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Ovlivňuje spotřební společnost i mezilidské vztahy?
Zastupitelské zamyšlení
Letos na podzim uplyne dvacet let od
tzv. sametové revoluce. Těch čtyřicet let
předcházejících znamenalo pro většinu lidí
nesvobodu, strach, šikanu, nucené zařazení
se do průměrnosti. Pak se náhle otevřela
naděje nové budoucnosti a - euforie. Lidé
byli šťastní, přátelští, začínali více či méně
úspěšně podnikat, navazovali přátelství
nebo pracovní vztahy i v sousedních
státech. Spokojené byly i západní státy,
které k nám začaly hrnout kapitál. Naše
levná pracovní síla jim zvětšovala zisky,
životní úroveň se postupně vyrovnávala.
Avšak zisk není možné stále zvyšovat,
pokud je trh přesycen. Tak se využilo
vrozené chamtivosti a nenažranosti lidí
koupit si nové modely aut, nové plazmové
televize, nové výkonnější počítače,

protože pokles zisku nejbohatších firem by
byl tragedií. Proto v současné krizi, která je
pravděpodobně pouze poklesem
pohádkových zisků mamutích firem, také
státy dotují důležité výroby jako je např.
automobilový průmysl, ačkoliv na naší
planetě stěží stačíme likvidovat auta
odstavená a nepotřebná.
Proč se nesoustředíme více na kvalitní
výrobu potravin, které jsou nejdůležitější
pro zdraví lidí, které neobsahují místo masa
pouze tuk a sóju, místo živočišného tuku
levný rostlinný nebo skoro žádný, jako
třeba v mléce a mléčných výrobcích
a nemluvě o stabilizátorech E 1- E
nekonečno, ovšem s chybějící reklamoulidé jezte chemii, budete zdravější!
A tak se člověk stává cvokem, který ve

440 let - první písemně doložená těžba a
zpracování železné rudy - 1569
160 let - vyhlášení statusu městys - 1849

Volby do Evropského parlamentu 2009
5. a 6. června jsme měli možnost zvolit
zástupce Českérepubliky v parlamentu EU.

Na Železnorudsku byly volebn místnosti
ve třech okrscích. V komisích mohli
pracovat zmocněnci jednotlivých
volebních uskupení. U nás toto
využila jen ČSSD a nominovala
Václava Mach do Železné Rudy,
Václava Šimlíka na Špičák a Roberta
Rödiga na Hojsovu Stráž. Ostatní
členy komisí jmenoval MěÚ.
Za rychlou, přesnou
a bezchybnou práci děkujeme
členům všech volebních komisí.
Za nezištnost, se kterou poskytli
volební místnost, pak zaslouží
uznání a poděkování pracovníci
Horské služby, jmenovitě její velitel
Michal Janďura.
Na základě informací Caroline
Zahradníkové, vedoucí správního
odboru Měú Železná Ruda, Věra
Drahorádová.

své chamtivosti ničí vše kolem a především
sebe. Stává se tím, kdo má vše a chce stále
více. Ničí nejen přírodu, kterou zatěžuje
tunami odpadů, ale i vztahy mezi lidmi,
jako je přátelství nebo láska, protože ty do
dnešní egoistické společnosti přestávají
patřit, není na ně čas.
Lidé by se měli občas pozastavit,
zamyslet se, co jsme to vlastně před těmi
dvaceti lety chtěli? Byly to mindráky
z chudoby, vlastní neschopnosti, deprese
nebo jiné příznaky dnešní doby?
Chceme opravdu jít jako hloupé stádo
a nechávat se manipulovat mamonem?
Věřím, že těch, kteří se pozastaví, bude
stále více, protože je třeba myslet na to,
jakou budoucnost svým chováním
připravujeme našim dětem. Jan Kořán.

Důležitá informace
Provoz mateřské školy bude
v době od 27. 7. 2009 do 31. 8.
2009 přerušen z důvodu
plánovaných oprav budov.
Opět obnoven bude 1. 9. 2009.
Jménem všech zaměstnanců
mateřské školy přeji všem
krásné slunečné léto
a odpočinkovou dovolenou.
/za MŠ napsala MW/
Víte že, …

...v zimní sezóně 2008/2009 Město Železná
Ruda v rámci projektu „Strojové údržby
lyžařských běžeckých stop“ upravovalo
okolo 80 km běžeckých tras. Projekt, jehož
partnerem bylo Sdružení na podporu
běžeckého lyžování Zwieslerwaldhaus,
byl spolufinancován Evropslou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Stroje upravily trasy v měsíci prosinci 2008
- šestkrát, v lednu 2009 - osmkrát, v únoru –
jedenáctkrát, v březnu – šestkrát a jednou
v dubnu. Dohromady v sezóně proběhlo
32 výjezdů.
Celkové náklady na zimní údržbu stop byly
376.752,- Kč. (MěÚ)
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Zahájení letní sezony
I když se tomu podle stupnice
teploměru, který ukazoval jen pár čísel
nadnulou, jen těžce věří, přesto jsme
ovíkendu 30. a 31. 5. 09 zahajovali letní
turistickou sezony na Železnorudsku.
Po pár útrapách se nám podařilo
vyměnit již objednané pódium za velký stan
(10 x 30 m), kde se mohli lidé schovat před

uplakaným
p o č a s í m ,
zaposlouchat se
do tónů kapel:
Pelíškové, ŽSS,
BK Band, Merta
M e n t e ,
Perníková
Chaloupka, Kosťa Rosa nebo
skvělého Gulash Rock, který zde
dělal pár foteček do alba a při té
příležitosti zahrál zadarmo!
V sobotním programu byl
také fotbalový turnaj, do kterého
se přihlásilo pět týmů. I přes
vytrvalý déšť všichni předvedli
skvělé výkony a soudek
Železnorudského piva si za
1.místo odnesl tým Inet Music
Bar.

Tierisch Wild

prospekty, upomínkové předměty či budou
vytvářeny prezentace. Dále bude zajištěna
společná účast Šumavy a Bavorského lesa
na veletrzích cestovního ruchu v Bavorsku
a %Ceské republice (Holiday World Praha,
Region Tour a Go Brno). Projekt TW III –
Lokální aktivity úzce koresponduje s
projektem TW II - Marketing. V tomto
projektu bude ve všech obcích aktivně
vytvářena nabídka turistických cílů. Cílem
je zlepšit turistickou infrastrukturu v
regionu. Pod symboly zvolených zvířat
budou dále různé kulturní, poznávací,
naučné či jiné akce přispívající k propagaci
a poznání území. Projekt souvisí také s
ochranou životního prostředí. Mimo jiné
budou zřízeny naučné stezky, které
turistům i místním dvojjazyčně přiblíží
jednotlivá tematizovaná zvířata.
Celková částka dotace na TW III –
Lokální aktivity činí pro českou stranu
240 536,- Ä, z toho pro Železnou Rudu cca
100 000,- Ä. Výše dotace je 90 % z celkové
částky.
V Železné Rudě proběhnou pod
symbolem rysa Železnorudské slavnosti,
a to jako periodicky se opakující akce
v letech 2009 – 2011. Dále bylo v rámci
projektu plánováno zpřístupnění tzv.
„lávkové cesty“ nad Černým jezerem.
Bohužel Správa NP a CHKOŠ tento záměr
komplikuje. Lze jen vyjádřit naději, že
projekt Tierisch Wild alespoň malým dílem
přispěje k vytvoření takových vztahů, které
jsou již řadu let zcela normální na území
Národního parku Bavorský les. I tam chrání
přírodu. Chrání ji ale bez „zelené“
demagogie a hlavně bez toho, že by z tohoto
procesu zcela vyloučili lidi, ať už místní, či
turisty.
Jaroslav Tachovský, koordinátor
Mikroregionu Šumava - západ

V roce 2008 podalo účelové sdružení
třinácti bavorských obcí v regionu NP
Bavorský Les žádost o poskytnutí dotace
z fondů EU – Program přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Bavorsko. Žádost byla podána na projekt
Tierisch Wild, který má tři samostatné části
– Tierisch Wild – přípravná fáze, Tierisch
Wild II – Markerting a Tierisch Wild III –
Lokální aktivity. Českým partnerem
projektu se na základě partnerské smlouvy
stal Mikroregion Šumava – západ. V rámci
mikroregionu je do projektu zapojeno devět
šumavských obcí, včetně Železné Rudy.
Přípravná fáze projektu skončila
31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 do
31. prosince 2011 probíhají paralelně
projekty Tierisch Wild II (TW II) –
Marketing a Tierisch Wild III (TW III) –
Lokální aktivity.
Každá obec symbolicky převezme
patronát nad jedním zvířetem vyskytujícím
se na území obou NP. Výběr zvířete přitom
úzce souvisí s historií nebo přirozenými
podmínkami a okolnostmi toho kterého
místa. Ve všech obcích budou umístěny
siluety vybraných zvířat, se kterými se obec
identifikuje. K jednotlivým zvířatům se
budou konat různé aktivity. Města
Bayerisch Eisenstein a Železná Ruda si
vybrala rysa jako symbol volně se
pohybujícího zvířete mezi Bavorskem
a Čechami bez ohledu na hranici, či jiná
omezení.
V projektu TW II - Marketing stojí
v popředí propagace a marketing obou
příhraničních regionů, prezentovaných
jako jedno společné území. V rámci tohoto
projektu budou vydávány různé tiskoviny,

Během dne mohli návštěvníci
zhlédnout ukázky hasičů, soutěž o NEJ psa
a jak v sobotu, tak v neděli bylo připraveno
pár soutěží pro děti. V neděli si navíc mohli
děti zdarma opéct buřtíky.
Děkujeme všem sponzorům
a obětavým spoluobčanům. Akci podpořili:
Restaurace Laka, Hotel Dix, Hotel Čertův
Mlýn, Penzion Alpský Dům, Cukrárna –
penzion Roklan, Hotel Belvedér a Grádl,
Cash and Carry, Spar Jiří Šmíd, Hasiči ŽR,
Stavebniny Nový... (Text - Ivana Vilišová,
foto - Václav Šebelík, ITC)

