
vystoupením o tomto svátku přišli dva 
Mírové – Vaca a Ševčík. Velkou měrou 
přispěla také paní Netopilíková, která 
pracovala jako recepční v hotelu Javor. 
Režisérské zkušenosti si přinesla z 
původního působiště v Sušici. Ta také 
mnohé z nás přivedla k ochotníkům. Psala 
scénáře, vytvářela choreografii a režírovala 
samotná představení.

Zkoušky probíhaly od 15. ledna 
několikrát týdně dle potřeby a volného 
času, neboť někteří byli pracovně vytíženi. 
Naše snažení vyvrcholilo generální 
zkouškou v restauraci U Princů, kde byl 
vhodný sál i jeviště. Představení se skládalo 
zprvu z jednotlivých scének – úsměvných i 
kritických k místním poměrům. Příchodem 
pana Františka Strnada do souboru se 
začala hrát zhruba dvouhodinová divadelní 
představení s uceleným dějem. Například 
Lež nemá nohy, Tři zlaté vousy děda 
Vševěda a jiné. Nastudování jednotlivých 
rolí nebylo  lehkou záležitostí, neboť 

dvouhodinový program byl poměrně 
náročný pro nás – pouhé amatéry. Před 
samotným představením nás naše režisérka 
posilňovala malým „štamprletem“ něčeho 
ostřejšího.

Při prvním potlesku a smíchu z hlediště 
jsme věděli, že jsme se takzvaně „chytli“. A 
hned šlo všechno lépe. Nemohu opomenout 
naši doprovodnou kapelu Fáze, kterou řídil 
Honza Kučera, a skupinu muzikantů Josefa 
Doubka. Velkou pomoc nám poskytl i Josef 
Pospíchal, který pomáhal svými malbami 
d o t v o ř i t  s c é n u .  
Poděkování patří i panu 
Arkovi za zhotovení 
mnoha fotografií  i 
t e h d e j š í  k u l t u r n í  
pracovnici paní Sukové. 
Dále Městskému úřadu 
za zapůjčení autobusu, s 
kterým jsme objížděli s 
naším programem obce v 
k la tovském okrese .  
Některé kostýmy pro 
p ř e d s t a v e n í  b y l y  
zapůjčeny z Národního 
divadla, šlo např. o 
kostým  pana Čestmíra 
Řandy nebo Ladislava 
Peška. Při posledním představení jsme měli 

V pondělí 23.března 2009 
v 16.30 hod. Proběhne 

v knihovně přednáška pana 
Tomáše Brože na téma: 

Reiki, síla myšlení a moci 
podvědomí

Cílem přednášky je ukázat 
lidem význam energií kolem 

nás. To, jak nás ovlivňují a jak
s nimi zacházet. 

Dozvíte se také, jaký je rozdíl 
mezi léčitelem a reikistou,vše 

o geopatogenních, patogenních 
a psychogenních zónách, aj.

Přednáška je ZDARMA!!

Těší se na Vás Tomáš Brož

Vendula Škývarová - knihovnice

V zimním čísle občasníku „Nová 
Šumava“ byl otištěn článek Občanského 
sdružení Přátelé  Šumavy emotivně 
nazvaný „Politikaření starostů může 
vyhnat z parku turisty.“ Rád bych se 
k obsahu článku, který byl zároveň 
tiskovou zprávou občanského sdružení, 
vyjádřil.

Přibližně od roku 1994, čili tři roky po 
založení Národního parku Šumava, se 
starostové šumavských obcí snaží s orgány 
životního prostředí tj. s příslušným 
ministerstvem a se Správou národního 
parku, domluvit na základní a koncepční 
územní strategii. Nikoliv ke  spoluúčasti na 
vládnutí, která je spolu s odpovědností 
zcela jasně dána Správě NPŠ příslušným 
zákonem, ale na podmínkách určitého 

Kamiony se dřevem i letos?
kompromisu mezi způsobem provádění 
ochrany přírody a podmínkami života pro 
místní obyvatele. Jinými slovy, aby se 
podmínkám života místních lidí  věnovala 
alespoň stejná pozornost, jako životním 
podmínkám rysa, tetřeva nebo jiného 
chráněného živočicha.. Za celou tu dobu se 
to příliž nedaří, i když bylo popsáno hodně 
papíru a prodiskutováno hodně času..

Nelze se proto divit, že problémy 
unikátní a krásné Šumavy, současně 
zmítané stálými spory, se promítly i do 
otázek, které byly v rámci předvolební 
kampaně pokládány kandidátům na různé 
politické funkce. Možná, kdyby se autoři 
článku více zajímal o názory lídrů 
p o l i t i c k ý c h  s t r a n  J i h o č e s k é h o  
a Plzeňského kraje, zjistil by, že s výjimkou 

(Pokračováníé na str. 14)

Soutěž určená dětem začala 23. února.
Úkolem je nakreslit a stručně popsat 

oblíbenou knihu. Soutěž potrvá do konce 
března. Nejhezčí obrázky odměníme.

Těším se na výkresy v knihovně.
Vaše knihovnice

kostýmy půjčené z plzeňského Tylova 
divadla.

V roce 1993 jsme se definitivně 
rozloučili s naším spolkem.  Přišli jsme 
všichni smutečně oblečeni, pilo se černé 
pivo, černá káva a fernet. Tak skončilo naše 
působení, sál U Princů byl zrušen. Pokud 
vznikne nový malý soubor, mohli bychom 
sehrát menší divadelní představení třeba 
pro důchodce a zdravotně postižené nebo 
po všechny občany Železné Rudy. Divadlo 
nám přinášelo vždy radost a nevšední 
zážitky a plné sály nás těšily. 
František Písař (foto: z archivu ochotnického 
spolku)

Ochotnické divadlo v Železné Rudě

O představení býval zájem. Poznáváte se?

Pozvánky z městské knihovny
Moje nejmilejší kniha

Železnorudský klub 
Zve všechny občany i návštěvníky 

na

Sobotu 28. února v 19  hodin

VÍTÁNÍ JARA
do hotelu Ostrý 

K tanci a poslechu hrají Bráchové - 
oblíbená šumavská kapela.

