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Co nás rozděluje
Názor zastupitele
V říjnu 2006 proběhly volby, u nás
s výsledkem šest zastupitelů ODS, dva
z Hojsovy Stráže, pět z různých a uskupení.
Na prvním zasedání byl zvolen starostou
Michal Šnebergr /ODS/, místostarostou
Milan Kříž /Hojsova Stráž/, předsedou
kontrolního výboru Václav Mach /odstoupil
v r. 2007, nahrazen Věrou Drahorádovou/,
předsedou finančního výboru Tomáš Horek.
Bohužel na tomto zasedání řekl pan starosta:
„Nebudu ze zastupitelstva dělat národní
frontu.“ Tím měl na mysli spojení
zastupitelů ODS se dvěma z Hojsovy Stráže.
Ostatních pět bylo zařazeno do tzv. opozice.
Opozice se chce podílet na řešení
problémů
Co se tedy stalo? Byly vytvořeny dvě
skupiny zastupitelů a do hry vstoupila
„velká politika“ na komunální úrovni, což
mělo za příčinu vznik dvou názorů na řešení
problémů a na rozvoj obce. Vznikla složitá
situace, kdy starosta má velké pravomoci
/neexistuje rada obce/, nahrazoval funkci
tajemníka, vedoucího finančního odboru
a vede komisi cestovního ruchu a postupně
tak byli rovněž zaměstnáni i další „jeho“
zastupitelé či pobírali jiný druh odměny
z rozpočtu města. Celkem se jedná přibližně
o dva mil. Kč za rok. Zbývajících pět
zastupitelů, pobíralo dohromady cca dvacet
tis. Kč za rok. Tím bylo jasně rozhodnuto
o schvalovací většině v zastupitelstvu
a o možnostech zbývající menšiny.
Menšina, kam se řadím i já, měla pouze
možnost vyžadovat informace. V případě,
že je nedostala, byla nucena se obrátit i na
jiné orgány, aby jí takovéto informace byly
poskytnuty. Protože se jednalo převážně
o informace všeobecného charakteru, bylo
vyžadování konkrétních informací možno
jen na veřejných zasedáních, která tak byla
někdy i velmi bouřlivá, ale byla zde snaha
podílet se na některých řešeních problémů
obce, což se, ze shora uvedených důvodů,
dost dobře nedařilo. Tento příspěvek
uvádím jako vysvětlení a odpověď na

některé názory občanů, že se zastupitelé jen
hádají.
Řešení je ve spolupráci
Neuměle jsem se pokusil vysvětlit míru
zodpovědnosti za řešení obecních problémů
a kdo má vůbec možnost to ovlivňovat. Já
osobně nejsem zastánce obecných
proklamací, vždy jsem chtěl, aby bylo jasně
řečeno, co se bude dělat a kdo nese zodpovědnost. A to je úlohou „opozice“, aby
kontrolovala a v rámci možností navrhovala
řešení. To bylo vždy smyslem připomínek
všech „opozičních“ zastupitelů. Prostě,
dokud se do řešení problémů obce nezapojí
jak zastupitelé, tak i občané zde trvale žijící,
či podnikající, nelze asi v reálném čase
prosadit nějaké návrhy a změny, které se čas
od času objevují i ve zpravodaji jako
podněty na řešení problémů, zejména rozvoj
cestovního ruchu, z řad podnikatelů nebo z
řad návštevníků. Řešení vidím v tom, že do
konce volebního období v roce 2010 budou
obě skupiny spolu-pracovat a nejlépe by
věci prospělo, aby se přestalo rozdělovat,
kdo kam patří. Domnívám se, že dosud není
pozdě k realizaci prospěšných nápadů v
rámci rozvoje turistického ruchu a Železné
Rudy, jen je asi třeba mezi sebou lépe komunikovat.
Kritika je možná jen do cizích
subjektů
Na závěr ještě poznámku. Vzniká
otázka, proč se některé věci nekritizují nebo
nerozporují na stránkách zpravodaje. Proto,
že rada novin rozhodla /květen 2008/, že se
budou uvádět pouze pozitiva z práce
zastupitelstva a kritika je možná pouze do
tzv. cizích subjektů /viz NPŠ, CHKOŠ
apod./. Obracím se proto na čtenáře s tím,
aby se pokusili pochopit nelehkou úlohu
opozičních zastupitelů a vůbec všech
volených zastupitelů, protože práce je to
velmi složitá a v řadě případů se zastupitelé
musí kvalifikovaně rozhodovat na základě
všech dostupných informací, což pak někdy
vzbuzuje dojem, že se jenom na zasedání
hádají.
Václav Mach

Také jste slyšeli, že …?
V posledních dnech června jsem se
doslechla, že prý separovaný papír
donesený do sběrných surovin nemám
komu předat. A když půjdu do sběrného
dvora v sousedství, budu muset zaplatit.
Z informace jsem nebyla příliš moudrá,
proto jsem se obrátila na Caroline
Zahradníkovou, vedoucí správního odboru
města a vedoucího služeb města, Karla
Papeže se žádostí o upřesnění.
Caroline Zahradníková sdělila, že ze
strany města k žádným změnám nedošlo,
sběrný dvůr funguje stále stejně
a separovaný odpad lze také bezplatně
odkládat do barevných kontejnerů
rozmístěných na území Železné Rudy,
Špičáku i Hojsovy Stráže. Karel Papež
potvrdil, že provozovna sběrných surovin,
kam bylo možno odkládat starý papír
a železo, ukončila provoz. Ten zajišťovaly
Služby města. Provoz byl ale již delší dobu
finančně ztrátový, proto skončil.
Z vyjádření tedy vyplývá, že vstupní
informace byla pravdivá jen částečně.
Sběrné suroviny skutečně nefungují, ale
druhá část zvěsti, že by za každé kilo
odloženého starého papíru musel občan
platit, je zavádějící, protože máme
k dispozici kontejnery na plasty, papír
a sklo stále bezplatně. -Vedra-

Z obsahu:
- tipy na výlety
- kulturní
a sportovní dění
o prázdninách
- program
Železnorudských
slavností
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USNESENÍ ZM č. 29 ze dne 10. 06. 2009
ZM schválilo:
- hospodaření a závěrečný účet města za rok
2008 i zprávu o přezkoumání hospodaření za
rok 2008. Nedostatky prověří právník města
a následně budou řešeny
- rozpočtové opatření č.1 (komentář na str. 3)
- výsledky hospodaření organizací
provozovaných městem za rok 2008
a jejich rozdělení:
- ZŠ a MŠ Karla Klostermanna
- Služby Města železná Ruda s.r.o.
- ZR City Service s.r.o.
- návrh kalkulace cen vodného a stočného na
rok 2009
- uzavření smlouvy na příspěvek
Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost
- příspěvek na opravu kostela
- uzavření smlouvy o výtěžku z provozu
kasina se společností Ingo Casino a.s.
- uzavření darovacích smluv:
- s JUDr. Strnadem, Hotel Belveder na
poskytnutí daru městu
- s p. Šmídem, Hojsova Stráž 146 na
poskytnutí daru městu
- s Autocentrem Neužil s.r.o. (Alpský
dům) na poskytnutí daru městu na akce
spojené se zahájením letní sezony
- s Hotelem Čertův Mlýn, Špičák 132 na
poskytnutí daru městu na akce spojené se
zahájením letní sezony
-s p. Kostelníkem (restaurace Laka) na
poskytnutí daru na akce spojené se
zahájením letní sezony
- poskytnutí finančních darů členům volební
komise ve výši 1 000,-Kč
- změnu parkovného u cukrárny Charlotta,
hodina parkování - 25,-Kč, celodenní
parkování 75,-Kč, od 20,00 do 8,00 hod.
zdarma
- uzavření nájemní smlouvy s p.
Hanzlíkovou na plochu pro umístění
reklamního poutače „Café Sněhurka“
- záměr Města Železná Ruda prodat stp.
č. 390/2, 3 na Špičáku
- záměr prodat travnaté části p.p.č. 1261/13
v Hojsově Stráži
-záměr pronajmout stp.č. 184 v Železné
Rudě pro včelín
- záměr prodat p.p.č. 97/19 v Železné Rudě
- převzetí kanalizačního a vodovodního řadu
propojujících lokalitu Samoty a ul.
J. Vojty
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na vedení elektropřípojky pro akci
„Elektropřípojka Špičák Zeman kNN“
- prodej vozidla Multicar
- záměr prodat p.p.č. 10/45 v Železné Rudě
- záměr prodat stp.č. 58/5 v Hojsově Stráži
- odkoupení podílu na p.p.č. 1808/3
o celkové výměře 87 m2 v Hojsově Stráži
- uzavření smluv o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene:
- na vedení kabelu kNN na Špičáku s
ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce
„Špičák, Zich-kNN“ za podmínky, že