Ještě z bílé
Hojsovy Stráže
14. února letošního roku se pořádalo,
tak jako už poněkolikáté, velmi úspěšné
sportovní klání na Hojsově Stráži. Tento
ročník byl velmi zdařilý – povedlo se
počasí, sněhová nadílka byla skvělá
a i počet účastníků byl hojný. Tentokrát se
kromě sportovních disciplín konala
i vědomostní soutěž, která vyzkoušela
znalosti dětí i dospělých v oblasti třídění
odpadů. Využily jsme podpory neziskové
organizace ECHOS, která v našem městě
realizuje projekt na podporu udržitelného
rozvoje. Každý účastník získal sladkou
odměnu. (Text a foto: Osadní výbor)
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NEJ pes
Členové kynolog.klubu
uspořádali na svém cvičišti ke
dni dětí soutěž o NEJ psa
Žel.Rudy. I přes nepříznivé
počasí se nám přihlásilo 6
páníčků se svými pejsky. V
kat. velká plemena - 1.místo
Pavlína Roudná s fenkou
aljašského malamuta Eliškou.
2.místo Šárka Topolová s
labradorem Semem - oba ze
Žel.Rudy a 3. místo Vojtěch
Mazanec s fenkou NO Eliškou
z Neznašov. Malá plemena 1.místo Anna Kristýna
Pešlová s pudlem jménem Bobek 2.místo
Veronika Podracká s jorkšírským teriérem
Bunny 3. místo Vladislav Kačírek s Míšou.
Kat. dítě pes 1.místo Vojtěch Mazanec s
fenkou Eliškou 2.místo Šárka Topolová s
labradorem Semem.V této kat.si děti
odnesli dort. Každý soutěžící se musel se

svým pejskem nejdříve projít
v kruhu a potom museli překonat tři
překážky na čas.Při
této disciplíně se užilo
mnoho legrace. U
kat.malá plemena měli
slečny Pešlová a
Podracká stejný počet

bodů, a tak Monika Pospíšilová poprosila
diváky,aby potleskem vyjádřili,který
pejsek se umístí na prvním místě.
Každý soutěžící si odnesl
kokardu,diplom a pro svého pejska
dobroty. Dále bych chtěla poděkovat
manželům Fenclovým, pí. Nedvědové,
Eduardu Sekelovi a Monice Pospíšilové,
že se svých funkcí zhostili na výbornou.
Těšíme se za rok na viděnou a věříme, že
bude více soutěžících.
Dále bych Vás chtěla pozvat na
zkoušky,které pořádáme 27.6.2009 od 9.00
na kynolog.cvičišti.Zkoušky jsou určeny
pro členy zákl.kynolog.organizací.
Občerstvení zajištěno.
Text a foto: Renata Neumannová

Bike park zahajuje
Kona Bike park na Špičáku zahájil
slavnostním programem sezónu v sobotu
13. 6. Bikeři mají k dispozici dvě náhradní
tratě, vytvořené místo těch původních,
které musely být zrušeny kvůli ochraně
přírody.
Jedna z náhradních tratí byla
vybudována a používána už v minulém
roce a letos ji správci Bike parku upravili a
zatraktivnili. Zároveň dokončili druhou
náhradní trať, která vede v okrajích lesa na
rozhraní lesa a sjezdovky, je úplně nová a
má odlišným charakter. První trať kopíruje
trasu pod lanovkou,
po horní části
sjezdovky č. 4 „černá“ vjíždí na sjezdovku
č. 2 „modrá“ a v dolní části se opět vrací do
lesa vedle lanovky. Druhá trať jde v okraji
lesa na rozhraní sjezdovky č.1 a dál se
připojuje na první náhradní trasu na
sjezdovce č.2. Obě trasy, které budou letos
v provozu, považují odborníci za
atraktivní.
Bike park na Špičáku byl otevřen roku
2007. Už od začátku však vznikly kolem
tohoto projektu kontroverze. Proti Bike
parku protestovala například ekologická
organizace Okrašlovací spolek Zdíkovska.
„Už rok pracujeme na projektu
kompletního Bike parku,“ říká jednatel
Sportovního areálu Špičák Vladimír Kasík.
„Se správou NP a CHKO Šumava jsme se
dohodli, že vystavíme tzv. zelený areál,
maximálně šetrný k přírodě. Provedli jsme
například biologické studie, abychom se
vyhnuli místům s chráněnými živočichy
nebo rostlinami. Když jsme na základě
těchto studií zaslali oznámení Krajskému

úřadu o šesti nových
trasách, které jsme
zároveň konzultovali se
správou NP a CHKOŠ,
odpověděl nám úřad, že
musíme provést
zjišťovací řízení EIA. V
rámci tohoto řízení byly zpětně dotázány
příslušné orgány, mj. také správa NP a
CHKOŠ, která se vyjádřila negativně. V
současné době tedy nemůžeme pokračovat
dál v územním řízení. Je to paradoxní,
protože Lesy ČR začlenily lesy, kudy Bike
park prochází, do kategorie lesů určených k
rekreaci.“ Dalších tras v Bike parku na
Špičáku se proto bikeři dočkají nejdříve v
roce 2010. Kasík dále redakci sdělil, že
zjišťovací řízení EIA bude nutné i pro
výstavbu plánované dřevěné rozhledny na
vrcholu Špičáku.
Lanovka na vrchol Špičáku bude
přepravovat nejen bikery, kteří se z vrcholu
Špičáku vracejí zpátky k nástupní stanici
lanovky, ale i turisty s běžnými jízdními
koly a pěší turisty. Usnadní jim cestu z
vrcholu Špičáku k Čertovu nebo Černému
jezeru a pak dál ke Statečku pod Ostrým a
na horu Ostrý, na jejímž vrcholu stojí chata
s občerstvením. Turisté se také mohou
vrátit zpět na Špičák. Ve Sportovním
areálu je možné zapůjčit si sjezdová a
horská kola Kona včetně dalšího vybavení
jako jsou chrániče a přilby. Během léta tu
bude fungovat také občerstvení.
-Rh-

Sem má ještě přijít fotka ze
zahájení Bike parku - zašle Václev
Chabr v neděli. Pro případ nutnosti
- jeho tel: 602 490 158
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Všichni vycházející uspěli
Za pár dní skončí školní rok. Učitelé a žáci
uplynuý rok zhodnotí a zjistí svoji kladnou
či zápornou . bilanci. Rád bych uplynulý
školní rok zhodnotil z pohledu ředitele
základní školy a mateřské školy. Dlouhých
deset měsíců přineslo vícek kladů než
záporů. Jako nejdůležitější klad vidím
výborný učitelský kolektiv, který své
odborné a lidské kvality denně odevzdával
vašim dětem. Členkami kolektivu jsou i
dvě asistentky pedagoga pomáhající v práci
žákům se specifickými poruchami. Dalším
pozitivním jevem je fakt, že všichni
vycházející žáci byli přijati na školy, které
s i p ř á l i . Te n t o f a k t n e n í v ů b e c
bezvýznamný, protože vzhledem k
možnosti podávat tři přihlášky jsou i teď
absolventi základních škol, kteří nevědí,
kam po prázdninách. Od nás také odcházejí
dva talentovaní žáci ze 7. třídy na
gymnázium. K dalším úspěchům školy
patří 4. místo Michaely Dimpflové v
celostátním finále Olympiády v německém
jazyce a postup obou hlídek mladých
zdravotníků do národního finále v
Pelhřimově. Neztratili se ani sportovci,
kteří dobře reprezentovali školu na okresní
úrovni. Pro rodiče a veřejnost naši žáci
spolu s učiteli připravili mnoho vystoupení
a besídek. Pedagogové mateřské i základní
školy se věnují i rozvoji zájmů našich
svěřenců. V mateřské škole již druhým
rokem velmi dobře pracuje výtvarná
ekodílna Miloslavy Amortové. Ve škole
pracuje výtvarný kroužek pod vedením
Šárky Štádlerové. Vychovatelka školní
družiny Mirka Valešová rozvíjí němčinu
svých malých svěřenců, ředitel školy
trénuje školní družstva volejbalisteky a
atletů a jeho zástupce se věnuje stolním
tenistům. Jana Prošková již dlouhá léta
předává hodně svých zkušeností mladým
zdravotníkům. Družstvo mladších i
starších letos vyhrálo všechny stupně

zdravotnické soutěže a 26. června je čeká
národní finále.Ke kladům letošního
školního roku počítám vzájemnou
návštěvu našich a aldenských školáků.
Přátelství trvá již sedmnáct let a poskytuje
poznání nových přátel a zvyklostí obou
zemí.
V naší škole již druhým rokem vyučujeme
podle školního vzdělávacího programu
Získali jsme již zkušenosti a na jejich
základě budeme program novelizovat. Ke
každodenním starostem všech učitelů patří
řešení prohřešků problematických žáků,
zejména ve vyšších ročnících. Učitelé
leckdy suplují rodiče, přitom úzká
spolupráce obou by mnohému problému
předešla a posílila atmosféru přátelské
školy. O to se snaží Unie rodičů ČR, která
při škole velmi dobře pracuje. Její zástupci
při pravidelných schůzkách svedením
školy porobírá problematiku vzdělávánía
výchovy žáků. Pro školáky unie
zorganizovala několik zdařilých akcí,
včetně populárníhozájezdudo Legolandu.
Dvakrát se sešla školská rada, která jedná v
rámci školského zákona a řeší závažné
úkoly školy. Dále spolupracujeme s NP
Šumava. Setkání s jeho pracovníky jsou pro
naše žáky vždy poučná a velmi zajímavá.
Během prázdnin se musí uskutečnit větší či
menší opravy školní budovy. Největší
opravu je nutno zrealizovat na školním
hřišti, u kterého se bortí opěrná zeď.
Potřebné finance bude nutno hledat spolu s
městem v letošním rozpočtu.
Starosta města i zastupitelé si zaslouží
uznání a poděkování za zájem o školu a její
podporu. Všichni učitelé přejí rodičům i
žákům hezké léto a děkují všem přátelům a
sponzorům za přízeň a podporu. Za sebe
přeji žákům příjemné prázdniny a kolegům
shromáždění dostatku sil pro práci
v příštím školním roce.

Těšíme se ...