Připravena je bohatá tombola.
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Psal se rok 1930, kdy na skalním 
ostrohu nad Železnou Rudou začal místní 
podnikatel a nájemce měšťanského 
pivovaru pan Gradl se stavbou malého, ale 
architektonicky zajímavého hotelu,jenž 
dostal jméno Poštovní dům.

V roce 1937 přistavěl kousek od hotelu 
malý pivovar, ve kterém vařil pivo i pro 
spřízněnou rodinu Seidlů.

Jeho působení v Železné Rudě skončilo 
tragickou smrtí v roce 1945. Poté byla celá 
rodina zařazena do odsunu a hotel krátce 
provozovaly odbory.

Po roce 1948,kdy byl o naše město pro 
veřejnost uzavřeno, byl mimo provoz 
i jmenovaný hotel.

Stát pak hotel přidělil v roce 1956 
Národnímu podniku Kozak Klatovy a ten 
provedl v roce 1958 dosti nešťastnou 
přístavbu. Na stávajícím objektu na jižní 
straně zazdil okna a na sever přistavěl další 

Dům, který upoutá

Žijí mezi námi

Náhody nešťastné i šťastné ovlivnily 
značnou měrou život další osobnosti, 
kterou v Železné Rudě potkáváme. Sám 
říká, že zde nikdy nestrávil souvisle jeden 
rok, ale jeho životní osudy jsou tak 
propletené, že stojí za to do nich 
nahlédnout.

Doc. Ing. Luděk Novák, CSc. se narodil 
v roce 1929 v Plánici. Doba druhé světové 
války byla všeobecně krutá. Na Novákovy 
v Plánici dopadla tím nejhorším způsobem. 
Maminku popravili ve Spáleném lese u 
Klatov za schvalování atentátu na 
Heydricha. Tatínka rok na to čekalo za 
o d b o j o v o u  č i n n o s t  z a t č e n í  
a deportace do koncentračního tábora. 
Nedospělý Luděk pak strávil zbytek války 
u tety v Praze a mladší bratr s náhradní 
maminkou v Plánici. "V květnu, ještě před 
koncem války se tátovi podařilo využít 
situaci, kdy němečtí dozorci prchli před 
Američany od pochodu smrti, a přes 
Domažlice se dostal do Klatov a do 
Plánice," vzpomíná dnes syn Luděk. 
A když mluví o okamžiku, kdy tatínek 
otevřel dveře, ani po tolika letech se 
neubrání dojetí. Po prožitém válečném 
traumatu se otec se syny rozhodl začít 
znovu a jinde. Tak se v létě 1945 
přestěhovali do Železné Rudy. Luděk hned 
na podzim začal studovat stavební 
průmyslovku v Plzni a oboru propadl na 
celý život. Následovala studia na stavební 
fakultě, umístěnka do Bardejova, náhodná 

nabídka do Mostu na stavby související 
s těžbou uhlí.

 "Pak asi po roce či dvou jsem dostal 
nabídku dělat asistenta profesoru 
Moravcovi na katedře konstrukcí 
pozemních staveb," vzpomíná na jednu 
z velkých náhod ve svém životě.

Ocitl se tak v blízkosti mimořádných 
mezinárodně uznávaných osobností. Na 
fakultě stavebního inženýrství vyučoval 
pak až do loňského roku, v 90. letech byl
i jejím proděkanem.

Vedle výuky budoucích inženýrů 
spolupracoval na řadě projektů velkých 
staveb. Nejvíc si cení spolupráce 
s architektem Karlem Hubáčkem, 

nositelem Perretovy ceny za architekturu 
(obdoba Nobelovy ceny), na projektu 
a  s t a v b ě  j e š t ě d s k é h o  h o t e l u  
s telekomunikační věží. Stejně vysoko 
klade práci pro slovenského architekta 
Dušana Kuzmu na řešení střešních 
konstrukcí památníku Slovenského 
národního povstání v Banské Bystrici. 
Práce Luďka Nováka je uchována 
i v mnoha dalších stavbách. Co projekt, to 
originální řešení problémů, nutnost 
spolupráce se zahraničím, zkoumání 
nových materiálů a postupů.

Pan Novák, přáteli zvaný Luďa, ani po 
studiích nepřestal Železnou Rudu 
navštěvovat. Trávil a tráví tu všechny své 
prázdniny, dnes i s dcerou a její rodinou. 
Vzpomíná s humorem na setkání s mnoha 
zajímavými lidmi. Na kulturní letní 
přehlídky v Železné Rudě, na jejichž 
organizaci se podílel řídící učitel Štěpánek. 
Vzpomíná i na jiného Štěpánka - mistra 
herce a jeho děti, kteří též v Rudě v létě 
pobývali. Na dirigenta Kubelíka a pobyt 
natáčecího štábu filmu Divá Bára 
v zámečku v Železné Rudě. Na herce Josefa 
Kemra. Na unikátní vybavení hamru, jež si 
mohl ještě zachovalé prohlédnout a jako 
technik ocenit přesnost řemeslné práce.

Po celou dobu, kdy k Rudě patří, velmi 
obdivuje přírodu a stále okouzlující 
krajinu. Má však dojem, že o sobě málo 
dáváme vědět. Říká: "V Praze se o Železné 
Rudě nic nedozvíte." Vítá organizaci 
slavností a kulturních akcí. 

"Železná Ruda se mi stala druhým 
domovem," říká závěrem.

(Podle vzpomínek Luďka Nováka zapsala 
Věra Drahorádová)

Hotel Gradl.

ubytovací část skládající se
z malých pokojíků bez 
sociálních zařízení 

Po roce 1989 krátce ješte 
hotel provozoval Kozak 
Klatovy, a pak jej prodal.

Nová majitelka vedla 
podnikatelsky hotel od devíti 
ne k pěti ale ke krachu. 
Objekt byl na několik let 
uzavřen, chátral a hrozil 
úplný zánik.

M í s t n í  p o d n i k a t e l  
František Strnad jej koupil 

8.3.2004 a uvedl do provozu. Spolu 
s  res taura í  vybudoval  pokoje  
s vlastním sociálním zařízením, 
pivovarské muzeum a strašidelnou 
knajpu. .