případné překopy provedou Služby
Města Železná Ruda s.r.o.
- na vedení kabelu kNN v Železné Rudě
s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce
„Železná Ruda, Pravda-kNN“
- na vedení kabelu kNN pro akci
„Železná Ruda, sběrna odpadu – kNN“
za podmínky, že překopy provedou
společnost Služby Města Železná Ruda
s.r.o.
- na vedení přípojky NTL v Hojsově
Stráži se společností ZČP Net, s.r.o. za
podmínky, že překopy provedou Služby
Města Železná Ruda, s.r.o.
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na vedení kabelu kNN v rámci akce
„Železná Ruda, Samoty, 12 BJ – TS, kNN“
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na vedení kabelu NN v rámci akce
„Špičák, silnice-přeložka NN
- pokyny pro zpracování návrhu Územního
plánu, změna č. 6
- rekonstrukci SLD Pancíř, investorem bude
Město Železná Ruda
- revitalizaci pozemků Lesní společnosti a.s.,
Žel. Ruda – areál dílen a pily na Debrníku
- změnu partnera pro financování projektu
Interreg-Cíl III na Patersdorf
- zrušení stavebního výboru
- vydání nového katalogu „Železnorudsko“
- stanovení inventarizačních komisí
- odložení smlouvy o spolupráci se
společností MP Beta a Vladimírem
Novákem a Helenou Smetanovou
- provedení zadávacího řízení na zajištění
sběru a svozu separovaného odpadu
- zrušení faktury vystavené společnosti ZR
City Service za nájemné 1. 4. až 30. 6. 2008
- zrušení faktury vystavené společnosti
Služby Města Železná Ruda na druhou
splátku za pronájem lyž. vleku Pancíř
ZM neschválilo:
- záměr prodat stp.č. 153/3 v Železné Rudě
- převzetí komunikací od společnosti
Magenta Ray
- záměr prodat část p.p.č. 98/1 a 97/19
v Železné Rudě p. Šantínové. V souvislosti
s tím nesouhlasí s převodem části p.p.č. 572
v Železné Rudě od ÚZSVM ve prospěch
p. Šantínové. Dojde-li přesto k převodu,
budeme bezpodmínečně požadovat zřízení
věcného břemene na vedení vodovodu
v majetku Města Železná Ruda
ZM souhlasí:
- s rychlejším uhrazením splátek od spol.
Tedom z důvodu investic do nových
teplovodů
- s PD „Úprava příjezdové komunikace“
společnosti Masák a Partner s.r.o.
- s převzetím kanalizačního sběrače
„Jezerka“
ZM povoluje výjimku z RP Špičák:
- Ing. Károvi Plzeň, na zvýšení objektu
ZM povoluje výjimku ze stavební
uzávěry:

- na úpravy v objektu Debrnická 429
v Železné Rudě.
- na rekonstrukci Penzionu Poustevník
v Hojsově Stráži
- na úschovnu sportovních potřeb v Železné
Rudě pro manžele Hanzlíkovi za podmínky
doplacení kupní ceny v případě, že bude
předmětná stavba změněna či doplněna
- pro manž. Hanzlíkovi, na změnu stavby
před dokončením - RD v Železné Rudě
- pro Jaroslava Lučana na změnu stavby před
dokončením - Bistro – změna společenské
místnosti na byt
- pro J. Touška, Kolinec a manž.
Valdmanovi, Běšiny, na zastřešení stávající
přístupové terasy nad bowlingem, propojení
herny s letní terasou, přístavba letní terasy
- pro Ing. Pavla Hlavatého, Klatovy na
umístění kabelu NN pro 2 RD v Železné
Rudě
- pro Petra Zíku, Železná Ruda, na zastřešení
venkovního schodiště a balkonu
s podmínkou instalace sněhových zábran na
celém objektu
- pro MUDr. Gabrielu Naxerovou, Přeštice,
na zastřešení terasy rekreační chaty
v Železné Rudě
- na rekonstrukci objektu č.p. 36 v k.ú.
Hojsova Stráž
- pro Jarmilu Oberfalzerovou, Železná Ruda,
na udržovací práce garáže a verandy
- pro společnost MV Projekt Klatovy s.r.o. na
akci „Železná Ruda, sběrna odpadu – kNN“
- na změnu užívání bývalé provozovny Zoo
Laguna (obchod) na bar-herna-sázková
kancelář pro Pavla Hracha, Nalžovy 85.
ZM pověřuje společnost Ingem inženýrská,
a.s., Plzeň vypsáním výběrového řízení na
zpracování záměru a podání žádosti na fondy
EU na akci „Výstavba lanovky Pancíř“
ZM odkládá žádost o povolení výjimky ze
zákazu stavební činnosti na dva víceúčelové
objekty v Železné Rudě
ZM bere na vědomí:
- smlouvu o výpůjčce hasičské Tatry CAS 32
T 815 s HZS Plzeňského kraje
- těžbu dřeva v městském lese v k.ú. Špičák.
- smlouvu se společností Sitour – pronájem
a provozování softwarového vybavení
rezervačního systému ubytování
- koordinační dohodu mezi Městem Železná
Ruda a Policií ČR
ZM revokuje usnesení č. 13/522 - prodej
pozemku.
ZM jako jediný společník při výkonu
působnosti valné hromady rozhodlo:
- o zrušení pohledávky ve výši 131,25 Kč
u společnosti ZR City Service s.r.o.
- odvolává z funkce jednatele společnosti
Služby Města Železná Ruda s.r.o. p. Milana
Horsáka.
- odvolává z funkce prokuristy a jmenuje do
funkce jednatele společnosti Služby Města
Železná Ruda s.r.o. Karla Papeže.
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Železnorudsko Vás baví!

Jak hospodaříme?
Komentář k usnesení ZM
V usnesení zastupitelstva je mezi
schválenými body uvedeno i rozpočtové
opatření číslo 1. Požádali jsme Jiřího
Kvapila , zastupitele pověřeného vedením
finančního odboru, o krátký komentář.
Rozpočet na rok 2009 jako celek byl
schválen zastupitelstvem před začátkem
roku. V průběhu času se ale mohou projevit
různé nepředpokládané vlivy. Ty je nutno
do rozpočtu průběžně zapracovávat.
Změna, kterou zastupitelstvo schvalovalo
na červnovém zasedání znamená
v příjmové části přijetí daru městu ve výši
šedesát dva tisíc korun. Dárce si vymínil, že
finance město využije na opravu kostela.
Dále se příjmová část rozpočtu navýšila
o osm set padesát tisíc korun za prodej
majetku, bytů a pozemků, z výtěžnosti
automatů v kasinech a hernách přibylo 1,9
mil., z výtěžnosti kasina 2,15 mil. korun.
Změnily se i výdaje. Projekt Skibus,
budoucí autobusové zastávky, potřebuje tři
sta sedmdesát tisíc a dostavba budovy
SRKu tři sta devadesát tisíc korun. Celkově
zůstává náš rozpočet vyrovnaný. Potěšující
je výsledek hospodaření města v první
polovině roku. “Naše příjmy dosáhly výše
20,9 mil. korun, výdaje ca 19,4 milionu.
Máme tedy přebytek téměř 1,6 mil. korun,”
sdělil nám závěrem Kvapil. (Red)

Prázdniny 2009
Datum:

Akce:
7. ročník turnaje
v plážovém volejbalu
viz str. 19
Den s Hit Rádiem FM
PLUS a Pošumavská
liga horských kol

Pořadatel/místo:

Kontakt:

Spolek bývalých
sportovců
Hotel Engadin

723 181 007

Areál Samoty

777 853 306

H.Stráž/kostel

376 361 227
376 397 033

Železnorudské
slavnosti

Město Železná Ruda

376 397 033

2. 8.