2. Hodně, pojedu na tábor
Jakub, 4. tř.
1. Samý
2. Moc, budu chodit na hasiče
Aneta, 4. Tř.
1. Samý
2. Hrozně moc. Budu stanovat. (ZŠ)

Žáci železnorudské základní školy se
pochlubili svými úspěchy a plány na
prázdniny.
1.Jaké bude vysvědčení?
2.Jak se těšíš na prázdniny a co budeš
během nich dělat?
Tereza, 5. tř.
1. Myslím, že dobré
2. Na prázdniny se těším, pojedu na tábor
a do Chorvatska
Michaela, 5. tř.
1.Snad výborné
2. Už se nemůžu dočkat, pojedu na tábory
a budu si užívat!
Tereza, 5. tř.
1. Výborný

Veselí s klaunem

Začátkem května měly děti možnost
zhlédnout v mateřské škole veselé
„Klaunovské představení“, pod vedením p.
Sabiny Fránové.
Do naší mateřské školy přijela velmi
milá klaunice Pepina, která svým
převlekem i vystupováním dokázala
zaujmout a rozesmát každou dětskou
dušičku. Klaunice zapojovala do dění
všechny děti, které si s ní s chutí zahrály. Z
představení si odnesly nejen výbornou
náladu, ale i veselé nafukovací zvířátko.
Toto cestou bychom rádi poděkovali p.
Sabině Fránové za pěkný zážitek a těšíme
se na další spolupráci.
Text a foto: MŠ

Ctirad drahorád, ředitel školy

Na co budou vzpomínat a co očekávají
prozradili deváťáci.
1. Na co budeš nejvíce vzpomínat ze
školy?
2. Jaké máš představy o dalším studiu
na střední škole?
Šárka 9.tř.
1.Na spolužáky
2.Jen kladné, těším se na nové spolužáky
Jakub, 9. tř.
1. Na spolužáky a i na některé učitele, na

výlety se školou jako do Prahy a Itálie
2. Představu mám, asi se budu muset více
učit a nebude to taková sranda.
Jan, 9. tř.
1. Určitě na pana učitele Šulce, jak se
věnoval naší kapele. na pana ředitele
Drahoráda, že byl na mě hodně mírný.
A na další učitele, kteří se nám věnovali.
Určitě taky na přestávky, kdy byla fakt
sranda. taky na supr kámoše, který jsem
tu našel.
2. žádnou nemám, nechám to, ať se to
nějak vyvine. (ZŠ)
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Léto v mateřské škole se blíží…
PÍSNIČEK BYL
FINANCOVÁN
Z PROSTŘEDKŮ
S O C I Á L N Ě
K U L T U R N Í
KOMISE PŘI
MĚSTĚ ŽELEZNÁ
RUDA
Dále se finančně
podíleli cukrárna
Sněhurka, Kelemusic instruments,
Karel Kesman Klatovy,
L e s y Č e s k é
republiky,s.p.
Děkujeme.
Výsledky 8. ročníku
ROZFOUKANÝCH

I letos se konala hudební soutěž
Rozfoukané písničky, jejíž zakladatelkou
je paní učitelka Monika Najmanová. Je
téměř neuvěřitelné, že letos byl již
8. Ročník. Této soutěže se zúčastnily děti
z mateřských a základních škol nejen ze
Železné Rudy, ale i z Nýrska. Účast byla
opravdu hojná a všichni soutěžící hráli na
velmi dobré úrovni. Letos ke hře na
sopránovou zobcovou flétnu přibyly
kategorie ve hře na kytaru
a klavír. Poděkování za průběh soutěže
náleží i porotě, která se snažila o co
nejobjektivnější a nejspravedlivější
hodnocení. V porotě usedli: Jarmila
Vaidišová, Martin Červenka, Lenka
Kolářová a František Strnad.
8. ROČNÍK ROZFOUKANÝCH

PÍSNIČEK
V letošním ročníku se soutěžilo v
kategorii sopránová zobcová flétna, kytara,
klavír, flétnová
dueta.
V kategorii
zobcová flétna,
n e j m l a d š í
m u z i k a n t i
zvítězili Julie
Kulhánková,
Jiřina Pourová a
Aleš Najman,
M
e
z
i
předškolními
dětmi byla na
prvním místě

Soutěžíme v angličtině

držte nám palce!
Náš příspěvek do soutěže Project
Competition byl vybrán jako jeden ze tří
nejlepších v republice. Učitelka AJ Lucie
Havlíčková díky vítězství v
soutěži
vyhrává třídenní stáž pro učitele na
univerzitě v Oxfordu.
Text a foto: Lucie Havlíčková, učitelka AJ

S 5. třídou se v angličtině účastníme
nové náročné celorepublikové soutěže
Project competition od Oxford University
Press. Podmínkou účasti v soutěži byly
nejen učebnice Project ,Third edition, ze
kterých se žáci učí, ale též písemná příprava
učitele na tuto
vyučovací hodinu a
o d e s l á n í
zdokumentovaného
průběhu celé vyučovací
hodiny na DVD /viz
snímky z natáčení/.
Komise jmenovaná
pořadatelem soutěže
bude hodnotit
zpracování metodické
přípravy, přístup a
aktivitu žáků v hodině.
5 nejlepších prací bude
odměněno výukovým
materiálem pro třídu v
hodnotě 5 000,- Kč.
Konkurence je veliká,

Vanessa Windsor, druhá Barbora Bláhová a
třetí Michal Svítil.
Z a n i m i p a k Ve r o n i k a T v r d á
a Natálie Aschenbrennerová.
Kategorii školních děti z 1.a 2. třídy vyhrála
Pavla Podroužková, druhá skončila Zuzana
Kulhánková, třetí Tereza Fischerová a dále
Simona Berková a Matěj Najman.
Kategorii školních dětí 3. a 4. třídy vyhrál

Martin Windsor, na druhém místě skončila
Anetka Podroužková, třetí Kristýna
Strouhalová.
Vítězem kategorie děté 6. až 9. třídy se stal
Tomáš Najman, druhá byla Anna Kristýna
Pešlová a třetí Martina Bártová
Zvláštní cenu za vynikající výsledky ve hře
na sopránovou zobcovou flétnu v letech
2000-2009získala Michaela Dimpflová.
Kategorii kytara vyhrál Nguyen Trong
Chung Chau Karel, druhý skončil Tran
Quang Huy - Havel a třetí Vít Mahovský.
Kategorie klavír - 1. ročník. Vítězem je
Tereza Fischerová. Druhá skončila Zuzana
Kulhánková a třetí Nikola Oudová.
Kategorie - klavír – 2. Ročník. Zvítězil
Filip Najman, zaním skončila Nikol
Podlešáková. Třetí Markéta Myšková a
čtvrtá Kristýna Strouhalová (43 bodů)
Soutěžila i dueta.
V tétokategorii zvítězili Anetka
Podroužková a Michaela Dimpflová, druhé
skončily Zuzana Kulhánková a Pavla
Podroužková a třetí Filip Najman a Martin
Windsor. Čtvrté místo patří Tereze
Fischerové a Matěji Najmanovi. (Text a
foto: MW)

STRANA 6

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Šumava mi lemuje život
Už si asi těžko vzpomenu, kdy jsem
poprvé zavítal na Železnorudsko. Moje
první konkrétní vzpomínka se váže k
dubnu roku 1972, kdy jsme spolu s mým
dědou Karlem sledovali mistrovství světa v
ledním hokeji a naši slavně porazili Sověty
a stali se mistry světa poprvé od roku 1949.
Mně bylo tehdy pět let a naše celá rodina
jezdila do rekreační chaty Čs. Rozhlasu. I
když jsme se posléze přestěhovali do Prahy
a intervaly mých pobytů na Šumavě se
prodlužovaly, nikdy jsem na Špičák a
Železnou Rudu nezapomněl.
Nový impuls přišel po sametové
revoluci. Nejdříve můj bratr se oženil s
dívkou z Klatovy, kam se také přistěhoval.
Celá naše rodina stále častěji navštěvovala
malebná šumavská zákoutí, která
představovala krásný balzám na
velkoměstskou duši. Následně jsme
zakoupili bytovou jednotku v novostavbě
nedaleko Čertova mlýna a v zimních
měsících jsem několik let vyučoval
lyžování v lyžařské škole na Špičáku.
Právě tehdy, během jednoho únorového
večera roku 2005, jsem potkal v restauraci
na špičáckém nádraží i moji životní
partnerku Klatovačku Veroniku.
Dnes máme dvě malé děti a na Šumavě

Hlaste se
V nedávné minulosti jsem se setkal ve
své poradenské činnosti s několika
problémy, které měly na mé klienty
závažný dopad. První problém vystihuje
již nadpis tohoto článku. Tedy „Hlaste se“.
Nemusíte se hlásit ve škole, pokud tam již
nechodíte. Ale musíte se hlásit na úřadech.
V tomto konkrétním případě na Městském
úřadě k trvalému pobytu. Můj klient bydlel
několik let v obci ale trvale hlášený byl po
celou dobu v obci jiné, ve které předtím
několik let bydlel. Zařídil si sice vyplácení

trávíme maximum
volného času. Ačkoli
jsme oba s manželkou
vášniví lyžaři a rádi si
užíváme především
sjezdovek na Javoru, na
Železnorudsko vyrážíme
nejen v zimě. V létě
máme rádi cyklistické
projížďky i turistické
výšlapy. Navštívili jsme
již všechny hlavní
v r c h o l y, p r a v i d e l n ě
chodíme na Čertovo a
Černé jezero a moc se
nám líbí jezero Laka i výhled z Poledníku či
Ostrého. Velikonoce poslední roky tráví již
tradičně na Horské Kvilně a její okolí
objevujeme zejména na běžkách. Stále
častěji prozkoumáváme i bavorskou část
Šumavy, o které jsme si za komunistického
režimu mohli nechat jen zdát. Náš syn
Kuba bazén ve Zwieselu si doslova
zamiloval.
Samozřejmě, že vnímáme i problémy
Šumavy spojené s národním parkem. Ti,
kdo přirovnávají omezení pohybu na
Šumavě k ostnatým drátům a totalitnímu
hraničnímu pásmu, jistě přehánějí. Na
druhou stranu správa národního parku musí
vnímat potřeby lidí a nutnost rozvoje
místních obcí i podpory ekonomických
aktivit. Ochrana přírody je jistě
chvályhodná, ale nemůže být samoúčelná a
bránit lidem se v ní pohybovat či
hospodařit. O problémech s Kůrovcem
jsem samozřejmě slyšel, ale nejsem
odborník na tuto oblast, takže se mi těžko
dává některé straně za pravdu.
Člověk je integrální součást přírody a
správa národního parku by se měla více
snažit přírodu lidem ukazovat, nabízet
naučné stezky či vzdělávací centra
zaměřené zejména na děti. Středisko na
bavorské straně Šumavy u Ludwigsthalu