V další etapě by měla být 
vybudována menší  tě locvična,  
víceúčelové hřiště a bazén.

Pře jme tomuto za j ímavému 
a historicky cennému objektu našeho 
města úspěšná léta a rozvoj v podnikání. 
(Václav Chabr)

Pan Luděk Novák
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Zahradní 403, Železná Ruda
Tel: 376 387 023

e-mail:knihovnaruda@tiscali.cz

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí                      14  18
Úterý                         13  18
Středa             ZAVŘENO

Čtvrtek                      14  18
Pátek              ZAVŘENO

POPLATKY A CENÍK SLUŽEB

Roční čtenářský poplatek
Dospělí:               100,-Kč
Děti a důchodci:    50,- Kč

Obsluha čtenáře bez průkazu  10 Kč

Poplatky za speciální služby
Internet:   zdarma

Tisk:        A4 jednostranně      2 Kč
A4 oboustranně       4 Kč
A4 barevně             20 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Dne 21.3. oslaví paní Marie Maxová ze 
Špičáku krásné životní jubileum - 91 let. 
Srdečně blahopřejeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví, hodně pohody
 a radosti, štěstí  a jen to nejlepší. Sociální 
komise.

BLAHOPŘEJEME

33. ročník regionální zimní olympiády
Konečně. Po dvou letech odmlky 

způsobené nedostatkem sněhu jsme mohli 
uspořádat tradiční zimní závody ve 
sjezdovém a běžeckém lyžování pro žáky 
z klatovského okresu.

V lyžařském areálu Nad Nádražím 
závodili mladí sjezdaři v obřím slalomu. Na 
startu se vystřídalo 
c e l k e m  1 3 5  
závodn íkův  v  10  
kategoriích. Závody 
organizačně zajistili 
učitelé základní školy 
J a n a  P r o š k o v á ,  
Jaroslav Lehký, Šárka 
Štádlerová a Monika 
N a j m a n o v á .  
R o z h o d č í m i  b y l i  
členové Ski klubu 
Železná Ruda pod 
v e d e n í m  A l o i s e  
Janďury. Běžců se na 
startu sešlo poněkud 
méně, celkem 85. Pro 
ně připravili rozhodčí 

z Tatranu Železná Ruda závody na tratích 
na Belvederu. Stopy vzorně upravily 
Služby města. Pěkným závodům tak 
chyběla jen pověstná třešnička na dortu, 
totiž sluníčko.

Za pomoc s organizací závodů patří 
poděkování Městu Železná Ruda.

Z našich reprezentantů byli nejlepší 
v obřím slalomu Barbora Zíková a Filip 
Najman v kategorii 1. - 3. tříd, Tereza 
Vybíralová a Matěj Valeš  (4. - 5. tř.), Karin 
Nováková a Tomáš Najman (6. - 7. tř.), 
Veronika Filipová a Jakub Tolar (8. - 9. tř.).  
Mezi běžci uspěli Vítek Mahovský 
(1. místo, 1. - 3. tř.), Ondřej Novotný 
(2. místo, 6, - 7. tř.), Šárka Štádlerová 
(1. místo) a Lukáš Pscheidt (2. místo) - oba 
v kategorii 8. - 9. třída. Štafetové běhy 
vyhráli naši chlapci z prvního stupně (viz 
foto) a ze 6. - 7. tříd. Dívky z 8. - 9. třídy 
doběhly na druhém místě.

Celkové výsledky si zájemci mohou 
přečíst na webových stránkách školy 
www.zszeleznaruda.cz. -Ctidra- (foto: ZŠ)

V Plzni se počátkem března konalo krajské 
kolo Olympiády v německém jazyce. Naši 
základní  školu   ve l ice  úspěšně  
reprezentovala Michaela Dimpflová, 
žákyně 9. třídy. V konkurenci dalších 
soupeřů, vítězů okresních kol, vyhrála. 
-Ctidra- 

Michaela vyhrála
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Jakub Kořán se zamýšlí nad svou 
dosavadní dráhou závodního lyžaře. Jakub 
se narodil 27. 3. 1988 v Plzni, vychodil ZŠ 
Karla Klostermanna v Železné Rudě, 
vystudoval  Gymnázium Jaroslava 
Vrchlického v Klatovech a v současné době 
kromě lyžování  studuje Fakultu 
ekonomickou na Západočeské univerzitě 
v Plzni. 

Jak dlouho se věnuješ kariéře 
závodního lyžaře a jakých úspěchů jsi 
při ní dosáhl?

Běžeckému lyžování se věnuji od 
prvního stupně základní školy, tehdy jsme 
tu začínali ještě jako veliká skupina lidí. 
Bohužel nás většina skončila, zůstal jsem 
jen já, Martin Jakš a sourozenci Šrailovi. Za 
největší úspěchy považuji několikanásobné 
umístění mezi prvními třemi na Mistrovství 
České republiky lyžařů běžců ( 2x zlatý, 7x 
stříbrný), dále jsem už čtvrtým rokem 
členem reprezentačního družstva ČR a 3x 
jsem se podíval na mistrovství světa 
(nejlepší umístění 25.).

Kam tě tato kariéra všude zanesla? 
Do jakých koutů Evropy či světa?

Jako lyžař jsem se podíval do Itálie, 
Francie, Německa, Rakouska, Polska, 
Slovenska, Švédska a  Finska.

Máš čas na školu nebo na koníčky 
kromě své závodní dráhy?

To už je menší problém. Klatovské 
gymnázium i Fakulta ekonomická v Plzni, 
kterou teď studuji, mi vytvořili skvělé 
podmínky v podobě individuálního plánu, 
což pro mě znamená obrovskou výhodu. 
S kamarády je to těžší, pokud přijedu ze 
závodů či soustředění, tak mám akorát čas 

si zařídit věci ve škole a zase 
odjíždím, ale v rámci možností se 
snažím si na kamarády čas najít. 

Jaký je tvůj vztah ke Špičáku, 
co se ti tu líbí? Zajdeš ještě rád do 
otcových stájí a máš čas mu tu
a tam pomoct?