Pellant Collegium
+ houslový virtuos
Jaroslav Svěcený

H.Stráž/kostel

376 361 227

8. 8.

Panzer Tour –
cyklozávod

Hotel Prenet

722 171 717

8. - 9. 8.

Bike camp
Simple Ride

Sport. areál Špičák

376 397 167

H.Stráž/kostel,

376 361 227

18. 7.
25. 7.
26. 7.
31. 7. - 2. 8.

ETERNAL SEEKERS
Clarinet Factory,
L. Dusilová, B. Hlavenková

12. 8.

J.Koubková
s doprovodem

15. 8.

Dřevěná olympiáda

H.Stráž/Hasičárna,

376 361 227

23. 8.

Prenetské léto

Prenet

376 397 033

Výstavy a jiné akce na Železnorudsku
- Afrika – výstava fotografií
p.Václava Chabra v ZŠ K.
Klostermanna
- Historické motocykly, geologická
expozice Český kráter – stálá
výstava v „Zámečku“ v Železné
Rudě
- Pohádkové bytosti, strašidelná
knajpa a Pivovarské muzeum –
stálá výstava v hotelu Grádl
v Železné Rudě
- Výstava „Fotografie ptáků“ –
duben až září 2009 v IS NP Šumava
v Alžbětíně
- Výstava skla „Historické lahvičky na
šňupací tabák“, 30.5.–31.8.2009
v Muzeu Šumavy v Železné Rudě
- Strašidla na cestách – 2.6.-31.7.2009,
budova zámečku v Železné Rudě - denně
10 – 16:30 hod.
/Upřesnění ke všem uvedeným akcím,

případně informace jejich průběžném
doplňování naleznete v dalších vydáních
Železnorudského zpravodaje, nebo na
i n t e r n e t o v é
a d r e s e
www.sumava.net/itcruda/

Pozvánka za hranice
I v letošním létě, jehož způsob je poněkud
podivný, se návštěvníkům Šumavy

a Železnorudska nabízejí na obou
stranách hranice různé akce
k zábavě a odpočinku. Příležitosti
v Železné Rudě připomínáme
v příspěvku Železnorudsko Vás
baví i na dalších stranách ŽZ. Zde
upozorňujeme na dva festy
v Bavorsku. Do 15. července
probíhá ve Zwieselu Grenzlandfest.
Vyvrcholí ve středu 15. července
setkáním obcí z obou stran hranice.
Bližší informace najdete na internetové
adrese: www.grenzlandfest-zwiesel.de.
Od 24. do 29. července pak v Regenu
probíhá Pichelsteinerfest, jehož
nejzajímavějším dnem bude asi neděle
26. července, kdy městem půjde průvod
s alegorickými vozy a večer budou řeku
Regen brázdit gondoly. Informace najdete
na internetové adrese:
www.pichelsteinerfest.com. -Vedra-
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Prázdninová doprava na Železnorudsku
Ač se to nezdá, Železnorudsko je
dostupné vlakovými a autobusovými spoji,
či linkami, velice slušně. Dovolte malý
přehled a pár zajímavostí.
Vlaková spojení:
Trať č. 183 Železná Ruda-Alžbětín –
Klatovy – Plzeň: z Alžbětína jezdí tři
přímé spoje do Prahy (odj. 8:42, 12:42,
16:42) a naopak z Prahy přijíždějí dva
přímé spoje (odj.z Prahy v 7:11 a 11:11)
Doba jízdy – cca 4 hod. Další spoje na
Klatovy a Plzeň doplňují výše uvedená
vlaková spojení.
DB 905 Špičák – B.Eisenstein –
Zwiesel – Plattling: ze Špičáku odjíždějí
vlaky „Wald-bahnu“ v letní sezoně v 9:32,
11:32, 14:30, 18:30, v SO a NE ještě v 7:30
a 12:30. Z hraničního nádraží v Alžbětíně
odjíždějí vlaky dále do SRN každou
hodinu, vždy ve ..:42, nebo ..:43 a to od
7:42, poslední odjíždí ve 21:40. Na této
trati lze využít Bayerwald Ticket v ceně
7,- E až do stanice Triefenried. Další inf.lze
najít na www.Bayerwald-Ticket.com.
Autobusové spojení:
-linka 432200 Alžbětín-Ž. RudaH.Stráž-Nýrsko-Klatovy (ČSAD) jede

v pracovních dnech (do KT odjezd v 8:30,
13:15, 15:20, zpět v 8:15, 11:15, 16:30),
-linka 143101 Praha-Železná Ruda
přes H.Stráž (PROBO TRANS
BEROUN) je provozována v SO, NE
a o svátcích,
-linka 435040 Ž. Ruda-Alžbětín –
Prášily – Sušice (RDS bus s.r.o.) je v
provozu denně(odj. z Alžbětína je v 5:50,
9:25, 15:35, zpět ze Sušice 7:15, 13:47,
17:10)
-linka 007710 Železná Ruda – Passau
(RDS bus s.r.o.) je v provozu PO až PÁ
(odj.ze Ž.Rudy v 5:25, 11:00, zpět z Passau
v 8:30, 16:25)
-linka 6081 Ž .Ruda-B.EisensteinArber Bergbahn (RBO, RDS bus s.r.o.) je
v provozu denně (odj. z Ž.Rudy v 9:06,
11:06, 13:06, 15:06, 16:06, 17:06, zpět od
lanovky na V.Javor v 9:25, 11:35, 13:35,
14:21, 16:35, 17:35)
-linka 432050 Ž. Ruda – Javorná –
Klatovy (ČSAD) je v provozu od 1.7. do
31.8.2009, (v prac.dnech odj.ze Ž.Rudy:
7:45, 13:56, 18:30, z Javorné do Ž.Rudy:
8:10, 13:30, 18:05, v SO, NE a o svátcích
odj. ze Žel.Rudy: 10:00, 18:40, z Javorné
do Ž.Rudy v 9:30, 18:15. Z Klatov do

Kostel v Hojsově Stráži žije
Eternal Seekers
Lenka Dusilová - kytara, zpěv
Beata Hlavenková - klavír
Clarinet Factory - Jindřich Pavliš,
Luděk Boura, Vojtěch Nýdl, Petr Valášek
Za album Eternal Seekers získala Lenka Dusilová
Anděla 2008 v kategorii zpěvačka roku.
„V případě Eternal
Seekers se vskutku zrodila
„nová hudba“.Milan
Tesař Reflex“
„Lenka Dusilová
s klavírem a klarinety:
čirou krásu netřeba
pitvat“.O.Bezr, iDnes

Vystoupení Eternal Seekers se uskuteční
v rámci„Letních koncertů“
v kostele Neposkvrněného početí
v Hojsově Stráži dne 26.7.2009 od 19:00 hodin
vstupenky: v Informačním centru Železná Ruda
v Informačním centru Nýrsko
v Šiwě v Klatovech
před vystoupením v místě konání koncertu
nebo na tel. čísle 602188215

Pro letní sezónu 2009
připravilo občanské
sdružení Společnost
Hojsova Stráž bohatou letní
činnost v kostele
Neposkvrněného početí
P a n n y
M a r i e
v Hojsově Stráži.
V průběhu letních
měsíců zde budou slouženy
tři Mše svaté. Dále zveme
všechny milovníky
krásných hudebních zážitků
na pátý ročník Letních
koncertů. I letos je zajištěn
kvalitní hudební program
s účastí našich předních
hudebníků.
V neděli
26. 7.
v 19.00 hod. vystoupí ËTERNAL SEEKERS,
Lenka Dusilová, Beata
Hlavenková, Clarinet
Factory.
V pátek 31. 7 v 17.00
hod. proběhne Mše svatá.
V neděli 2. 8.
v 1 9 . 0 0 h o d . Z ah r a jí
Jaroslav. Svěcený a Pellant
Collegium.