může sloužit za nejlepší inspiraci či vzor.
Pokud se lidé sami přesvědčí, jaké
bohatství příroda nabízí, pokud ji více
porozumí, jistě se k ní budou chovat
šetrněji a pohybovat se ohleduplněji.
Metoda zákazů a nejrůznějších omezení jen
vytváří konflikty, staví obyvatelstvo proti
ochranářům, otravuje atmosféru a svůj cíl
stejně nesplní.
Právě v zpřístupňování Národního parku a
v chybějících vzdělávacích centrech vidím
největším možnost zlepšení. Nebudu
zastírat, že i různá tržiště, herny či noční
kluby v Železné Rudě či Alžbětíně velmi
hyzdí estetický dojem z města. Kvalita
silnic či jejich okolí se ještě zdaleka neblíží
situaci na bavorské straně. Přesto se nám na
Šumavě líbí a budeme se sem celá naše
rodina stále vracet. Lidé z Plzně či z Prahy
přinášejí Železnorudsku nejen odpadky, jak
si někteří místní myslí, ale i tolik potřebné
finance a investice, bez nichž by zde rychle
mizely všechny pracovní příležitosti.
Turistický ruch představuje pro Šumavu
příležitost, a proto jsme rádi, že i nás z
velkých měst místní lidé vítají. My sem
jezdíme moc rádi a těšíme se, že tak
budeme činit do konce našeho života.
Michal Sedláček, náměstek pro evropské
záležitosti,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

sociálních dávek na úřadě práce v
Klatovech ale „Trvalý pobyt“ si ponechal
ve svém původním bydlišti. I stalo se, že si
pořídil dluhy na zdravotním pjištění.
Zdravotní pojišťovna poslala příslušné
dokumenty na adresu trvalého bydliště a
jelikož si je klient nevyzvedl, považovala je
v souladu s příslušným ustanovením
správního řádu po uplynutí stanovené lhůty
za doručené. A dluhy rostly a rostlo i penále
a poštu posílal i exekutor.
Pojišťovna
vypátrala klienta poté co se po několika
letech konečně přihlásil k trvalému pobytu
v obci, ve které již několik let bydlel a
nastoupil zde i do zaměstnání. Když
konečně dorazila pošta od pojišťovny na

správnou adresu, dluhy klienta na pojištění
a zejména penále se vyšplhaly do téměř
statisícové výše. Můj klient má teď na
dlouhou dobu o své peníze postaráno.
Podle připravované a snad již schválené
novely exekučního řádu musí exekutor
dlužníkovi ponechat peněžní dávku,
rovnající se jeho životnímu minimu. Může
se ale také stát, že stejně nedostanete nic,
protože součet příjmů členů vaší
domácnosti na životní minimum dosáhne i
bez vašeho příjmu a vy nedostanete nic,
nebo téměř nic. A vaši příbuzní ve společné
domácnosti vás za to budou mít určitě rádi.
Takže „Hlaste se“.
Miroslav Horyna
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Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní číslo dispečera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz

Vážení čtenáři,
v měsíci květnu ošetřila Horská služba
Šumava celkem 32 úrazů, z toho 11 bylo
předáno Zdravotní záchranné službě k
dalšímu převozu do nemocničních
zařízení. V tomto měsíci Horská služba
pátrala po ztraceném cyklistovi na
Prášilsku v prostoru Velkého Babylonu.
Společná pátrací akce Horské služby a
strážců Národního parku Šumava prověřila
dobrou součinnost a výtečnou spolupráci
při akcích takového charakteru. Jednou ze
zajímavých záchranných akcí bylo i
sundávání paraglidisty ze stromu, 17.
května, v prostoru sportovního areálu
Špičák. Nezraněný paraglidista po
nedobrovolném přistání na stromě zavolal
na tísňovou linku 112 a požádal o pomoc.
Záchranná akce proběhla za účasti hasičů
ze Železné Rudy, lezecké skupiny hasičů z
Klatov, Horské služby a vrtulníku SAR
letky Armády ČR z Plzně Líní. Akce trvala
zhruba hodinu a paraglidista byl v pořádku
dopraven na zem.
Spolupráce těchto složek je v současné
době na velice vysoké úrovni. Jednotlivé
složky IZS se nesetkávají jen při ostrých
zásazích, ale také intenzivně cvičí
modelové situace případných zásahů v
horském terénu. Jednou z takových akcí
bylo i společné cvičení Horské služby,
lezecké skupiny hasičů Plzeňského kraje a
strážní a informační služby Národního
parku Šumava, dne 16. května na
Poledníku. Jednalo se o nácvik záchrany

osob ve výškách a cvičení bylo
směřováno do prostoru 40 metrové
vyhlídkové věže na Poledníku.
Nácvik probíhal ve dvou etapách a
byly použity metody jak transportu
pacienta vnitřním schodištěm
budovy, tak transportu za pomoci
lanové techniky z ochozu vyhlídkové
věže.
Společný nácvik záchrany osob
probíhal i 23. května na Špičáku.
Jednalo se o pravidelné cvičení
Horské služby a hasičů ze Železné
Rudy při nácviku evakuace osob ze
sedačkové lanové dráhy na Špičáku.
Toto společné cvičení probíhá vždy
před zahájením letní sezóny a je
součástí zajištění evakuačních plánů
při náhlé poruše tohoto dopravního
zařízení. Dne 27. května 2009 byla v
Kašperských Horách slavnostně podepsána
Dohoda o plánované pomoci na vyžádání
mezi Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje, Hasičským záchranným
sborem Jihočeského kraje a Národním
parkem Šumava. Podepsáním této smlouvy
nastal obrovský posun při zajištění
bezpečnosti návštěvníků Šumavy a hlavně
lidí, kteří na Šumavě žijí a pracují. Projekt
Bezpečná Šumava, tak startuje do další
etapy spolupráce složek Integrovaného
záchranného systému na Šumavě. Využitím
sil a hlavně prostředků těchto složek dojde
k lepšímu pokrytí tohoto rozsáhlého území.
Horská služba Šumava působí na
rozloze 1080 km2 a tento prostor od
hory Ostrý až po Lipenskou údolní
nádrž zajišťuje
pouze v počtu
d e s e t i
záchranářů a to
ve třech
pracovních
obvodech
(Špičák,
Z a d o v a
Kramolín),
přičemž ročně
ošetří zhruba
přes 1000
úrazů. Právě
součinnost s
Národním
p a r k e m
Š u m a v a
otevírá nové
možnosti
spolupráce v

tomto horském terénu. Rozsáhlé pátrací
akce po ztracených turistech si dnes
nedovedeme představit bez spolupráce se
strážní a informační službou Národního
parku Šumava. Projekt Bezpečná Šumava
nezahrnuje jen spolupráci, ale i rozšíření
vybavení záchranářů. Defibrilátory,
zdravotní vybavení, transportní prostředky
a záchranářská technika budou pomáhat při
zajištění kvalitní pomoci v horském terénu.
Tento projekt je zatím unikátem na území
České republiky. Společná práce složek
Integrovaného záchranného systému má v
tomto projektu jediný cíl - bezpečnost lidí
na Šumavě.
Michal Janďura, náčelník Horské služby
Šumava
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Číslo/ročník: 6/4

Vážení čtenáři,
další měsíc nabitý různými mimořádnými událostmi je za námi. Od zásahů přes školení, ukázky až po soutěž – to vše nás potkalo
a můžete si přečíst. Další fotografie k událostem i různým akcím jsou na našich internetových stránkách.
Události za 5. květen – 3. červen 2009:
Požár – 1x Dopravní nehoda – 1x Technická pomoc – 3x
17.5.2009
–
Po delší době se jednalo o poněkud kuriózní zásah,
který zde nepamatujeme. Po 14. hodině byl naší jednotce vyhlášen
poplach a krátce nato jsme vyjížděli k záchraně paraglidisty, který
uvíznul se svým padákem v koruně stromu na Špičácké sjezdovce č.4 –
„Šance“. Pilota donutil k přistání v 15 metrové výšce náhlý poryv větru,
který nedokázal korigovat. Naštěstí se toto tvrdé přistání obešlo bez
zranění. Naše jednotka provedla výstup a zajištění pilota, proti dalšímu
možnému pádu. Ve spolupráci s Horskou službou byla započata jeho
záchrana. Na místo události se dostavil vrtulník Letecké záchranné
služby (LZS) z Plzně-Líně, kdy jeho posádka rozhodla o záchraně
pilota pomocí palubního jeřábu z vrtulníku V3A Sokol. Během
několika minut byl paraglidista vyproštěn z větví a spuštěn na pevnou
zem. Naše jednotka provedla ve spolupráci s horskou službou a
jednotkou HZS Klatovy, která se dostavila na místo, stržení padáku z
větví stromu.
21.5.2009
–
V ranních hodinách došlo k dopravní nehodě
osobního automobilu. Při jízdě na Nové Hůrce řidič nezvládl řízení, při
průjezdu zatáčkou prorazil svodidla a spadl i s vozem do potoka.
Nehoda se obešla
bez zranění
a belgická
p o s á d k a
automobilu se při
příjezdu naší
j e d n o t k y
nacházela mimo
havarovaný vůz.
Nedošlo ani
k žádnému úniku
provozních kapalin do potůčku, kam vozidlo spadlo. Na místo se také
dostavila jednotka HZS ze stanice Sušice. Po zadokumentování nehody
Policií ČR vyškali jsme příjezdu odtahové služby, které jsme pomohli s
vyproštěním havarovaného vozu.
24.5.2009
–
Likvidace vosího roje, který ohrožoval
chodce a kolemjdoucí na veřejném prostranství v okolí náměstí.
26.5.2009
–
Odstranění dvou stromů, které spadly při silných poryvech větru přes silnici, 1km nad ČS Petra. Pomocí
motorové pily byly stromy rozřezány a silnice zprůjezdněna.
28.5.2009
–
K poslednímu případu během uplynulého měsíce jsme vyjížděli na Hojsovu Stráž, kde došlo k požáru
dodávkového automobilu. Při jízdě směrem od Nýrska do Hojsoveckých kopců, zpozoroval řidič dodávky kouř vycházející z
motoru. Na křižovatce k nádraží zastavil a pomocí vody a 4ks lahvového piva požár téměř zlikvidoval. My jsme provedli
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dohašení doutnajících částí v motoru a vyčkali příjezdu
zajišťovatele příčin požárů z HZS Klatovy. Jelikož byl
na dodávce naložen rychleschnoucí beton, řidič se
rozhodl pod naším dohledem dojet do Železné Rudy,
kde na staveništi automobil odstavil. Příčinou požáru
byla technická závada.