Vztah ke Špičáku pořád je, však 
tu mám rodinu. Ovšem klid,  jaký 
tu najdu po lesích, jinde nenajde
a má oblíbená místa také ne. 
Podmínky pro trénování jsou tu 
také dobré, i když občas až 
zbytečně náročné, chtělo by to také 
nějakou tu rovinu ?. Čas zajít do 
stájí  ale moc není. Škola a sport mě 
zaměstnávají dost. 

Na jaké okamžiky na ZDŠ 
v Železné Rudě rád vzpomínáš
 a kdo byli tví oblíbení učitelé?

Rád vzpomínám na první až 
třetí  tř ídu a paní učitelku 
Sekelovou. Měli jsme tehdy 
opravdu dobrou třídu, dobrý 
kolektiv, však hodně z nás teď 
studuje vysoké školy. A potom na 

paní učitelku Kovácsovou. Obě paní 
učitelky nás jen neučily, ale snažily se
i o náš rozvoj v jiných oblastech jako třeba 
recitace nebo hraní divadla. Vzpomínám 
také na profesora Špáda. Ten mě učil 
češtinu na klatovském gymnáziu od mého 
příchodu na školu s tím, že poslední rok byl 
i můj třídní učitel. Nikdy nezapomenu na 
jeho frázi: ''Já se z vás posolím!'' Další 
hodinu už měl na katedře připravenou sůl.

Viděl jsi  jistě mnoho horských 
středisek. Která tě zvlášť  upoutala?

Mé oblíbené středisko je Obertilliach 

v Rakousku. Vřele všem doporučuji. Je to 
menší středisko v krásném údolí, ideální 
jak pro sjezdové,  tak běžecké lyžování. 
A poté bych ještě doporučil středisko Praz 
de Lys ve Francii, které jsem navštívil letos. 
Obzvláště přímý výhled na Mont Blanc je 
úchvatný!

Co by se podle tvého názoru mohlo 
 v Železné Rudě změnit?

To je složitá otázka. Především by se 
mělo dělat vše pro to, aby Železnorudsko 
mělo dobrou reklamu. Pod tím se 
představuji naprostý komfort pro naše 
turisty! Moc se mi líbí autobus, který teď 
jezdí celou zimu z Gerlovy Hutě na Špičák,  
dále pak to, že sjezdové areály nabízejí už  
dostatek služeb, na druhou stranu - a to jako 
běžkař nemůžu zapomenout - je zde podle 
mého názoru nedostatečná síť běžeckých 
tratí (např. mezi Železnou Rudou 
a Špičákem není nic, pokud tedy turisté 
nepojedou přes Belveder a Hofmanky). 
Když bych se chtěl dostat na běžky ze 
Železné  Rudy, tak to mám nejblíž na 
Debrník, jinak si musím vyšlápnout po 
sjezdovce na Samotách nebo Nad 
nádražím. Na Špičáku je to ještě daleko 
složitější a horší. Chybí mi tratě na Čertovo 
a Černé jezero a celkové propojení 
z Hofmanek na Ski areál Špičák. Podle  
mého názoru by se zde dalo udělat plno 
dalších překrásných tratí. Proč se nevyužije 
luk pod Pancířem, luk v Alžbětíně, další 
louky jsou na Pamferově huti, jsou krásné 
louky nad koupalištěm Žabáky. Přijde mi 
škoda, aby se toho nevyužilo a všichni 
jezdili jen na jednom okruhu Hofmanky - 
Gerlova huť - Debrník a zase zpátky. 

-Rh- (foto: Jakub Kořán)

Zůstal jen Martin Jakš, sourozenci Šrailovi a já
(rozhovor s lyžařským přeborníkem Jakubem Kořánem ze Železné Rudy)
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Štěpán Špád - narozen 1975, 
navštěvoval ZŠ Plánická ul. a Antonína 
Zápotockého v Klatovech (nyní ZŠ 
Čapkova ul.), vystudoval, jak říká,  se 
střídavými úspěchy klatovské gymnázium
a FF UK v Praze, obor čeština – angličtina. 
Nyní je učitelem obou předmětů na 
gymnáziu.  Loni získal ocenění v soutěži 
Literární Šumava. Účinkuje v několika 
hudebních uskupeních, především skupině 
Zebedeus (www.zebedeus.com). Klatovké 
gymnázium je vedle sušického jednou ze 
škol, kam odcházejí dále studovat 
železnorudské děti. 

Působíte na gymnáziu, kam se 
sjíždějí žáci z měst i venkova. Jsou mezi 
studenty z různých regionů nějaké 
rozdíly? Co studenti z hor? Jsou lepší 
nebo horší než ti z měst?

Mezi studenty sledujeme spíše 
ind iv iduá ln í  rozd í ly  –  nedá  se  
paušalizovat, že by na venkově byli žáci 
lidsky lepší nebo horší. Všeobecně se však 
ukazuje, že čtyřleté cykly studia, do nichž 

nastupují často obyvatelé vzdálenějších 
obcí, bývají morálně poněkud vyspělejší. Je 
to však spíš otázka věku než regionu.

Je dnešní mladá generace ve škole 
pasivnější, jak se obecně tvrdí? Nebo má 
jen jiné priority? Věří v sílu poznání a 
vědění?

Ani na tuto otázku asi nelze najít 
jednoznačnou odpověď. Dá se říct, že tomu, 
co studenty zajímá a co mezi své priority 
zařadí, jsou schopni se věnovat s velkou 
pozorností a soustředěním. Že jsou to často 
záležitosti mimoškolní, je věc jiná. Síla 
poznání je poněkud abstraktní pojem – řekl 

b y c h ,  ž e  
studenti jsou 
m n o h e m  
pragmatičtějš
í a vyznávají 
rovnici dobré 
vzdě lán í  –  
d o b r é  
zaměstnání – 
d o b r é  
p o s t a v e n í  
v  ž i v o t ě .   
P ř í k l a d y  
a k t i v i t  
studentů jsou 
p ř e s  s l o v a  

o pasivitě mladých četné a různorodé. 
Například různé sportovní aktivity, účast 
v soutěžích a olympiádách, všemožné 
kulturní akce, také akce charitativní – 
sbírky jako třeba Světluška nebo Tříkrálová 
sbírka a mnohé další. A totéž se týká aktivit 
učitelů.  Vzpomínám například na vážení 
Zeměkoule z Černé věže, byla to akce 
kolegy Panoše, matematikáře, proběhla 
v listopadu. Učitelé se věnují celé řadě 

kroužků, třeba volejbalu, úspěšný je také 
fotokroužek kolegy Ryneše a mnohé další.  
Nebo připravují zajímavé pořady pro 
veřejnost. Například cestopisné skeče 
připravuje ředitel gymnázia Šlégl. Je toho 
fůra.