Žel.Rudy v prac. dnech odj. ve 12:30,
17:05, v SO a NE odj. v 8:45, 17:30)
-linka 440840 Plzeň – Klatovy –
Ž.Ruda – Kvilda – Churáňov – Stachy
(ČSAD)“cyklobus“. Od 27.6. do 31.8.
odjíždí z Plzně v 6:50, od 1. do 30.9 v SO,
NE a o svátcích též odjíždí. v 6:50.
-„Zelené autobusy“ v Národním parku
Šumava – hlavní linkou je spojení ze
Špičáku do Kvildy a dále do Kaplice pod
Boubínem, z Kvildy navazují linky na
Bučinu, Horskou Kvildu,, Churáňov,
Kašperské Hory, do Sušice,… viz:
www.npsumava.cz.
Na cestách po Šumavě a „okolí“ lze
využít i mnohé slevové karty, či jiné
výhodné jízdenky, např. NP-Ticket,
Bayerwald – Ticket, SoNe+, SoNe+DB,
Regionet, Regionet+ DB, ČDnet, …
Auta tedy můžete nechat odpočívat,
a přesto poznáte Šumavu. Navíc bez
starostí o to, kde zaparkovat!
Pro bližší informace ohledně jízdních
řádů si můžete přijít do Informačního
turistického centra města Železná Ruda,
jehož zaměstnanci Vám přejí hezké
putování po Šumavě. (Václav Šebelík, ITC
Ž. Ruda)
Ve středu 12. 8.
v 19.00 hod.
Vy s t o u p í J a n a
K o u b k o v á
s doprovodem.
V pátek 14. 8.
v 17.00 hod. - Mše
svatá.
Vstupenky na
všechny koncerty
lze zakoupit
v prodejně ŠIWA (Foto: OS Hojsova Stráž)
na nám. Míru 63/I
v Klatovech (kontakt 603218169),
v Informačním centru v Železné
Rudě(kontakt 376397033), v Informačním
centru v Nýrsku (kontakt 376571616)
a před vystoupením v místě konání
koncertů. Dále lze vstupenky objednat na
i n t e r n e t o v é
a d r e s e :
os.spol.hojsovastraz@seznam.cz.
Získané finanční prostředky budou
občanským sdružením Společnost Hojsova
Stráž použity na projekt „oprava kostelních
varhan“ v Hojsově Stráži.
Těšíme se na Vás.
V neděli 23. srpna se uskuteční již čtvrté
PRENETSKÉ LÉTO – pouť ke kapli
sv. Kunhuty na Prenetu.
I letos bude v kapli sloužena Mše svatá
a uspořádán koncert. Připravuje se
i další doprovodný program. I na tuto akci
Vás srdečně zveme. (Vladimíra
Steinerová)
(Další informace na str. 9, 15)
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Pátek 31.07.09
* 14:00 – 14:30 hod.
* 14:30 – 16:30 hod.
* 16:40 – 19:10 hod.
* 19:20 – 23:30 hod.

– slavnostní zahájení Starostou, zazpívá ŽSS o.s.
– Stavovanka - dechovka
– David Laštovka – Fobie - Nová pěvecká hvězda českého pop rocku!!!
– UFO – legendární klatovská kapela

Sobota 01.08.09
* 12:00 – 14:00 hod.
* 13:00
* 14:10 – 15:00 hod.
* 15:10 – 17:55 hod.
* 18:00 – 21:00 hod.
* 21:05 – 24:00 hod.

– Dechová hudba z Bavorska
– ukázka zásahu hasičů ŽR + horské služby
– folklorní soubor Šumava
– Pí dem kapela - country
– Pelíškové
– Gulash Rock

* v rámci výročí 440 let Železné Rudy po celý den ukázka ražení „pamětní mince ŽR“
* představení vozů Ford a Kia – Blohmann Klatovy + možnost zkušebních jízd
+ drobné dárky pro děti
Neděle 02.08.09 – „Železnorudští Vás baví“
– Kapela Mikeška DOZP Bystřice n. Úhlavou
* 12:00 – 13:20 hod.
– ŽSS o.s.
– Lucka Štajnerová – klavír
– Duo Retro
* 13:30 – 15:00 hod.
– Obšuka – Šumavská kapela
* 15:10 – 17:00 hod.
* Prezentace Poštovní spořitelny

Celou akci moderuje Radek Nakládal!

Ve stanu u Hasičů - kapela Diadém

31.07.09 19:00 – 24:00 hod.!
01.08.09 20:00 – 01:00 hod.

KONZUMACE PIVA S PŘEKVAPENÍM !!!
( Změna programu vyhrazena.)
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Vzdálenost limituje, ale nerozděluje

Emiliano Beozzo
Profesí obchodník
specializovaný na knihy.
Funkci starosty vykonává
od března 2009. Předtím
byl zástupcem starosty.
(Starosta Danille Baldo
zemřel v r. 2008)

Rozhovor se starostou partnerského italského Aldena
V polovině června probíhá každoročně
v partnerském italském městě Festa di
S. Modesto, svátek patrona města. Všichni
opouštějí své domovy a scházejí se v centru
města, baví se, zpívají, tančí. Letos se
v programu prezentoval i Železnorudský
smíšený sbor. Využili jsme příležitosti
k rozhovoru se starostou města, jímž je
EmilianoBeozzo.

Jak byste našim čtenářům
představil Vaše město?
Aldeno je malé město ležící jižně od
Trenta. Žije tu zaokrouhleně 3 000 lidí.
Pracují většinouv zemědělství, dost velká
část našich občanů pracuje v Trentu, kam
za prací denně dojíždějí. Dobře u nás
pracují zájmová sdružení sportovní,
hudební - orchestr a dva pěvecké sbory,
hasiči, šachisté, myslivci, rybáři, mládež
a další.

Jaký je Váš názor na spolupráci
Aldena a Železné Rudy?
Je dobře, že vztahy mezi občany obou
měst nejsou jen na oficiální úrovni. Velmi si
cením neformálních vztahů nesených
společnými zájmy. Mám na mysli přátelství
jednotlivců, spolků a za nejcennější
považuji trvalou spolupráci našich škol.
Nejraději bych vymazal vzdálenost,
která nás dělí. Ta nás limituje. Rozhodující
je ale schopnost lidí spolupracovat i přes tu
vzdálenost. Vnímám, že všichni, kdo
o partnerství pečují, jsou spokojeni.
Myslím, že díky osbním vazbám budou
vznikat další konkrétní projekty, např. pro
mladší děti, pro rodiny. Za tři roky oslavíme
dvacáté výročí podpisu partnerské
smlouvy. To bude příležitost pro realizaci
mnoha menších i větších akcí, které
uzavřou jednu a zároveň zahájídalší etapu

spolupráce. Na to je třeba myslet už teď
a začít s přípravami.

Železnorudský smíšený sbor se
poprvé představil Aldenským. Jak se
Vám jeho vystoupení líbilo?
Velmi si cením práce pěveckých sborů.
Výkon bez hudby je obdivuhodný. Váš
sbor není sice početný, ale jeho výkon mne
nadchl.

Navštívil jste již Železnou Rudu?
Zatím ne. V Česku jsem byl pracovně
v Praze. K vám na Šumavu se snad podívám
letos v srpnu.
Za rozhovor děkuji. Věra Drahorádová
(Foto: archiv EB)

Nemožné ihned, zázraky do tří dnů
Jak vidí partnerství Železné Rudy a Aldena Vlastimil Štochl
Kdo je Vlastimil
Štochl? Lesní inženýr,
zaměstnanec Lesní
společnosti a.s. Železná
Ruda, vynikající
t l u m o č n í k
a komunikátor, skvělý
člověk. Italsky se naučil
v dětství, když rodina
díky otcově práci
(Foto: archiv ZŠ)
pobývala v Itálii.
Jak to všechno začalo? V roce 1992
přijel tehdejší aldenský starosta na srnce.
Při jeho odjezdu zazněl poprvé náznak
budoucí trvalé spolupráce. To bylo ještě
před mým nástupem k Lesní společnosti.
Když můj kolega Milan Bečvář zjistil, že se
domluvím italsky, hned mne zaúkoloval zavolej, vyřiď, domluv... A poprvé jsme
vyjeli. Tak vznikla obchodní vazba.
Aldenskému starostovi (Fulvio Baldo) se
u nás líbilo, začal Šumavu navštěvovat
celkem pravidelně. Není tedy asi nic
divného na tom, že jako starosta přišel
v dost krátké době s nápadem na širší
komunikaci obcí. Železnorudský starosta
Alois Janďura se k věci postavil vstřícně,
a tak se podařilo zorganizovat první
výměny zastupitelů, zástupců spolků
a školy. Oboustranně byla setkání