Dětský den
Poslední květnový víkend opět patřil dětem.
Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali soutěže a ukázky
pro děti na fotbalovém hřišti. Letos byl dětský den spojen s
otevřením turistické sezóny a byl připraven bohatý doprovodný
program. Jak tomu ale bývá zvykem, opět nám silně nepřálo
počasí. Proto byla návštěvnost poměrně malá a ukázky se
zredukovaly. Děti si ale i tak mohly vyhrát různé hračky a
sladkosti. Slaňování a záchranu osoby
z výšek předvedlo lezecké družstvo hasičů z Klatov s
automobilovou plošinou a my jsme ukázali hašení hořícího
automobilu.

Okrsková soutěž
O týden dříve, tedy 23.května, se ve sportovním areálu na
hřišti konala okrsková soutěž v požárním útoku a štafetě. Náš
sbor postavil do soutěže dvě družstva – mladší a starší hasiče.
Starší matadoři si vedli zkušeně a ve štafetě ani útoku
nezaváhali. V útoku navíc vytvořili jeden ze svých nejlepších
časů a to pod 40s. Mladší hasiči při prvním pokusu výborně
začali štafetu. Bohužel za její půlkou došlo k chybě a výsledkem
byl pád z kladiny. Opravný pokus už se vydařil. Bohužel v útoku
došlo také k drobnému zaváhání a to při spojování savců.
Nakonec mladíci obsadili 6. místo z devíti družstev.
Starší hasiči skončili celkově na výborném druhém místě a
postoupily do dalších vyřazovacích kol.
Nutno podotknout, že vyhrát v této soutěži není možné, dokud se
jí budou zúčastňovat družstva s upravenými soutěžními stroji,
nebo nedojde k řádným zásahům ze strany rozhodčích nebo do pravidel. Náš sbor již léta odmítá investování deseti až statisíců korun do
úprav soutěžních strojů a toto obcházení pravidel jen kvůli účasti v soutěži. Navíc takto upravené původní stroje PS12, které jsou určené
pro zásahy, se při mimořádných událostech stávají nepoužitelnými. Tyto nemalé finanční prostředky raději investujeme do potřebného
vybavení, se kterým zasahujeme a pomáháme lidem v širokém okolí. To je ale již letitý problém, který by vydal na dlouhou diskuzi.

Výcvik
V sobotu 23.5 se naše jednotka zúčastnila výcviku záchrany osob ze sedačkové lanové dráhy ve Špičákem lyžařském areálu. Pod
dohledem členů a školitelů z Horské Služby jsme si zopakovali základní postupy, povinnosti a metodiku při této činnosti. Po
teoretickém zopakování následovala i praktická část, kdy si členové naší jednotky předurčení pro tento druh zásahů zkusili prakticky
zachránit osoby uvízlé na lanovce ve výšce přibližně 5m nad terénem. Závěrem cvičení byla domluvena další potřebná spolupráce v této
oblasti výcviku.

Mladí hasiči
Dne 16.4.2009 se kolektiv mladých hasičů Železná Ruda - Plameňáci zúčastnil závěrečného kola celoroční hry Plamen. Po
rozlosování startovních čísel se kolektiv rozdělil do dvou skupin po sedmi (starší a mladší). Jako jedni z prvních jsme se zúčastnili
disciplíny „Požární Útok“. Bohužel nám počasí nepřálo hustě pršelo a byla zima. Ale i po těchto útrapách jsme tuto disciplínu dokončili.
Poté jsme se všichni zahřáli teplím čajem a občerstvili se svačinkou. Po cca dvouhodinové přestávce jsme nastoupily na štafetu
požárních dvojic a štafetu 4x60 metrů. Při těchto dvou disciplínách už konečně vysvitlo dlouho očekávané sluníčko které nám dopřálo o
poznání lepší výsledky. Dále jsme předložily ke kontrole kroniku která byla též započítávaná do celkového hodnocení. Po chvilkové
přestávce přišel nástup družstev a vyhlášení výsledků. Při nástupu nám bylo sděleno, že disciplína PÚ nebude započítána do výsledků a
to z důvodu špatně zajištěných požárních prostředků (při této soutěži se cvičí s jednotnou stříkačkou a ta nesplňovala určené parametry).
Dále přišlo na rozdávání diplomů a medailí. Náš kolektiv skončil z celkového počtu 55 družstev na 44 místě. Je pravdou že to mohlo být
lepší ale je to první ročník hry Plamen, kterého jsme se zúčastnily a tudíž jsme v soutěži úplní nováčci. Protože nechceme zahálet
budeme pokračovat dále v pilném tréninku a začneme hasičským soustředěním které se bude konat od 17.6.2009 do 21.6.2009. Další
ročník hry Plamen bude zahájen 1.9.2009 a na tento budeme mít již natrénováno.
Patrik Soukup
Filip Brož
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Dům který upoutá

malbami rytířů, které pro majitele
navrhla vytvořil Mikoláš Aleš.
V bezprostřední blízkosti
hotelu byla jižní šachta špičáckého
tunelu, který zde pod hotelem
prochází. Hotel byl několikrát
přestavěn a byl navštěvován
převážně německými hosty.
Bez zajímavosti nejsou ani
ceny, za které se v hotelu nocovalo.
V roku 1930 to bylo: dvoulůžkový
pokoj 40 – 80 kč, plná penze: 55 –
75 kč, poplatek městu 1,00 kč (!),
DPH 3 %. Po válce převzalo hotel
ministerstvo obrany, které ho využívá jako
rekreační objekt dodnes.
Zapsal a fotografoval: Václav Chabr

Hotel RIXI - Špičák
V roce 1890 začali bratři Josef a Johann
Rixiové z Prahy s prvními úředními úkony
ohledně stavby jejich hotelu na Špičáku.
Hotel byl na tehdejší dobu velmi
moderní a bratři se rozhodli postavit jej
jako lázeňský dům. Objekt se nachází v
nedmořské výšce ca 1000 m. Že
šlooskutečně velmi moderní stavbu,
dokazují údaje o jejím vybavení. V hotelu
bylo ústřední topení, výtah, kadeřnický
salon, pošta a telegraf. Hosté mohli
využívat vlastní venkovní bazén, tenisové
kurty, garáže, benzínovou pumpu, stanici

automotoklubu. Samozřejmou byla služba
odvozu z nádraží.
Štít hotelu bylo možno považovat i za
galerii v přírodě, neboť nesl desky s

Žijí mezi námi
Karel Denk
Jeden z mála rodáků, který strávil celý
svůj dosavadní život na Železnorudsku,
v Hojsově Stráži. Známá postava,
v minulosti starosta hasičského sboru, od
roku 1976 do roku 1998 poslanec
městského národního výboru a zastupitel
m ě s t a . To u t o p r a c í n a v á z a l n a
prvorepublikové starostování svého děda.
V jednom podvečeru letošního chladného
června jsme se sešli v útulné světnici
rodinného statku Denkových a nechali
pana Denka vzpomínat a vyprávět. Ani
jsme nevnímali čas pravidelně odbíjený
starými hodinami a odcházeli až
s padajícím soumrakem.
O historii rodiny vyprávějí doklady 600
let staré. Statek nesl zvykové jméno
Röderhof a majitelé, rodina Seidlova,
předávala majetek po linii synů až do druhé
poloviny 19. století. Tehdy majetek
převzala dcera, provdaná Denková. První
Denk, dědeček současného majitele, přišel
ze Suchých Studánek. V první světové
válce padl do zajetí a na Sibiři strávil šest
let. Po návratu domů jej čekala nepříjemná
skutečnost - od blesku vyhořelý statek.
Takže v roce 1922 vybudoval současná
stavení.
Na novém statku se pak narodilo pět
bratrů, z nichž alespoň Karla, Pepíka
a Františka mnozí znají a znali. Karel se
narodil v roce 1940. Po válce, když začal
chodit do školy v Hojsově Stráži, neuměl
vůbec česky. Ve třídě mluvila česky snad
jen paní učitelka Skřivanová. Žáčci byli
směsí všech možných národností, jak po
válce na Šumavu přicházeli noví obyvatelé.
Přesto však se děti rychle skamarádily.
Počet dětí ve třídě kolísal mezi 20 a 25. Na
otázku, jak obtížné bylo naučit se česky,
když celá rodina mluvila německy, pan
Denk říká: "Já ani nevím, to šlo tak rychle,
najednou jsme byli kamarádi a prostě jsme

to zvládli." Z původních usedlíků zůstali po
roce 1945 v Hojsovce jen čtyři rodiny Denkovi, Kollrossovi, Tomanovi,
Kautznerovi. Všichni ostatní byli postupně
v několika vlnách odsunuti, takže pan Denk
je dnes nejstarší rodák v obci.
Od první do páté třídy chodil pan Denk
do školy v Hojsově Stráži a již zmíněná
paní učitelka pak učila ještě jeho dceru na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Od
šesté třídy pak absolvoval měšťanku
v Železné Rudě. "Tenkrát nejezdil autobus,
denně jsme museli pěšky na nádraží
a jezdili jsme vlakem." Po škole se Karel
vyučil zámečníkem v hamerské papírně
a pak tam i pracoval. Po její přeměně na pilu
zde zůstal až do úplného uzavření provozu.
Celkem tedy 24 let života denního
docházení. V zimě v létě pěšky, později na
pionýru. Jako učeň musel již v půl šesté být