Co se vám na dnešních mladých 
lidech nejvíc líbí a co vás nejvíc štve, 
pokud lze aspoň trochu zobecnit?

Na mladých dnešní doby se mi líbí 
bezprostřednost, jistá odvaha a otevřenost; 
schopnost řešit problémy je u nich někdy 
překvapující. Naopak zvlášť u některých 
mě mrzí určitá sebestřednost, povrchnost
a někdy až agresivní jednání. I zde jsou 
však obrovské individuální rozdíly.

Hrajete s kapelou Zebedeus. Jak 
dlouho a proč Vám to dělá radost?

Skupina Zebedeus je na světě už šestý 
rok a myslíme si, že je to dobrá cesta, jak 
posluchačům něco sdělit, pobavit je, 
potěšit je ve všedním běhu života. Kdokoli 
od nás něco pro život nebo jen pro daný 
okamžik načerpá, je vítán a my jsme tím 
odměněni. Proto tu a tam hrajeme i jako 
zpestření bohoslužeb.

J a k  v y p a d á  v o l n ý  č a s  
středoškolského profesora? Jezdíte také 
na hory?

Mnoho kolegů využívá volný čas velmi 
různými (a často přezajímavými) způsoby, 
ale pokud jde o mě, má v něm klíčovou 
pozici hudba, pěší chůze, setkávání s přáteli 
a třeba pěstování květin. Je v něm místo 
i pro dobrou knihu či výstavu umění. Na 
horách velice rád dělám pěší túry, s lyžemi 
je to už dlouho slabší – ty opravdu 
zanedbávám.    Rozhovor: Radovan Holub 
Na snímku skupina Zebedeus, Štěpán Špád 
uprostřed. (Foto: Zebedeus)

Na dnešních mladých lidech se mi líbí bezprostřednost
(rozhovor s profesorem Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech Štěpánem Špádem)

V bavorských regionálních novinách 
Der Bayerwald Bote, které do značné míry 
ovlivňují veřejné mínění o nás v Bavorsku, 
vyšel 28. ledna 2009 článek Hraniční 
případ - V Železné Rudě jsou pryč léta 
boomu - turisté nepřicházejí s hlavní 
ilustrací průčelí Coktail Clubu. 

Součástí článku je i rozhovor se 
starostou města Michalem Šnebergrem. 
Autorka článku Andrea Poschingerová 
píše, že dříve přinášely boom městu (i když 
pochybný, jak říká) asijské tržnice, kasina 
a noční kluby. "Zlaté časy jsou pryč... 
Železná Ruda bojuje proti úpadku," píše se 
v článku. Lékem by měly být kvalitní 
podniky. Boudy tržnic a bordely ničí podle 
článku obraz města. Autorka seznamuje 
čtenáře s plány starosty na oživení města. 
Také se ptá několika německých 
návštěvníků Železné Ruda na jejich motivy 
cesty přes hranice, např. občana Zwieselu 

Hanse Endera, který už deset let jezdí do 
Železné Rudy tankovat a vzpomíná na 
fronty aut před pumpami - ty dnes kvůli 
silné koruně neexistují. Starosta města 
slíbil podle článku nekompromisní postup 
proti "brakovým boudám", chce je nechat 
strhnout, ale věc je nyní v rukách 
klatovského soudu, takže město nemůže 
postupovat dál. "Chceme víc kvalitních 
zařízení a penzionů," říká v rozhovoru 
starosta. Prozrazuje plán golfového hřiště 
a nového lyžařského areálu Pancíř. Město 
má podle jeho názoru potenciál přilákat 
investory. Starosta si také stěžuje, že 
záchranná služba stále ještě musí 
s naléhavými případy jezdit do 50 km 
vzdálené klatovské nemocnice, zatímco 
nejbližší nemocnice leží 17 km daleko ve 
Zwieselu. "Znakem churavění" je podle 
autorky také "vizitka města", tedy 
železnorudský kostel, jemuž opadává 

omítka. Píše, že o záchranu kostela usiluje 
také skupina bavorských Šumaváků 
s Franzem Bruckdorferem v čele.

Zbývá dodat, že podobné starosti, 
i když na trochu jiné kvalitativní úrovni, 
mají i sousední bavorská horská letoviska. 
I tam vidíme opadávající domy a prázdné 
penziony. Těžko říct, co by autorka napsala, 
kdyby shlédla spící, vylidněné a temné 
vesnice pod Blaníkem ve středních 
Čechách, které - podobně jako Železná 
Ruda - mají svou historii a sázejí dnes na 
turistiku. Na rozdíl od Železné Ruda se tam 
ale není kde najíst, naní tam ani pekárna, ani 
prodejna ovoce  zeleniny, ani pošta, ani 
lékárna, ani jeden bankomat, ani prodejna 
pro chovatele domácích zvířat, ani 
reprezentativní železářství, ani drogerie, 
ani prodejna novin, ani půjčovna a prodejna 
značkových  spor tovn ích  po t ř eb .  
Samozřejmě uznáváme, že boudy tržnic 
a bordely jsou vředem na tváři města, ale 
jsou tui i věci, kterých si ve své skromnosti 
jakoby nevšímáme. -Rh-

Píší o nás - jak nás vidí sousedi
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21.2. pořádalo rádio Kiss Proton tzv. 
extrémní den na sněhu nazvaný „eXtreme 
day 2009“. Spolu s rádiem zaštítilo 
pořádání tohoto zábavného dne město 
Železná Ruda a lyžařský areál Belveder.