hodnocena velmi příznivě. Od samého
počátku se dobře daří přátelství hasičů
a školy. Spolupráci školy vidím jako hlavní
pilíř partnerství obou měst, hasiči zase
velmi dobře udržují osobní vazby
soukromé, rodinné.
Škola se poprvé prezentovala v roce
1993 hudebním divadélkem s písněmi Dády
Patrasové a rok od roku vidím spolupráci
lepší a lepší. Letos se poprvé podařilo docílit
toho, že italští hosté při pravidelné školní
výměně neplatili za pobyt u nás vůbec nic.
Co se týče oficiální spolupráce
zastupitelstev, vždy záleželo na starostovi.
Jako nejlépe spolupracujícího vidím
starostu Janďuru. Některá období byla
vtřícnější, jiná ospalejší.
Do budoucna vidím jako žádoucí, aby se
při výměnných zájezdech maximálně
využilo možnosti ubytování v rodinách.
Italové to neodmítají, naopak takovou
možnost uvítají. Snad se poprvé toto podaří
při Železnorudských slavnostech, na které
se chystají fotbalisté.
Aldenští jsou opravdu přátelé, vřelí ke
všem. Při každé návštěvě, kterou jsem
doprovázel, jsem viděl vstřícnost
a upřímnou pohostinnost. Jako tlumočník
řeším všechno možné i nemožné, ať

doprovázím italské hosty u nás nebo naši
výpravu v Aldenu. Organizuji navracení
zapomenutých věcí majitelům, hledání
zatoulaných dětí, technické problémy jako
zablokování dveří WC v hotelu, zranění,
stěhování klavíru do kostela pro vystoupení
sboru. Nikdy jsem se nesetkal s odmítavou
reakcí, Italové mi umožňují plnit nemožné
na počkání, zázraky do tří dnů. Kuriozita,
která mi utkvěla v hlavě, je ztráta dvou
železnorudských žáků v Trentu. My je
hledali po celém historickém centru plni
obav o jejich osud. Ale kluci nás převezli vyhledali policisty, rukama nohama jim
vysvětlili svou situaci a k autobusu se
dovezli v policejním autě. Hvězdy výletu!
Sedmnáct let spolupráce narušily jen
dvě lidsky velmi těžké chvíle. Když po
dlouhé nemoci zemřel loni aldenský
starosta a krátce na to náhle ředitel tamní
školy, oba ve věku málo přes padesát let.
Spolupráce Aldena a Železné Rudy pro
mne má význam i soukromý. Posuďte sami.
Když vše začínalo, vozil jsem na všechna
setkání slovníky. Při oficiálním jednání
starostů se mě ale vedoucí banky z Aldena
zeptal, kde jsem se tak dobře naučil česky.
Kdo by se pak ještě tahal se slovníky?
(zapsala Věra Drahorádová)
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ZÁCHRANNY SYSTÉM

Letní tipy na výlety
pro návštěvníky Železné Rudy
Čertovo a Černé jezero
Ze Železné Rudy vyrazíme
kolem nádraží směrem na
Špičák. Pod nádražím najdeme
kapličku Sv. Barbory a umrlčí
prkna. Cca 100 m po silnici dále
odbočíme doleva, kde po 300
metrech dojdeme k pohřebišti
dělníků, kteří zahynuli při
stavbě Špičáckého tunelu.
Pokračujem dále, až dojdeme
k hotelu Čertův mlýn, kde se
dáme doleva, projdeme pod
železničním viaduktem a jdeme
Černé jezero, pohled z Jezerní stěny
dále vlevo, až dojdeme
k ledovcovému Čertovu jezeru,
kde je rozcestník. Zde můžeme jít doprava na
Špičácké sedlo, kde je autobusová zastávka, anebo
pokračovat dále do vrchu k dalšímu ledovcovému
jezeru – Černému. Zde se dáme po asfaltované cestě
na Špičácké sedlo. Odtud buď autobusem anebo
lesem zpět do Železné Rudy.

Vodopád Bílá Strž - Hamry
Vyjdeme anebo vyjedeme na Špičácké sedlo
(parkoviště), odkud vyrazíme na Černé jezero.
Odtud dále doprava po asfaltové cestě až dojdeme
k vodopádu Bílá Strž (přístřešek). Dále s kopce až
dojdeme do obce Hamry. Odtud se vydáme na vlak
do Zelené Lhoty anebo na nádraží Hojsova Stráž –
Hamry. Při zpáteční cestě vlakem projedeme
nejdelším tunelem v Čechách – Špičáckým
a vrátíme se do Železné Rudy. Pro vytrvalejší
chodce se nabízí pohodlná cesta z Hamrů nazpět ke
Špičáckému sedlu.
Foto: Vodopád Bílá Strž
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Letní tipy na výlety
pro návštěvníky Železné Rudy
Hřebenová trasa
Pancíř – Prenet
Na horu Pancíř (1244 m) buď
vyjdeme ze Železné Rudy přes
Belveder anebo ze Špičáckého
sedla. Můžeme vyjet též
sedačkovou lanovkou ze
Špičáku. Z Pancíře vyrazíme
po hřebeni na Můstek
(přístřešek), dále na Prenet
(restaurace). Z Prenetu buď do
Hojsovy Stráže anebo do
Zelené Lhoty na vlak, přes
Hamry dále pěšky nazpět do
Železné Rudy anebo na vlak do
Hojsovy Stráže.

Hotel Prenet

Hora Ostrý (Osser)

Restaurace na vrcholu Velkého Ostrého

Na horu Ostrý vycházíme
nejlépe po značené cestě
z osady Hamry (dojedeme
vlakem) přes Stateček na
vrchol (restaurace), kde se
naskýtá pohled na českou
stranu. Zde můžeme ještě
„odskočit“ na Malý Ostrý
(Kleiner Osser). Po stejné trase
se dostaneme nazpět do
Hamrů. Nebo můžeme sejít na
bavorskou stranu a přes
Brennes pokračovat do
Bavorské Rudy
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Letní tipy na výlety
pro návštěvníky Železné Rudy

Velký Javor (Grosser Arber)
Na Velký Javor (1456 m) vyrážíme po značené
cestě obvykle z údolní stanice lanové dráhy (pokud
nejedeme gondolou), kam se dostaneme ze Železné
Rudy buď autem nebo autobusem.
Z vrcholu Javoru můžeme pokračovat na Malý
Javor anebo po značené cestě na Malé Javorské
jezero (restaurace), které se dá celé obejít. Odtud
nejlépe zpět na rozcestí k hotelu Brennes a po silnici
zpět k výchozímu bodu pod Javorem
Pohled na Velký Javor - vpravo
Malé Javorské jezero - dole

Všechny doporučované trasy
jsou vedeny po dobrých
a značených cestách.
Při plánování výletů by nám
neměla chybět mapa anebo
turistický průvodce Šumavou,
který m.j. návštěvníci obdrží
v Informačním středisku
Železná Ruda.

Hlaste se – u anděla
Nemyslím tím ale anděla s křídly ani
stanici metra. Jako anděla mi vylíčil můj
kamarád jednu úřednici klatovského Úřadu
práce, která se o něho vzorně starala. Měl
jsem to potěšení, pokud se v souvislosti
s Úřadem práce dá vůbec o potěšení mluvit,
poznat práci této pracovnice na vlastní
kůži. A musím jeho hodnocení potvrdit.
Důležité pro mé vyprávění je zejména to,
že úřednice bedlivě hlídala termíny mých
návštěv na ÚP. Pokud jsem náhodou
zapomněl přijít v termínu, nejpozději druhý
den jsem měl ve svém mobilu zprávu
o zmeškané schůzce.