v práci, protože jeho povinností bylo
zatápět. “Tam byla celá pracovní parta,”
vzpomíná, “a já jsem se tam přišel učit.
Tak v šest se začalo dělat. A když oni
přišli, už muselo být teplo aspoň kolem
kamen.” Za celých dvacet čtyři let chyběl
v práci jen jednou, když vychozenou
cestičku vysoce zavál sníh. O Karlově
spolehlivosti vypovídá i citát dřevorubce
Sekereše: “Karol, ten, keď jede na pincku,
to je ako keď sa podívám na hodinky.”
Před odchodem do důchodu ještě
pracoval jako správce zámečku v Hojsově
Stráži.
Po téměř čtyřicetileté etapě
hospodaření státních statků se majetek
vrátil do rukou rodiny. Zanikla však pila
i elektrárna, které k majetku dříve patřily.
Nezachovaly se ani menší usedlosti v
sousedství. Před několika lety převzali od
jednoho z bratrů hospodářství Karel a
Gisela a za pomoci dcer se starají, aby vše
jen kvetlo. A to se daří. Jak by ne, když
domácí pán si práci velmi užívá. "Jeden
den prší a on je celej nervózní, že nemůže
nic dělat, ne," charakterizuje ho
manželka.
Dověděli jsme se ještě mnoho
zajímavého, o prvomájových průvodech
a následných posezeních s kapelou
Borovanka, o hasičské hostorii,
o pravidlech péče o les, o péči o dobytek,
o pravidelných přátelských setkáních
s německými rodáky, o 44 letech
manželského života. Také o problémech se
zimním protahováním přístupové cesty.
Mnohé daleko mladší obyvatele
Šumavy by pan Denk a jeho paní mohli
inspirovat k pozitivnímu postoji k životu
v drsných horských podmínkách. Ani
jednou za celou dobu našeho povídání
nezazněla stížnost, že jim někdo něco
nezajistil, neusnadnil, nepřipravil.
Optimistickým a stále se usmívajícím
Denkovým tedy přejeme, aby je trable
stíhaly co nejméně a aby si naopak uchovali
svou pohodu a radost ze života.
(Podle vzpomínek Karla Denka Věra
Drahorádová. Foto: Václav Chabr)
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Vážení a milí !
Dovolte, abych jménem ZO SZP
v Železné Rudě Vám všem poděkovala.
Ptáte se za co děkujeme? Ve středu 13. 5.
2009 jsme se již popáté zapojili do veřejné
sbírky Ligy proti rakovině nazvaného
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ.
Děkujeme Vám, které jste žluté kvítky
měsíčku lékařského nabízely po Železné
Rudě i na Špičáku. A Vám všem, kteří jste
si kytičku zakoupili!!! Podařilo se nám
prodat 500kusů (o 150ks více než vloni).
Vybrali jsme celkem 11.007,- Kč.
DĚKUJEME!! Vaky nám otevřela
a spočítala paní Vítová v ČSOB ´= díky.

Peníze odeslala na konto Ligy proti
rakovině.
Slogan, který provázel sbírku, „Tiká
v každé rodině“ je varující. Varující, ale
pravdivý, neboť každý třetí občan ČR
podle celostátních statistik onemocněl
nebo onemocní rakovinou. Prevence
a především prevence od dětského věku
může toto riziko značně omezit.
Soustřeďme se na zásady zdravého
životního stylu v rodině!
Děkujeme a vězte,
děláme společně
dobrou věc. Za ZO SZP
Míla Hájková

VÝLET
Počasí ve čtvrtek 14. 5. 2009 nám
opravdu vůbec nepřálo. Vyjeli jsme si na
výstavu HOBBY do Českých Budějovic.
Mnoho a mnoho se dalo na výstavišti vidět,
ale nepřetržitý déšt nás nutil chodit
s deštníkem a v pláštěnkách. Škoda! Příští
rok to bude určitě lepší! Díky všem co jeli
s námi a vydrželi. Poděkování patří i panu
Vonáskovi, který zajistil dopravu
pohodlným autobusem. M.Hájková
(Fotografie zachycuje atmosféru výletu. V
popředí Anna Moranová. Foto: MH))

Den matek se vydařil
Asi všude různými způsoby slavili letos
Den matek. Také u nás v Železné Rudě jsme
mohli Den matek oslavit. Město Železná
Ruda, ZŠ Karla Klostermanna, Svaz
zdravotně postižených a sociálníkomise
společnými silami připravili program pro
maminky.
Starosta města přivítal všechny
přítomné ženy, hosty za SZP Šumava
Klatovy a popřál vše nejlepší přítomným
maminkám a děti daly kytičku. Poté nás
znovu příjemně překvapili naši nejmenší.
pod vedením p. uč. MŠ Moniky

společně zazpívat.
Proč toto chceme
zveřejnit a podělitse se
čtenáři o příjemné
zážitky? Je to díky
osobě pana starosty
Michala Šnebergra.
Nebylo to poprvé,
kdy s námi poseděl, popovídal, pozeptal se
na zdraví apod. Obdobné setkání proběhlo
již začátkem prosince při setkání se seniory
a zdravotně postiženými za hudebního
doprovodou skupiny Retro.
Těšíme se z
t a k o v é h o
l i d s k é h o
přístupu našeho
pana starosty a
j s m e
s i
vědomitoho, že
n a
n á s
nezapomíná.
Toto vše dokáže
perfektně
zorganizovat a
zajistit. Prostěse
snaží o dobré
vztahy a nás to
všechny těší.

MŠ pod vedení paní učitelky Najmanové a
žáky ze ZŠ uváděl pan ředitel
Drahorád.Děkujeme bylo to bezprostřední
a moc milé. Občerstvení zajistil pan
starosta a děvčata ze ZŠ obsluhovala.
Potvrzuje se, že děti si budují při takovém
setkání se seniory pěkné vztahy ke starší
generaci.
V druhé části odpoledne přišel mezi nás
se svojí harmonikou pan Strnad a zpívalo se
a zpívalo se! Děkujeme za hezké odpoledne
jménem všech žen Železné Rudy.
M.Hájková

Anna Moranová

Najmanové zazpívali a zahrály na flétny
děti MŠ. Jejich vystoupení bylo velmi
dojemné. Také žáci ZŠ svou hrou na
hudební nástroje přispěli ke sváteční
pohodě. Další milá pozornost od dětí bylo
malé pohoštění, které nám roznesly,
abychom jejich krásná vystoupení nerušili.
Vyvrcholením byla harmonika, zpěv
a vypravování podnikatele a hoteliéra
Františka Strnada, kde si přítomní mohli

Ve středu 13.
května 2009
odpoledne od 15,00 hodin pořádala ZO
SZP ve spolupráci s Městským Úřadem
Železná Ruda „DEN MATEK“. V aule ZŠ
se nás sešlo asi šedesát. Přijely se za námi
podívat i paní Skřivanová se zástupci SZP
Klatovy. Starosta Šnebergr osobně
poděkoval všem maminkám s kytičkou
gerbery. Program s písničkami a hrou na
hudební nástroje si pro nás připravily děti z

(Fotografie dokumentují atmosféruDne
matek. Vpravodole paní Skřivanová ze
SZP Klatovy. Foto: MH)

STRANA 12

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Pozvánka
Vážení a milí přátelé,
za Muzeum Šumavy a jménem ctitelů
křehké krásy šumavského skla si Vás
dovoluji pozvat na zahájení výstavy Lötz Série II. Umění a komerce v Muzeu
Šumavy v Kašperských Horách. Výstavu
připravila
historička
s k l a P h D r.
J i t k a
Lněničková,
k t e r á s
M u z e e m
Š u m a v y
odborně
spolupracuje
již více než
dvě desetiletí.

Výstava probíhá od 6. června 2009 v muzeu
v Kašperských Horách. Koná se u
příležitosti ukončení první etapy záchrany
unikátního archivu sklářských střihů
světově proslulé sklárny
v Klášterském Mlýně u Rejštena z let 1900
- 1914. V návaznosti na prezentaci těchto
sklářských střihů expozice ukazuje
veřejnosti dosud zcela neznámá skla
z produkce firmy Loetz z této doby nejen z
domácích
sbírek ale i z
majektku
soukoromých
sběratelů
z
USA a Evropy.
Jedná se o
exponáty
dokumentující
d ů l e ž i t é
momenty

vývoje v přechodu od secese k moderně a
dekorativismu. Jsou tu vystavena jednak
špičková umělecká skla spojená se jmény
slavných sklářských návrhářů (jako Josefa
Hofmanna, Leopolda Bauera, Otto
Prutschera, Adolfa Beckerta a dalších) a
jednak jsou tu představeny výrobky určené
širokému okruhu zákazníků. Muzeum
Šumavy připravilo opravdu "barevný
s k l e n ě n ý
s e n
z Klášterského Mlýna...". je možno
podotknout, že podobně obsáhlá výstava
klášterskomlýnského skla se poprvé a
dosud naposledy v Muzeu Šumavy konala
právě před čtvrt stoletím - v roce 1984. Je
třeba také připomenout, že od smrti Maxe
Spauna, majitele této sklárny a projektanta
výjimečných uměleckých aktivit tohoto
podniku, uplyne letos rovných 100 let.
Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy
Kašperské Hory

Z městské knihovny

(Foto z návštěvy MŠ v knihovně - Martina najmanová)

Telefon 376 387 023, knihovnaruda@tiscali.cz
www.knihovnaruda.cz/knihovnaruda/
internet zdarma
kopírování A4: 2 Kč, barevně A4: 20 Kč
laminování A5: 10 Kč, A4: 20 Kč
V červenci bude mít knihovna normální otvírací dobu,
pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne. Zvu k návštěvě nové čtenáře.
Roční čtenářský poplatek pro dospělé je 100 Kč, pro děti
a důchodce 50 Kč. Prvního června proběhlo v knihovně čtení
pohádek dětem. Účastníci určitě nelitovali a obdrželi sladké
odměny.
V knihovně probíhá výtvarná soutěž na téma „Těšíme se na
prázdniny“, nejlepší práce budou vystaveny.
Na konci května se seznámily s prostory knihovny děti
z mateřské školy. Knihovnu navštívili i žáci druhé třídy, prohlédli
si mnoho publikací, poučili se, jak se knihy a časopisy půjčují, co
všechno v knihovně najdou. Děti si vyzkoušely své znalosti
abecedy při zařazování knížek do regálů.
Gratuluji knihovnici Vendule Škývarové k narození
dcery Emy. Martina Najmanová

Blahopřání
V červnu slaví významná životní jubilea tito
občané:
paní Erika Bartlová 6. června - 65 let
paní Marta Haidelmaierová 13. června - 65
let
pan Ladislav Legát 8. června - 70 let
paní Věra Vojtěchová 19. června - 70 let
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti a do dalších let
jen to nejlepší. Sociální komise
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Nejlepší sportovci Železnorudska
V pátek 22. května proběhlo v aule základní
školy tradiční vyhlášení nejlepších sportovců
Železnorudska.
Za úspěchy v národních i mezinárodních
sportovníéch soutěží v uplynulém sportovním
roce byli letos komisí sportu a mládeže oceněni
mladí sportovci.