Jednalo se již o třetí ročník a diváků 
během dne přišlo nespočet. K vidění byly 
téměř dech beroucí triky freestyle lyžařů 
a snowboardistů, které byly večer 
zakončeny ohňostrojem. Během dne 
proběhlo několik představení, kde 
předváděli svou show jezdci na BMX, 
trialista Pepa Bigas, freestyloví bojovníci, 

Již po desáté se 8. února jel tradiční 
závod Snowbitch cup v lyžařském areálu 
Belveder. Závod po dvouletém sněhovém 
půstu konečně dostál pořádnou obměnu 
a podařilo se připravit zbrusu nový park, 
o který se celoročně stará shaper (správce 
lyžařského parku). Závod byl přesunut 
o jeden den oproti původnímu termínu, ale 
na účasti jezdců to přesto nebylo znát.  
Celkem se závodu zúčastnilo 30 jezdců ve 
dvou věkových kategoriích – dospělí 
a junioři. Mezi juniory zvítězil místní 
jezdec, čtrnáctiletý Balíček. Mezi 

dospělými se umístil na 
třetím místě jezdec 
místního „Harakiri 
Gangu“ Tomáš Běl, 
který si odnesl věcné 
ceny a peněžitou výhru 
1.000,- Kč. Druhý 
skončil opět člen „HG“ 
a jezdec Zimmsternu 
Adam Arnošt, jeho 
výkon byl odměněn 
v ě c n ý m i  c e n a m i  
a finančně 2.000,-Kč. 
A n e j l e p š í  j í z d u  
s nejlepšími triky, 
navíc se zlomeným 
s n o w b o a r d e m ,  

předvedl Jan Hůrka. Ten jako vítěz dostal 
prkno nové a navíc s dalšími cenami 
3.000,- Kč v hotovosti. Věcné ceny 
v hodnotě 40.000,- a poměrně slušná 
divácká návštěvnost potvrdili vzrůstající 
popularitu a prestiž těchto každoročních 
závodů. Poděkování patří panu Topolovi za 
jeho náklonnost k pořádání nejen této akce, 
firmě Snowbitch za zajištění pořádání a cen  
pro vítěze a místnímu HG teamu. 
Fotografie je možno shlédnout na 
www.hgang.estranky.cz.         Filip Brož

eXtreme day s rádiem Kiss Proton
taneční skupiny, beatboxeři a mnozí další. 
Pro zpestření proběhlo i několik diváckých 
soutěží o ceny a zapojení diváků do 
různých představení. Dnem prováděli 
moderátoři, páni  Vejvoďák a Kabát. Ten 
zároveň pekl své vyhlášené klobásy. Jejich 
ranní show můžete poslouchat každé ráno 
mezi 6 – 9 hod. na rádiu Kiss Proton. 
Fotografie z této vydařené akce možno 
s h l é d n o u t  n a  s t r á n k á c h  r á d i a  
w w w . K i s s p r o t o n . c z   n e b o  
www.hgang.estranky.cz
 Filip Brož  (foto na str. 14: Filip Brož)

Snowbitch cup 2009

strany zelených byly názory na řešení 
problémů Šumavy stejné, neboli jak se dnes 
říká napříč politickým spektrem. A to je pro 
osud Šumavy dobrá zpráva.

Také bych chtěl  autory článku ujistit, 
že 21 starostů šumavských obcí sdružených 
ve Svazu obcí NPŠ zaručuje tak pestré 
politické spektrum, že je nelze podezírat
z cíleného politikaření. I když to zní jako 
fráze, jde jim především o životní 
podmínky obyvatel a péči o majetek, za 
který ze zákona odpovídají.

Vrátím se však ke kritizovanému 
plakátu, vydanému Svazem obcí. Pokud se 
autorovi článku nelíbí, že jsou na něm 
snímky suchého lesa, uvádím, že je to tak, 
jak to fotoaparát zachytil. A jsou –li pod 
suchými stromy nové a zdravé stromy, je to 
také dobře i když je otázkou, zda to bude ten 
správný les, který svojí druhovou skladbou 
a strukturou a hlavně dobou obnovy, zajistí 
nejen stabilitu a budoucnost Šumavy ale i 
spokojenost jejích návštěvníků. Svaz obcí 
nemá nic proti tomu, aby na Šumavě byla 
místa, kde bude přírodě umožněna obnova 
samořídících funkcí přírodních procesů, ale 
musí to být s obcemi dohodnuto tak, jak to 
ukládá zákon o ochraně přírody.

Loni Správa parku vytěžila 200 000 
kubických metrů kůrovcového dřeva, 
přičemž polovina byla vyvezena a polovina 
v lese ponechána. V příštích letech to může 
být dvakrát i třikrát tolik. Možná, že by to 
n e m u s e l o  b ý t  t o l i k ,  p o k u d  b y  
bezprostředně po Kyril lu nebylo 
rozhodnuto ponechat v lese  140 000 
kubíků dřevní hmoty bez ošetření a možná, 
že by i plochy po těžbě nebyly tak velké. Je 
tedy pravděpodobné, že letos budou turisté 
opět potkávat v lese kamiony a vidět holiny, 
jak se obávají autoři článku.

 František Nykles – předseda Svazu obcí 
Národního parku Šumava

(Pokračování ze str 9)Kamiony...
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Kdy byla zdejší Lyžařská škola 
založena a jak se rozvíjela?

Lyžařská škola byla založena v zimní 
sezóně 1974 / 75. Letos slavíme 35 let 
činnosti. V rámci ČR patří k nejstarším 
lyžařským školám, od Svazu lyžování 
ČSTV obdržela v roce 1984 v rámci 
tehdejší evidence souhlas s provozováním 
č.1. Vznikla jako jedna ze dvou částí tzv. 
Okresní lyžařské školy, kde druhá část této  
instituce soustředila na celou zimní sezónu 
lyžařsky talentované děti ze Železné Rudy 
a okolí. V první zimní sezóně „vyučila“ 62 
žáků, pracovalo v ní 11 lyžařských učitelů. 
Až do zimní sezóny 1992/93  probíhala 
výuka pouze o víkendech. Za 35 let 
činnosti prošlo víkendovou lyžařskou a 
snowboardovou výukou cca 13 950 žáků a 
pracovalo asi 180 učitelů lyžování. Od 
zimní sezóny 1992 / 93 jsme pro 
návštěvníky Železnorudska zahájili i 
tradiční výuku v průběhu celotýdenního 
pobytu.  Za uplynulé období prošlo touto 
formou výuky cca  6 500 žáků a výuku 

zajišťovalo asi 200 učitelů. Celkem tady 
má lyžařská škola asi 20 450 absolventů a 
pracovalo v ní 380 učitelů. 