Jeden z mých klientů ale zřejmě neměl
takového anděla, nebo se mu na úřad
zrovna nechtělo, prostě přestal
spolupracovat. Když jsme potom řešili jeho
problémy s nezaplaceným pojistným na
zdravotní pojištění, ověřovali jsme si mj.
Evidenci na ÚP. Tady jsme narazili na
termín „Sankční vyřazení“. Sankční
vyřazení znamená to, že již na další
schůzky nemusíte chodit. Znamená to ale
taky že ÚP vám nehledá práci a stát za vás
neplatí zdravotní pojištění a neběží vám
tzv. náhradní doba pro účely výpočtu
důchodu. Hrozí vám tedy, že nebudete mít

odpracovaný (započtený) potřebný
počet let pro nárok na vyplácení důchodu.
Od letoška se počet odpracovaných let pro
získání nároku na důchod zvýšil. To platí
i pro případný invalidní důchod, který vás
může potkat za rok, za měsíc nebo nikdy.
Ale spoléhat se na to nedá. Problém, který
na vás dopadne hned je, že si musíte platit
sami zdravotní pojištění. Vyřazení
z evidence vám ÚP oznámí. Na to, že si od
následujícího dne musíte platit zdravotní
pojištění, už ne. Může se vám klidně stát, že
vám to oznámí vaše zdravotní pojišťovna
spolu s vyčísleným dluhem za dva roky.
A tento dluh bude již patřičně „zúročený“
Hlaste se proto na „pracáku“ včas.
A nespoléhejte, že vás dostane na starost
můj a kamarádův anděl, který vám bude
posílat esemesky. Miroslav Horyna
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Akce je připravena ve
spolupráci s Městem
Železná Ruda a pod jeho
záštitou

Celkové informace
o cyklo – turistické akci
Okolo Železné Rudy najdete
na adrese

www. pkvylet.cz
Trasa pro pěší: A – 15 km
Ž. Ruda – penzion Habr, po zelené přes
Samoty k hotelu Grádl (Kozak), Ger.
Huť, Nový Brunst, po modré býv.
Šmauzy, po žluté Tomandlův křížek,
Pancíř, Hofmanky, Belveder – křížová
cesta, Ž. Ruda – penzion Habr.

Trasa pro pěší: B – 25 km
Ž. Ruda – penzion Habr, po zelené přes
Samoty k hotelu Grádl (Kozak), Ger.
Huť, Nový Brunst, po modré býv.
Šmauzy, po žluté Tomandl. křížek,
Pancíř, Pod Švýcárnou, Špičácké sedlo,
Černé jezero, Rozvodí, Čertovo jezero,
pomník Kašpara, Ž. Ruda – penzion
Habr.

Trasa pro pěší: C – 30 km
Ž. Ruda – penzion Habr, Debrník, po
červené Zámecký
les, Pod Polomem,
Nad Polomem,
V zátočině, Vodní
kanál, Jezero Laka,
býv. Hůrka,
N. Hůrka – mimo,
U Lanovky, Gerlova

Huť, po žluté Prameniště Řezné,
Hofmanky, Pod Švýcárnou, po zelené
k hotelu Stela, sport. areál Špičák, po
zelené do Ž. Rudy – penzion Habr.
Trasa pro cyklisty: D – trasa 35 km
Ž. Ruda – penzion Habr, Špičácké
sedlo, Hofmanky, Pram. Řezné, Zadní
Hájovna, Nový Brunst, býv. Šmauzy,
U Obrázku, St. Brunst, býv. Zhůří,
N. Hůrka, Rudská kř., V Zátočině, Pod
P o l o m e m ,
Debrník, Ž. Ruda
– penzion Habr.
Trasa pro
cyklisty: E –
trasa 50 km
Ž. Ruda –
penzion Habr,
Špičácké sedlo,
Pod Švýcárnou,
To m a n d l ů v
k ř í ž e k , H a b r,
Můstek, Můstek
rozc., Na
Sjezdovce,
Prenet, Pod

Prenetem rozc.,
Městišské rokle,
Suché Studánky,
Šukačka, Fišerův
Dvůr, Javorná,
Keply, Staré Hutě,
Nová Hůrka,
Rudská křiž.,
V Zátočině, Pod Polomem, Debrník,
Ž. Ruda – penzion Habr.
(S použitím materiálů penzionu Habr redakce)
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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,
opět se společně setkáváme na stránkách
Železnorudského zpravodaje, kde Vás
seznamujeme s činností Horské služby na
Šumavě. V tomto čísle Vás chceme
seznámit se záchrannými stanicemi Horské
služby, které slouží jako zázemí pro činnost
Horské služby po celé Šumavě. Jedná se
o ucelenou síť záchranných stanic, které
jsou rozmístěny po rozsáhlém území
Šumavy tak, aby bylo zajištěno plošné

pokrytí od Železné Rudy až po Lipensko.
Služba na letní sezónu je zajišťována
denně na stanicích Špičák, Prášily, Kvilda
a Nová Pec v jižní části Šumavy.
Stanice Horské služby na Špičáku
zajišťuje službu dispečera oblasti po celý
rok. Na telefonní číslo 376 397 273 se
může obrátit každý 24 hodin denně
v případě žádosti o poskytnutí první
pomoci v horském terénu, zbloudění
v horách, o pomoc v nouzi, ale i požádat

o informace o momentální povětrnostní
situaci při plánování celodenních túr.
Oblastní dispečink slouží i pro předávání
informací mezi Integrovaným záchranným
systémem a zajištění rychlého
a adekvátního zásahu záchranářů Horské
služby po celé Šumavě.

Všem čtenářům přejeme příjemné
letní prázdniny.
Michal Janďura, náčelník Horské služby
Šumava

DISPEČINK - NONSTOP - +420 376 397 273

Letní koncerty v roce 2009
Občanské sdružení Společnost Hojsova
Stráž na Šumavě pořádá pátý ročník
„Letních koncertů“ na podporu projektu
oprava kostelních varhan.
Nepřehlédnutelnou dominantou Hojsovy
Stráže je kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie, který byl postaven
v roce 1827. Po roce 1989 byl převážně
z prostředků krajanů, žijících
v Německu opraven. Na opravu kostelních
varhan se ale nedostalo, proto se tohoto
úkolu ujalo Občanské sdružení Společnost
Hojsova Stráž.
Občanské sdružení připravuje již

popáté koncerty v kostele v Hojsově Stráži
s tím, že výtěžek ze vstupného na koncerty
a z darů je určen na opravu kostelních
varhan. Právě varhanní hudba by se měla
do kostela po dlouhých letech vrátit.
Kdo vystoupí? V neděli 26. 7. od 19:00
hodin - Eternal Seekers – Lenka
Dusilová,Beata Hlavenková,Clarinet
Factory. Další neděli 2. 8. od 19:00 hodin Jaroslav Svěcený houslový virtuóz
s orchestrem Pellant Collegium. V sobotu
12. 8. Od 19:00 hodin - Jana Koubková
„královna jazzu“ s doprovodem.
Jménem Občanského sdružení si Vás

dovoluji oslovit se žádostí o sponzorský
příspěvek určený na podporu kulturních
akcí, které se budou konat v Hojsově Stráži
v letošním roce. Rozhodnete-li se podpořit
náš projekt sponzorským příspěvkem,
můžete jej zasílat na náš účet u ČSOB, a.s.,
číslo 220396617/0300 nebo nás
kontaktovat na níže uvedeném mailu.
Darovací smlouvu a potvrzení pro
daňové účely Vám samozřejmě dodáme.
Kontaktovat nás můžete mailem:
os.spol.hojsovastraz@seznam.cz
Vyřizuje:Vladimíra Steinerová, mobil:
602 188 215, tel.: 376 390 002. (Vl.St.)
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Číslo / ročník: 7 / 4

období: 4.červen – 4.červenec 2009

Vážení čtenáři,
všichni jistě víte o bleskových povodních, které zasáhly Čechy i Moravu. Můžeme být jedině rádi, že naše městečko leží tam, kde leží a tyto
události se nás netýkají. Přesto ale můžete pomoci obětem těchto povodní. Na našich stránkách se dozvíte jak. Jinak opět přinášíme
hlavně souhrn místních událostí.