1

2

Cyklista Radim Pavlík, plavec Tomáš
Balíček a lyžaři Anna Kulíšková, Lucka
Šrailová, Jakub Kořán a Jan Šrail.
Sportovní legendou Železné Rudy pro rok
2009 se stal Josef Růžička, lyžař, trenér,
sportovní funkcionář, jenž letos na podzim
oslaví 70 let.
Všem přejeme hodně elánu
dodalšíhotréninku a také kus štěstí při

porážení soupeřů. (Ctidra)
Fotografie :
1) Zleva: předseda komise sportu a
m l á d e ž e A l o i s J a n ď u r a , s t a ro s t a
MichalŠnebergr, ředitel školy Ctirad
Drahorád, oceněný lyžař Jan Šrail.
2) Vpravo sportovní legenda
Železnorudska pro rok 2009 Josef Rúžička.
(Foto: KSM)

Český a německý stolní tenis v Železné Rudě Sport o prázdninách
V sobotu 23. 5. 2009 proběhl již
8. ročník Velké ceny Železné Rudy ve
stolním tenisu, kterou pravidelně pořádá
domácí oddíl TTC Laka Železná Ruda ve
spolupráci s SKST SOUE Plzeň.
Letošního ročníku se
zúčastnilo 28 hráčů ze
sedmnácti oddílů (Bageta
Dolany, TJ Jičín, SKST
Liberec, TVB Nassau, SV
Neukirchen, Okula Nýrsko,
Dioss Nýřany, Mittal Ostrava,
SKST SOUE Plzeň, Sokol
Plzeň V., Union Plzeň, Sokol
Pocinovice, Koc Sušice, DJK

Vilzing, Sokol Vodňany, TTC Laka
Železná Ruda a TJ Žichovice).
Vítězem se potřetí za sebou stal Michal
Vávra (TVB Nassau), 2. skončil Ulli Hosse

(SV Neukirchen) a 3. Lukáš Borůvka
(SKST Liberec). Ve finále čtyřhry
zvítězila dvojice Michal Vávra, Ulli
Hosse nad dvojčaty Borůvkovými
Jakubem a Lukášem. Za precizní
odřízení turnaje patří poděkování
Tomáši Horkovi.
Text a foto: Eugen Scheinherr

Minigolf
Mládežnický a kulturní spolek
Bayer. Eisenstein pořádají v sobotu
25. července 2009 od 13 hodin
turnaj v minigolfu. Turnaj sekoná na
minigolfovém hřišti v Bayer.
Eisenstein.
Turnaje se mohou zúčastnit
tříčlenná družstva ve třechvěkových
kategoriích - 6-12 let, 13- 18 let a 19
let a starší. Startovné je 5,- euro.
Přihlásit se lze na telefonu 0049175
208 16 28 nebo na mailové adrese
heuschneiderstefan@web.de (VD)
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ADOLF KAŠPAR, ČESKÝ ILUSTRÁTOR A GRAFIK
Při cestě po červené značce z Debrníku
na Čertovo jezero se mnozí turisté
zastavují u velmi skromného pomníčku.
Na tomto místě zemřel 29. června.1934
Adolf Kašpar, významný český grafik
a ilustrátor. K pomníčku se dostaneme i po
modré značce ze Železné Rudy. Koncem
letošního června vzpomínáme 75. výročí
jeho úmrtí.
Adolf Kašpar se narodil 27.12. 1877
v Bludově u Šumperka jako třetí syn Jana
Kašpara, obchodníka se smíšeným zbožím.
Poté, co absolvoval obecnou školu, se
rodina přestěhovala do Olomouce.
Zde začal navštěvovat měšťanskou
školu a poté Slovanské gymnázium. Před
maturitou mu nejprve umírá matka a krátce
nato i jeho otec. Na další studia Adolfovi
finančně přispívá zejména jeho nejstarší
bratr. Vydělává si ale také sám, když dává
hodiny kreslení dětem v českých rodinách
v Olomouci.
Později pracuje na ilustračních studiích
květin pro přírodovědce prof. Františka
Polívku, pro knihu Květena zemi Koruny
české. Jeho kreslířský talent v této době je
již dostatečně známý. Prof. Polívka bez
váhání doporučuje A. Kašpara
významnému olomouckému nakladateli
Romualdu Prombergerovi jako ilustrátora
českých kalendářů.
Z této doby pochází jeho známé
ilustrace v kalendářích k moravským
písním a povídkám. Jak se později ukázalo,
osoba R. Prombergera zřejmě velmi
zásadním způsobem ovlivnila další
umělecký život A. Kašpara.
R. Promberger v roce 1899 vydává jeho
ilustrace k Mickiewiczově Paní
Tw a r d o w s k é a s e z n a m u j e h o
s akademickým malířem Hanušem
Schweigerem. V roce 1899 Adolf Kašpar
díky všem těmto osobním kontaktům
začíná studovat na pražské akademii a
stává se žákem významné umělecké
osobnosti, prof. Maxmiliana Pirnera.
A. Kašpar přesto ze studia není příliš
nadšen. Stále více ho zajímá stará Praha,
prostředí zanikajících pražských uliček.
Později mu dokonce hrozí vyloučení ze
studia pro „nestálou pilnost a nedbalou
návštěvu“. Stále pracuje pro
R. Prombergera a H. Schweigera.
V roce 1901 Adolf Kašpar, student
prvního ročníku akademie, je doporučen
H . S c h w e i g e r e m J a n u Vi l í m o v i ,
představiteli nově vznikajícího podniku,
České grafické společnosti Unie. Cílem
této instituce bylo vydat ve výpravné verzi
Babičku Boženy Němcové.
Ve stejném roce Adolf Kašpar pomáhá
H. Schweigerovi s nástropní malbou
knihovny na zámku Kreuzenstein hraběte

Wilczka, poblíž Vídně.
Již první ilustrace k Babičce
Boženy Němcové byly velmi zdařilé.
Pochvalně se tehdy o nich vyjádřil na
výstavě pražské akademie i velmi přísný
kritik, sochař J.V. Myslbek. Celý soubor
ilustrací vyšel roku 1903 nákladem České
grafické společnosti Unie. A. Kašparovi se
tímto dílem na mnoho let dopředu otvírá
cesta k české národní literatuře, vedle
Boženy Němcové k Aloisu Jiráskovi, Karlu
Václavu Raisovi, Zikmundu Wintrovi aj.
Jako Josef Vojtěch Hellich (1807 1880) vytvořil v našem podvědomí trvalou
představu Boženy Němcové, tak Adolf
Kašpar vtiskl svými ilustracemi do našich
myslí trvalou představu ratibořské krajiny
\a jejích obyvatel.
V Ottově nakladatelství vychází v roce
1905 Jiráskova Filosofská historie
\s Kašparovými ilustracemi.
V roce 1907 se Adolf Kašpar žení
s neteří R. Prombergera, Jitkou Řepkovou.
Svatební obřad se koná na Velehradě.
V roce 1911 se oba stěhují do
severomoravských Loštic. Adolf Kašpar
začíná pracovat na F.L. Věkovi.
V době I. světové války (1915 - 18) byl
odveden a sloužil jako plukovní malíř
v Olomouci, Opavě, Krakově a v Haliči. Po
válce se vrací opět do Loštic a pokračuje ve
své ilustrátorské práci.
Již v té době je více než zajímavé
sledovat Kašparův pečlivý přístup
k ilustrační kresbě. Důkladné seznámení se
s textem, studie prostředí, lidí, jejich
oblečení, doby. Vše bylo podpořeno
velkým množstvím skic, detailních studií
a fotografiemi. Řadu obrázků koloroval,
někde si zaznamenával pouze barvu. Na
některá místa se vracel i vícekrát.
Ratibořice z těchto důvodů navštívil např.
celkem třikrát.
O tehdejší velikosti malířské osobnosti
Adolfa Kašpara
svědčí i výrok
Mikoláše Alše v
roce 1912:
„Kašpar je
kumštýř, toho
nám dal Pán Bůh
…“
B ě h e m
následujících let
vychází další
k n i h y
s ilustracemi
Adolfa Kašpara
např.: Němcová P o h o r s k á
vesnice, Pan
učitel, Jirásek Temno, U nás,

Bratrstvo, Rais - O ztraceném ševci,
Zapadlí vlastenci, Pantáta Bezoušek,
Winter - Mistr Kampanus, Čelakovský Toman a lesní panna aj.
V roce 1934 Adolf Kašpar navštívil
Chodsko, kde připravoval materiál
k ilustracím k románové trilogii Jindřicha
Šimona Baara (1869 - 1925), kněze, rodáka
z nedalekého Klenčí pod Čerchovem.
I. díl této trilogie Paní komisarka, jako
dílo nejzdařilejší, se odehrává v Klenčí
v letech 1845 - 46. Románová postava paní
komisarka, manželka komisaře Němce, je
sama Božena Němcová.
Umělec zde po dobu svého pobytu
zhotovil více než 100 kreseb a akvarelů.
Jeho ilustrátorská práce zůstala ale již
nedokončena. Zcela neočekávaně Adolf
Kašpar umírá v Železné Rudě ve věku
svých nedožitých 75 let. Je paradoxem, že
jeho velká umělecká dráha začíná
s tématem Božena Němcová a stejně tak
s ním končí.
Nedokončený soubor ilustrací k Paní
komisarce pod názvem „Na Chodsku od
jara do zimy“ byl v roce 1935 vydán
nakladatelstvím Novina a opatřen
Baarovými texty.
Význam Adolfa Kašpara, umělce,
ilustrátora přesahuje daleko hranice
Železné Rudy, má celonárodní charakter.
Jeho umělecká činnost hluboce souvisí
literárními díly Boženy Němcové, Aloise
Jiráska, Karla Václava Raise aj., které tvoří
uhelný kámen české literatury. Naší
povinností je tento odkaz udržovat
a předávat dalším generacím.
Domnívám se, že místo posledního
skonu Adolfa Kašpara v Železné Rudě si
zaslouží určitě více pozornosti. Letošní
malé výročí jeho úmrtí by mohlo být
určitou inspirací kompetentním místům
k zamyšlení nad nezbytnou úpravou tohoto
pietního místa. Josef Růžička

Lesní pomníček na místě Kašparova skonu (foto: VáclavChabr)
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Výročí bez novinek
Ještě k A. Kašparovi
Železnorudský klub ve spolupráci s
městem chtěl letos připomenout výročí
skonu malíře Adolfa Kašpara vybudováním
malé naučné stezky. Na realizaci záměru
požádali o grant ČSOB, ale bohužel
neúspěšně. Z dopisu zástupkyně ČSOB
vyjímáme:

Pouť na Zhůří
V sobotu 6. 6. 2009 v 11 hod se konala
pouť na kepelském Zhůří. Česko –
německou bohoslužbu u Kaple Nejsvětější
trojice celebrovali železnorudský farář
Zdislav Pešát a farář Amros Trummer
z Lohbergu. Po mši vzpomněl farář Pešát

oběti deseti amerických vojáků, kteří těsně
před koncem 2. světové války zde na Zhůří
padli. Krátkou vzpomínkou v angličtině
uctil jejich památku a položil květiny
u amerického pomníku. Na mši se sešlo asi
300 lidí, zhruba polovina z Čech. Posléze
odjeli poutníci do blízkých Petrovic, kde
pouť pokračovala.
Zapsal Václav Chabr
(Fotografie z pouti. Foto: VCH)

S politováním Vám oznamujeme, že Vámi
podaný projekt podporu z Grantového
fondu ČSOB nezískal, přestože určitě patřil
k těm kvalitním.
Zájem o program předčil naše očekávání,
konkurence byla opravdu velká a při
nejlepší vůli nebylo možné poskytnout
podporu všem projektům, i když byly
smysluplné. Hodnotící komise
projednávala v Grantovém fondu ČSOB
celkem 158 žádostí v hodnotě více než devět
a půl milionu korun. Z jednoho milionu
korun, který měla hodnotící komise k
dispozici, bylo podpořeno celkem 19
žádostí. Seznam udělených grantů
naleznete od 29. 5. 2009 na webových
stránkách ČSOB (www.csob.cz) a Nadace
VIA (www.nadacevia.cz).
Pavlína Folovská, Manažerka společenské
odpovědnosti Československá obchodní
banka, a. S.