Kdy je lyžařská škola v provozu? 
Lyžařská škola je v provozu po celou 

dobu zimní sezóny. Víkendová výuka 
probíhá po dobu šesti víkendů, zájemci si 
mohou vybrat sobotu nebo neděli. Do této 
formy výuky se sjíždějí žáci z širokého 
okolí např. z  Domažlic, Koutu, Klatov, 
Plzně, Přeštic, Blovic, Nepomuku. 
Dopravu si zájemci zajišťují individuálně, 
z větších míst organizujeme hromadnou 
dopravu. Druhá forma výuky je tradiční 
každodenní lekce, kterou nabízíme po dobu 
celého dne. Jednotlivé lekce je možno 
čerpat v době 9.30 – 16.00 hodin podle 
zájmu žáků.  Výuka probíhá buď ve 
skupinách nebo individuálně. Výukovou 
skupinu tvoří maximálně 10 žáků, kteří 
mají  přibl ižně stejnou lyžařskou 
výkonnost. Zájemcům o samostatnou péči 
nabízíme individuální výuku, v tomto 
případě má učitel na starosti maximálně 3 

žáky. Jedna výuková lekce trvá 1 hodinu 45 
minut. Ceny jsou určeny podle počtu žáků 
ve družstvu a pohybují se od 350,-Kč při 
výuce ve skupině až po cenu 850,-Kč za 
jednu individuální výukovou lekci.

Jak a kde se adept může přihlásit? 
Po celou dobu zimní sezóny je v 

provozu kancelář lyžařské školy, kde v 
době 8.30 – 16.30 funguje  služba pro 
zájemce o lyžařskou nebo snowboardovou 
výuku. Od letošní zimní sezóny jsme 
působnost naší lyžařské školy rozšířili i do 
Ski areálu Nad nádražím v Železné Rudě, 
kde nabízíme stejné služby, jako ve Ski 
areálu Špičák. Do víkendové lyžařské 
školy se zájemci přihlašují přes kontaktní 
osoby nebo instituce. Ty jsou k dispozici po 
dobu celého podzimu ve všech větších 
městech, odkud vozíme žáky na Špičák.

Jsou rozdíly mezi výukou dětí a 
dospělých? V čem především? 

Výuka dětí probíhá formou hry, děti 
musí dostávat trvalé nové podněty pro svoji 
činnost. Velice důležité je prostředí, ve 
kterém dětská výuka probíhá. Označuje se 
jako dětské lyžařské hřiště a v naší lyžařské 
škole funguje už řadu let.  Výuka dospělých 
probíhá tradičním způsobem. 

Máte nějakou zpětnou vazbu od 
vašich žáků? Vracejí se?

Zpětná vazba na naše absolventy je ve 
dvou rovinách – jednak se vracejí na Špičák 
nebo do Železné Rudy jako lyžaři nebo 
snowboardisté, jednak po dosažení 
osmnácti let absolvují u nás kurz 
instruktorů lyžování nebo snowboardingu a 
začnou pracovat v naší lyžařské škole.

A co zájemci ze zahraničí?
V uplynulých pětatřiceti letech jsme 

kromě českých žáků učili zájemce o 
lyžování z Německa, Holandska, Anglie, 
Polska a Ruska. K těmto tradičním 
evropským destinacím se přiřadili i žáci z 
Nového Zélandu, Argentiny, Kolumbie, 
Japonska, Vietnamu a arabského světa.

Slavíme 35 let existence lyžařské školy  ve  Ski areálu Špičák
(Rozhovor s ředitelem Ski areálu Josefem Tremlem - Radovan Holub) 

Ski areál provozuje nejstarší lyžařskou 
školu na Železnorudsku, ale není jediným 
organizátorem výuky lyžování v naší části 
Šumavy.

V lyžařské škole JPK, sídlící na 
Klatovské ulici v Železné Rudě, jsme si 
povídali s její vedoucí instruktorkou paní 
Michalou Ruthovou.

Paní Ruthová provozuje tuto lyžařskou 
školu pro lyžaře, kteří se chtějí naučit či 
zdokonalit se nejen ve sjezdovém lyžování, 

ale také v běžeckých disciplínách.  V 
lyžařském areálu Beleveder vyučují 
dospělé sportovce i děti. Všichni zájemci si 
zároveň mohou zapůjčit kompletní 
lyžařské vybavení.

Jak uvedla paní Ruthová, největší zájem 
se rektrutuje z dětí školou povinných, ale 
ani o odrostlejší sportovce nemají nouzi. 
Jedná se zejména o turisty z Holandska.

Paní Ruthová si také posteskla, že je pro 
ně velkým problémem, že nemohou 

Na snímku vlevo: instruktoří s ředitelem 
Ski areálu (foto: Ski areál)

vyučovat na kterékoliv sjezdovce v Železné 
Rudě, což by samozřejmě zákazníci velmi 
přivítali. Každý lyžařský areál má své 
lyžařské školy a ostatním instruktorům je 
vstup s jejich klienty zakázán. Dalším 
nedostatkem je to, že v Železné Rudě není 
možno využít Ski pas pro všechny dostupné 
sjezdovky, tak jako je to zvykem v jiných 
horských oblastech.

Lyžařská škola paní Ruthové je v 
provozu od počátku prosince do konce 
března. Letošní zima lyžařské škole přála, a 
tak nezbývá než doufat, že sněhová nadílka 
v příštím roce bude neméně bohatá.

Zapsal Václav Chabr

Lyžařská škola JPK
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Od 22.12.2008 poskytuje v Plzni, 
v Martinské ulici č. 9 své služby 
návštěvníkům společné informační 
centrum Bavorský les - Šumava. 