Události za 4. červen - 4. červenec 2009:
Dopravní nehoda – 1x

Technická pomoc – 5x

Únik látek – 1x

6.6.2009 – Na žádost Městské policie Železná Ruda jsme vyjeli k odstranění menší olejové skvrny z parkoviště za kostelem.
Pomoci sorbentu byla skvrna uklizena.
9.6.2009 – Odčerpání zatopeních sklepních prostor panelového domu
v ulici Šumavská. Pomocí plovoucího čerpadla bylo cca 30 cm
vody odčerpáno do kanalizace.
11.6.2009 – Po krátké a intenzivní bouřce došlo vlivem silného poryvu
větru k pádu vzrostlého strom u na zahradní domek a osobní
automobil v ulici Sklářská. Po zadokumentování Policií ČR byla
spadlá část stromu rozřezána a odstraněna. Jelikož ale hrozilo
další nebezpečí pádu zbylé části stromu do vozovky, bylo
rozhodnuto o jeho pokácení a odstranění.
17.6.2009 – Po výzvě Městské policie Železná Ruda vyjela naše
jednotka k odstranění uhynulého psa na Špičáku.
26.6.2009 – Čerpání zatopené kotelny v ulici Šumavská. Pomocí
plovoucího čerpadla byla téměř půlmetrová voda během
několika desítek minut odčerpána.
30.6.2009 – Dopravní nehoda kamionu, který se nevešel se svým
návěsem pod viadukt směrem do Alžbětína. Konstrukce návěsu
narazila do mostu, tím došlo ke stržení plachty, nákladu
a vzpříčení samotného návěsu. Kvůli riziku poškození mostu byla okamžitě
zastavena železniční doprava. Silniční doprava byla odkloněna okolo pily
a Sklářskou ulicí, jelikož kamion blokoval oba jízdní pruhy. Po vyšetření nehody
Policií ČR, kontrole mostní konstrukce Hasiči Správy železničních dopravních cest
a Drážní inspekcí byl návěs kamionu odstraněn. Ten musel být pomocí rozbrušovací
pily rozřezán. Po přeměření mostu a železnice, inspekce dospěla k závěru, že most
poškozen není a ani
k posunu konstrukce
nedošlo. Po více než dvou
hodinách byl veškerý
provoz obnoven
a jednotky se mohly vrátit
zpět. Fotografie ze zásahu
naleznete na našich
internetových stránkách.
3.7.2009 – Otevření
zabouchnutých dveří
pokoje na Špičáku. Za
nimi se nacházelo malé
dítě.
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Tábor Mladých Hasičů
Den 1.
Dne 17. 6. 2009 jsme se v 8.00 sešli před hasičskou zbrojnicí, abychom mohli naložit potřebný materiál, a vyrazili směr Antýgl,
kde strávíme pět dní na hasičském soustředění. Po příjezdu do kempu na Antýglu jsme začali vybalováním. Postavili jsme si stany
a vedoucí postavili hlavní stan, který jsme si zapůjčili od kolegů hasičů ze Srní. Dále jsme si postavili kuchyňku, ve které se ihned
začalo vařit. Po obědě jsme se rozdělili do dvou skupin a vysvětlili jsme si pravidla a režim tábora. První skupina měla službu
v kuchyni a druhá šla pro dřevo na večerní táborák. U táboráku jsme si opekli buřty a rozdělili si hodiny, po kterých se budeme
střídat na hlídce.
Den 2.
Ráno byl budíček o několik hodin dříve, protože nás
zaskočila zima, kterou nikdo z nás ani vedoucích nečekal.
Ihned jsme rozdělali oheň a druhá skupina začala
připravovat snídani. První skupina si dala ranní rozcvičku
a připravila další dřevo na vaření.
Po snídani jsme vyrazili společně s hasiči ze Srní na
exkurzi k profesionálním hasičům do Plzně. Provedli nás
po jedné z nejnovějších stanic – CPS Košutka. Ukázali
nám všechna zásahová vozidla, prolezli jsme si výcvikový
polygon, rozhlédli se z cvičné věže po širokém okolí,
prozkoumali útroby stanice a seznámili se s denním
režimem hasičů. Při tom všem jsme měli štěstí a zhlédli
i tři ostré výjezdy. Po exkurzi na hasičské stanici jsme se
vydali zpátky do minulosti a vyrazili se podívat do dávné
historie mezi dinosaury do Dinoparku. Odpoledne
následovala cesta zpět do tábora.
Den 3.
Ráno nás čekalo nemilé překvapení, náš maskot
„Plameňák“ zmizel. Vedoucí nás při nástupu informovali
o tom, že jsme byli v noci přepadeni. Těch, kteří slyšeli
vyhlášený poplach a vylezli ze stanu na pomoc hlídce, bylo málo (pět z patnácti ) a nemohli zvládnout plameňáka uhlídat. Těch pět
statečných dostalo velkou pochvalu od vedoucích. Po ranní rozcvičce a snídani pro nás přijeli dva strážci národního parku Šumava
a vzali nás na výlet. První zastávka byla v informačním centru na Rokytě, kde byla expozice o životě na Šumavě. Dále jsme
pokračovali na Tříjezerní slať, kde nás asi nejvíce zaujala volně rostoucí masožravá květina rosnatka okrouhlolistá a poté jsme se
vydali na poledník. Počasí nám bohužel moc nepřálo a z rozhledny jsme kvůli mlze nic neviděli. Po návratu do tábora jsme ještě
poobědvali a po pobědě jsme se se strážci rozloučili. Následovalo volné odpoledne s přípravou dřeva na večerní táborák.
Den 4.
Po Plameňákovi ani stopa. Rozcvička a snídaně, to už je zažitý rituál. Po důležitých úkonech jsme se vydali na výlet po okolí
Antýglu. Vedoucí jeli nakoupit nezbytné suroviny, které začaly docházet. Po návratu jsme se zděsili. Ve dvou stanech byly dopisy.
Někdo nás zřejmě sleduje a je tak drzý, že si dovolí přijít nám do stanů i přes den. V dopisech bylo vyjmenováno hned deset úkolů,
například připravit překvapení pro návštěvu, najít ztracené věci atd. Do plnění jsme se dali ihned. Po obědě jsme se pustili do
soutěžení v Závodu požární všestrannosti. Výsledky byly překvapivé jak pro nás tak pro vedoucí. Všechny tři družstva nasbírala
stejný počet trestných bodů, takže soutěž neměla vítěze. Vítěz se určil až po konečném rozstřelu. Večer nás navštívili kolegové ze
Srní, se kterými jsme si opekli buřty a zahráli jsme si tichou poštu. Hlídky začínali už v devět hodin a chodili jsme po dvou.
U táboráku jsme mohli posedět s návštěvou déle. V cca 23:00 byl vyhlášen poplach! Někdo se nám vloupal do tábora a zboural nám
stany. Nikoho jsme ale nechytili, ba ani neviděli. Stany jsme opět postavili a pokračovali jsme dále v hlídání. Do rána byl klid.
Den 5.
Hned ráno jsme začali plnit poslední úkol „připravit jídlo na celý den“. Snídaně se nám povedla a dostali jsme pochvalu.
Bohužel jsme asi usnuli na vavřínech a k obědu se nám povedla pouze polévka. Povzdechli jsme si a pomalu jsme se s Plameňákem
začali loučit. Tábor se začal bourat a vše se balilo. Po uklizení tábořiště jsme si dali nástup a zhodnotili jsme průběh soustředění.
Poté jsme nastoupili do vozidel a vyrazili domů, bohužel bez Plameňáka. Pevně jsem doufali že ho mají vedoucí, ale nebylo to tak.
Při cestě z Antýglu jsme na stromě uviděli cosi růžového. Plameňák!! Tak přeci nepřijedeme domů s prázdnou!. Po příjezdu do
Rudy jsme si vybalili věci a hurá domů.
Patrik Soukup
Fotky z táboru můžete najít na našich internetových stránkách
Filip Brož
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Hojsova Stráž pro své hosty - léto 2009
I v Hojsově Stráži jsou na
tuto letní sezónu opět
připraveni. Občanské sdružení
H o j s o v a
S t r á ž
a Sbor dobrovolných hasičů
organizují řadu zajímavých
kulturně společenských akcí.

tradiční Dřevěná
olympiáda, kterou
odstartujeme zapálením
olympijského ohně 15. srpna ve
14:00 hod. u hasičské
zbrojnice. Pro účastníky budou
připraveny známé i zbrusu
nové disciplíny. Kvalitní
občerstvení a ceny pro vítěze
jsou samozřejmostí.