V co lidé věřili, věří a...
Druhou část z historie církve na
Železnorudsku, její poválečný život,
vybíráme z materiálu zpracovaného
Václavem Volencem.
Již jmenovaný P. Janeček se snažil
v Rudě vytvořit letní kulturní centrum,
chalupy si v okolí začali kupovat význační
umělci, např. Rafael Kubelík a v kostele se
ozvala první klasická díla.
Pak došlo k druhému výbuchu,
komunistickému puči. Vše bylo zase jinak,
kdo tu již byl, byl většinou „odešen“ a přišli
chrabří ochránci lidově demokratického
zřízení. Pravda, bylo zde nadále několik
původních obyvatel a třeba i obyčejných lidí,
například lesních dělníků, úředníků, lékař se
svou rodinou, učitelé ze staré školy, ale ti byli
v menšině. Režim tuhnul, kostel se prázdnil.
Z fary se stala ubytovna dělníků, papír
z knížek se hodil do děravých bot jako
vložky. Ovšem i místní páni soudruzi si
uvědomovali význam kostela jako
neodmyslitelné památky obce a již v roce
1949 zorganizovali první sbírku na jeho
opravu.
V roce 1966 nastoupil nový kněz
P. Antonín Prokeš, lidmi velmi oblíbený.
Předtím prožil 10 tvrdých let
v komunistických věznicích a lágrech. Lidé
na faru přijížděli z celé republiky, ale hlavně
z Moravy, aby nejdříve dřeli na opravě

k o s t e l a a f a r y, j i ž o d s o u z e n é
k demolici a pak se kochali přírodou.
Kostel byl plný, výuka náboženství
naplnila celou třídu. Brzy však přijely
tanky s hvězdou, tentokrát červenou, ale
zatím bez velkého vlivu na život církve.
Ještě v roce 1970 bylo slavné biřmování
českobudějovickým biskupem Josefem
Hlouchem, kdy s ním byl jeho sekretář P.
Miloslav Vlk. Tušil tehdy, že za třicet let
bude právě z Rudy odcházet na biskupský
stolec?
Šroub se však začal utahovat. Z fary se
sice stalo duchovní středisko pro kněze.
Ovšem dříve, než je navštívil soudruh
církevní tajemník, prověřila kněze státní
bezpečnost. Z místních zůstalo věrno pouze
několik jednotlivců, manželských párů
a jedna rodina. Rozmohlo se i udavačství.
Pro ilustraci je přiložen dopis, který
P. Prokeš obdržel:
Pan Antonín Prokeš Farní úřa, Železná
Ruda 43
R o z h o d n u t í o kárném opatření
Za přestupek, kterého jste se dopustil
tím, že dne 11.9. jste mezi 9. až 10. hodinou
uspořádal mimo pravidelnou dobu
bohoslužeb v železnorudském kostele
soukromou akci pro uzavřenou společnost
120 západoněmeckých turistů krajinského
spolku, Vám ukládám kárné opatření, a to

d ů t k u s v ý s t r a h o u.
Uvedený den jste vítal účastníky
zájezdu projevem v německé řeči, když
předtím vyzváněl kostelní zvon. Účastníci
této akce vešli do kostela postranním
vchodem, zatímco hlavní (mříž) byl v té
době uzavřen. Němečtí turisté seděli v
lavicích a prováděli liturgické
úkony(modlili se) za účasti varhanní
hudby. Na varhany hrál p. Antoš.
Tím tato akce překročila běžný rámec
turistického zájmu o kostel jako kulturní
památku a narušila svým průběhem hladinu
veřejného mínění. Svým jednáním jste
porušil ustanovení §2 odst.2 vl. nař. č.
219/49 Sb., která Vám ukládá svým
rozsahem povinnost duchovní péče o
katolické věřící pouze farnosti Železné
Rudy. Přestože celá akce byla ze strany
západoněmeckých turistů dlouhodobě
plánovaná, jak vyplývá z propagačního
letáku, a je důvodný předpoklad, že Vám
byla známa, neoznámil jste její konání
tajemníku ONV pro věci církevní, ani
orgánům MěNV v Železné Rudě, a to ani
dodatečně.
Při projednávání celé záležitosti dne 30.
9. 1985 jsem nemohl přihlédnout k Vaší
obhajobě pro nesporné indicie, jako
vyzvánění zvonu a hru na varhany, což
ostatně nepopíráte. Vámi uváděné důvody
nemohou být zásadně omluvou.
Uloženou důtku považuji za přiměřené
(Pokračování na str. 16)
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Zajímavosti
Muzeum železničních drezín
v Čachrově.
Málokdo asi ví, že v nedalekém
Čachrově je muzeum železničních drezín.
Pokud se do muzea vydáte, najdete zde
šlapací i ruční drezíny - nejstarší exponát je
z roku 1825 - a mnoho dalších historických
kousků, např. část železniční trati, strážní
domek, signalizační zařízení a mnoho
dalších rarit. Všechny exponáty jsou
funkční a v bezvadném technickém stavu,
což je zásluha majitele, znalce a velkého
nadšence pana Václava Zahrádky.,Ten o
vystavené exponáty láskyplně pečuje. Pan
Zahrádka se pravidelně zúčastňuje se
svými stroji na akcích a oslavách v Železné
Rudě, v Bavorsku i ve vzdálenějších
koutech naší země i Evropy.

Po telefonické domluvě se můžete
vydat na prohlídku tohoto ojedinělého
muzea a připomenout si historii železnice.
Objednat se lze na čísle 602 448 129.

vzácní tvorové klidné prostředí pro svůj
život. Většinou člověk nenajde pro jejich
nároky porozumění . Snad na některém
přítoku Řezné najdou příhodnější místo,

kde jejich stavby dojdou pardonu od lidí.
Bobr (Castor fiber) žije v párech - s rodiči
žijí mláďata 2 roky, třetí rok odcházejí
hledat si nové teritorium. Bobr se dožívá
až 25 let a dosahuje váhy 30 kg. Pro svoji
velmi cennou kožešinu a pro svoje žlázy
zvané „bobří stroj“(používaly se na
výrobu parfémů) byl téměř
úplně
vyhuben. Jeho ocas – mysliveckou
mluvou „veslo“ býval královskou
pochoutkou. Ještě před několika staletími
osidlovali bobři většinu evropských řek . I
když se v poslední době jejich stavy
zvyšují, je to pořád kriticky ohrožený
druh a pokud se lidský přístup k nim
nezmění , asi tím ohroženým druhem i
nadále zůstanou. Vladimír Mareš

SLUNOVRAT

Václav Chabr

Bobři opět na Řezné .
V posledních letech můžeme sledovat
návrat bobrů do šumavské přírody .Na
Železnorudsku je to již několik let stará
historie. V minulém roce se bobří rodina
usadila na Řezné v Alžbětíně v blízkosti
nádraží. Bobři si zde našli vyhovující
prostředí a s pilností sobě vlastní si zde
postavili hráz. ( Bobři potřebují minimálně
1,5 metru hlubokou vodu a kde ji
nenalézají, musí si vytvořit hráz. Na
hlubokých řekách si hráze nestaví).
Materiál na svoji stavbu nalezli hned vedle
–měkké listnáče (jívy,osiky,olše,břízy) zde
rostoucí jsou pro ně ideální stavební
materiál i potrava. Hráz vydržela celou
zimu i jarní tání .Bohužel před nedávnem
byla hráz protržena a bobři se odstěhovali.
Je to doklad, jak obtížně nachází tito

Železnorudskýklub zve
příznivce a přátele na
slunovratové setkání v sobotu
20. června u pomníku Barabů.

V co lidé ... (Pokračování ze str. 15)
kárné opatření, přestože Vám již byla za
porušení zásad o celebraci udělena důtka s
výstrahou ze dne 13. 6. 1979. Protože ale od
jejího pravomocného udělení uplynula
doba delší než jeden rok, ve kterém nedošlo
k žádnému porušení, hledí se, jako by kárné
opatření nebylo uloženo. Mám za to, že
uložená důtka může ještě splnit výchovný
účel a být dostatečnou výstrahou před
podobnými činy v budoucnosti. V případě,
že se bude podobná akce opakovat, bude
podána žádost o odnětí státního souhlasu k
výkonu duchovenské činnosti, ve smyslu
ustanovení §2 zákona č.218/49 Sb.
Jestliže s uloženým kárným opatřením
nesouhlasíte, můžete podat proti tomuto
rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení
námitky. podání námitek nemá odkladný
účinek.
V Klatovech 7. 10. 1985
Pavel Peťule, okresní tajemník pro věci
církevní, Okresní národní výbor v
Klatovech.
(Dokončení příště)

Na Kvildu pro knihu

Obec Kvilda a PEN-klub budou 20.
června ve 14:oo hodin křtít knihu
Ondřeje Fibicha

NEJÚPLNĚJŠÍ MÍSTOPISNÝ
SLOVNÍK STARÉ ŠUMAVY.
Všichni milovníciŠumavy jsousrdečně
zváni.

Již 45 let uplynulo od průzkumu
Černého a Čertova jezera. Výročí
připomínáme kopií článku
a fotografií z dobového tisku. -Red-
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