Nositelem tohoto zajímavého projektu 
je uskupení VHS (Volkshochschule) 
z německého Regenu, které již provozuje 
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Informační centrum Bavorský les - Šumava

Turistické servisní centrum 
A r b e r L a n d .  Č e s k ý m  
partnerem projektu je 
Regionální  rozvojová 
agentura Šumava. Tento 
t ř í l e t ý  p r o j e k t  j e  
s p o l u f i n a n c o v á n  E U  
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Vkusně  
v y b a v e n é   p l z e ň s k é  
centrum v současné době 
zaměstnává 2 pracovnice.

Obě strany si kladou 
jako základní cíl své 
činnosti zvýšit všeobecnou 
informovanost  tur is tů 
a  d a l š í c h  z á j e m c ů  

o Bavorském lese a Šumavě a napomoci tak 
k většímu rozšíření přeshraniční turistiky. 
V prostorách centra najdete prospekty 
týkající se nabídky letních dovolených, 
informace o možnostech provozování 
zimních sportů, mapy stezek pro pěší 
turisty, a to jak pro jednodenní výlety, tak 

i pro krátkodobý nebo týdenní pobyt. 
K dispozici jsou rovněž mapy cyklotras či 
 zimě strojově upravovaných běžeckých 
stop. Začalo se i s prodejem německých 
informačních turistických materiálů a knih, 
jak pro dospělé, tak pro děti. Obdržíte tady
i  p lány ul ic  př íhraničních měst  
s turistických zajímavostmi jako např. 
Zwieselu nebo Bodenmaisu.

Informační centrum v současné době 
připravuje také nové turistické produkty 
určené pro různé cílové skupiny, např. pro 
pobyt rodičů s dětmi, seniory, milovníky 
přírody aj. Během ledna centrum navštívilo 
více než 250 zájemců.

Ucelené informace o turistické nabídce 
budou v krátké době dostupné také na 
internetových stránkách centra v obou 
jazykových mutacích. Informační centrum 
Bavorský les - Šumava, Martinská 303 / 9, 
301 00  Plzeň tel./fax : 377 322 145, email : 
i n f o . p l z e n @ b a v o r s k e l e s y . c z ,     
www.bavorskelesy.cz

Provozní doba: pondělí - pátek, vždy od 
9 do 17 hod., v sobotu od 9 do 13 hod.

Josef Růžička, Plzeň

Stanice Špičák, ležící na trati Plzeň - 
Železná Ruda ve výši 837 m. n. m., patří obci 
Železná Ruda Ves pod popisným číslem 71. 
Obyvatelstvo Železné Rudy Ves jest, kromě 
majitele a zaměstnanců hotelu Prokop a čtyř 
železničních zřízenců, národnosti německé.  
Stanice Špičák jest centrem Šumavy. 
Dokazuje to v létě rok co rok vzrůstající 
počet turistů, kteří hledají na Šumavě buď 
uklidnění na letním bytě nebo chtějí 
zhlédnouti jezera, t.j. Černé a Čertovo 
jezero, která leží v poměrně malé 
vzdálenosti od stanice, v zimě pak lyžaři. 
Průmysl a obchod v okolí stanice není 
žádný. Jednopatrová staniční budova byla 
v roce 1912 přestavěna. V témže roce byla 
přistavěna k budově místnost  II .
a III. třídy, záchody a veranda. Staví se 
zároveň obytný dům č. 7 pro dva železniční 
zřízence. Roku 1918 předělává se železniční 
svršek ve stanici vedle tunelu. Zřizují se 
nové výměny č. 1, 2, okopává se  zářez 
u tunelua koleje se překládají do příznivější 
situace, tj. do situace dnešní. Stanice Špičák 
je účetně podřízena zastávce Železná Ruda 

Městys, otevřené roku 1900. Patří do 
Železné Rudy Městyse, okres Klatovský. 
Roku 1909 přidělává se již v Železné Rudě 
Městysi skladištní kolej a starý vyřazený 
vůz zastává skladiště a staví se příjezdová 
silnice. Roku 1914 staví se ze strany od 
Špičáku výměna č. 1 a zároveň koncová 
kolej a nové skladiště. Zastávka Železná 
Ruda Městys je silná na komerční službu. 
Důvody jsou, že okolí jest široké a že má 
dobré komunikační prostředky. Druhý 
důvod jest pak turistický. Průmysl, vyjma 
dřevařský, není skoro žádný, nehledě ovšem 
k zpracování lesních plodin. Národnostně 

Jak to  u nás bývalo? - Špičák počátkem 20.století
Ze zápisků přednosty stanice Špičák  Josefa Němce

O stavbě železničního 
tunelu na Špičáku

Pátek 27. března

Informační centrum NpŠ 
v Alžbětíně.

Přednáška Václava Chabra o tunelu, 
jeho budovatelích a osudech lidí s ním 

spjatých. Přednáška bude doplněna 
bohatým obrazovým materiálem 
a bude tlumočena do němčiny.

Bližší informace na tel.: 376387060, 
Vladimír Mareš.

jest okolí německé, vyjma státních 
zaměstnanců. Státní převrat v roce 1918 se 
zde udál bez všelikých pamětních událostí 
a byl přijet celkem klidně. Roku 1921 se 
předělává v Železné Rudě Městysi poloha 
kolejí, odpovídající dnešní situaci. V témže 
roce  s tav í  se  t am v lečka  f i rmy 
"J. Weber a syn" v Jablonci, obchod dřevem. 
V měsíci srpnu 1924 se odstraňuje u stanice 
Š p i č á k  v j e z d o v á  n á v ě s t  
a předzvěst z tunelu a umístěny jsou před 
tunelem u domku č. 9. (Z deníků přednosty 
Václav Chabr)

Líbí se vám náš zpravodaj? Čekáme na vaše názory. Pište, telefonujte. 
Kontakty: ve.dra@seznam.cz; holub@investtel.cz, itcruda@sumava.net; tel.: 
376397033 (ITC Železná Ruda); dopisy: Informační turistické centrum, 
Javorská 154, 340 04 Železná Ruda