Hudební program
Pro všechny návštěvníky je
připraven pátý ročník cyklu
„Letní koncerty”
v kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Hojsově
Stráži.
12. července od 19:00 hodin
proběhl koncert známé skupiny
Spirutál kvintet, která je
nositelem řady významných
hudebních cen. Skupina byla
založena již v roce 1960
a koncertovala téměř po celé
Evropě, USA, Kanadě a Jižní
Americe.
Na červenec se připravuje
koncert Eternal Seekers –
společný projekt Lenky
Dusilové, Beaty Hlavenkové a
Clarinet Factory. Lenka
Dusilová, vokalistka, držitelka
mnoha ocenění, zpívá texty i
beze slov. Projekt přesně a
skromně dotvářejí výteční
instrumentalisté, Clarinet
Factory (dříve České
klarinetové kvarteto)
a pianistka, skladatelka a
aranžérka Beata Hlavenková.
O přesném termínu tohoto
vystoupení bude veřejnost včas
informována.
2. srpna, rovněž od 19:00 hodin, se

Bez rozdílu věku a
zájmů

uskuteční koncert houslového virtuóza
Jaroslava Svěceného, který bude
doprovázen orchestrem Pellant Collegium
pod vedením sólisty Symfonického
orchestru Českého rozhlasu Jiřího
Pellanta.
Na závěr „Letních
koncertů“ v příjemném
prostředí hojsoveckého
kostela vystoupí 12. 8. od
19:00 hodin česká „Královna
jazzu“ Jana Koubková s
doprovodem.
Letní koncerty jsou
spolufinancovány z dotace
Krajského úřadu Plzeňského
kraje, případné výtěžky z
těchto koncertů budou
věnovány na opravu
historických varhan kostela
v Hojsově Stráži.

Sport
Pro sportovní vyžití rodin
s dětmi je připravena již

Na vrcholu Prenetu se v
neděli 23. srpna uskuteční další
ročník „Prenetského léta“,
Kulturní program bude zahájen
v 11:00 hodin, mše svatá začne
ve 14:00 hodin u kapličky
Svaté Kunhuty.
V kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Hojsově
Stráži se budou přes léto konat
svaté mše v termínech 10. 7.,
31. 7. a 14. 8. 2009.
V rámci 9. ročníku seriálu
Pošumavské ligy horských kol
odstartuje 5. září ve 13:00
hodin u hasičské zbrojnice v
Hojsově Stráži závod pod
názvem Hojsovecký bikros.
Rozloučení s létem v
Hojsově Stráži proběhne po
celý víkend 19. a 20. září na
tradiční Hojsovecké pouti.
(Milan Kříž, foto: OS
Hojsova Stráž)
Ilustrační fotografie z
předchozích ročníků připravovaných akcí
dokládají, že v Hojsově stráži umějí
vymyslet zábavu pro všechny domácí i
návštěvníky bez rozdílu jejich věku, kondice
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CYKLOTRASOU CHRISTIANA BATTAGLII
Železná Ruda - Nová Pec - léto 2009
Prožíváte dovolenou, či jen víkend na
Šumavě? Jste cykloturisté a rádi
poznáváte krásy a přírodní zajímavosti
Šumavy? Poznávejte tedy Šumavu ze
sedla svého kola a zároveň využijte
možnosti něco vyhrát! Stačí vyzvednout
si slosovací lístek v Informačním
turistickém centru Města Železná Ruda
/dále ITC/, nebo v Nové Peci (Wellness
hotel Marlin), který v daném termínu,
vyplněný a opatřený soutěžními razítky,
odevzdáte v jednom z výše uvedených
míst.

Pravidla soutěže:
1. Termín a účast: soutěž probíhá
v období od 30. 5. do 30. 9. 2009 včetně.
Účastníkem soutěže může být každý, kdo si
osobně vyzvedne slosovací lístek v ITC
Železná Ruda, nebo v Nové Peci (Wellness
hotel Marlin)
2. Trasa:¨po Šumavské cyklotrase
Christiana Battaglii (cyklotrasa č.33)
s možností využití cyklotrasy č. 2013
v úseku mezi Modravou a Novou Pecí.
Směr absolvování je libovolný, trasu je
možné absolvovat z kteréhokoliv místa na
trase s podmínkou, že musí být dosaženo
obou koncových míst a zároveň projeto
místo s kontrolním razítkem (IS NP

Šumava Rokyta). Trasa může být
rozdělena na etapy, tzn. může být projeta
i ve dvou, nebo více dnech. Celková délka
trasy po cykoltrase Ch.Battaglii je 103 km.
Využijete-li variantu s cyklotrasou č.
2013, pak je délka cca 123 km.
3. Průběh soutěže: slosovatelné lístky
budou k dispozici v: ITC Železná Ruda,
Javorská 154, Wellness Hotel Marlin,
Nová Pec. Slosovatelné budou lístky
úplně a čitelně vyplněné, podepsané
a opatřené razítky ze stanovených míst na
cyklotrase Ch. Battaglii, nebo na
cyklotrase č. 2013. Kontrolní místa jsou
v ITC Železná Ruda - Informační
středisko NP Šumava - Rokyta, Nová Pec Wellnes hotel Marlin.
Účast v soutěži je omezena na jeden
slosovatelný lístek na osobu. Slosovatelné
lístky budou odevzdány v termínu soutěže
do sběrného boxu na ITC Železná Ruda
nebo ve Wellness hotelu Marlin v Nové
Peci.
4. Výherci: výherce souhlasí se
zveřejněním svého jména a částečné
adresy (obec) na webové stránce ITC
Železná Ruda po dobu jednoho měsíce od
slosování. O výhře budou výherci
uvědoměni písemně, příp. telefonicky

Kulturní akce - B.Eisenstein
léto 2009
21. 6. - Slavnostní vysvěcení nového kostela v Regenhütte 9:30
- s pestrým programem pro děti
5. - 7. - Oslava 100. výročí farní obce Bayerisch Eisenstein
- se slavnostním procesím
24. 7. a 31. 7. - Eisensteinerské Letní setkání – Hudba na hranicích – 20:30
- s kapelou Aurel von Bismarck a hosty ve „Společenském domě“
Bahnhofstr. 26
25. 7. - Večerní zábava s lidovým spolkem „Arber Buam“ - 19:00
6. 8. a 24. 9. - Koncert kapely „Eisenstoana Blosmusi“ - na návsi

8.8. - 10.8. - Tradiční slavnosti Ludwighöhfest
8.8. - 9.8. - Řemeslné dny se zajímavým představením
- vždy od 10:00 do 18:00
9.8. - Dětský den - “Kinderlandtag“ - různé hry, zábava a obrovské veselí
- 11:00 do 17:00
- 11:20 a 15:20 - jízdy parním vlakem z Bayerisch Eisenstein do Zwieselu
10. 8. - Prohlídka Muzea skla a sklářské huti
- s odborným výkladem - Theresienthal - 10:30
13. 8. - 20:00
Koncert žesťového kvarteta „Blechlawine“
- Informační středisko - s lázeňskou kartou vstup zdarma
23. 8. - Arberkirchweih - bohoslužba před Kaplí sv. Bartoloměje
- Velký Javor - v pestrých krojích za účasti několika hudebních kapel - 10:30
3. 9. - Kapela „Äff-tam-tam – Musikanten“ - hrají svižnou polku
- a další hudební zvláštnosti - Informační středisko - 20:00
17. 9. - Koncert žesťového kvarteta „Blechlawine“
- Informační středisko - sS lázeňskou kartou vstup zdarma - 20.00
24. 9. - Koncert kapely „Eisenstoana Blosmusi“ -na návsi - 20.00

z ITC. Výhercům bude dán kontakt na
sponzora výhry, výherce osloví sponzora
a domluví s ním převzetí, nebo využití
ceny. Výhru nelze vymáhat právní cestou,
účastníci soutěže nemohou požadovat
peněžité plnění výměnou za soutěžní
výhru. O výherci konkrétní ceny bude
uvědoměn sponzor – dárce ceny.
5. Pořadatel:
Pořadatelem soutěže je Město Železná
Ruda, prostřednictvím ITC Železná Ruda,
ve spolupráci s NP Šumava a Wellness
hotelem Marlin Nová Pec,
6. Ceny:
Pořadí cen nebude stanoveno, bude se
losovat způsobem: k vylosovanému
výherci bude vylosována cena. Seznam cen
bude zveřejněn současně se sponzory
a s pravidly soutěže na
www.sumava.net/itcruda,
v Železnorudském zpravodaji a v dalším
tisku.
Seznam cen
5x víkendový pobyt pro 2 osoby
v hotelu, nebo penzionu,
1x víkendový pobyt pro 4 osoby
v hotelu, nebo penzionu,
1x víkendový pobyt pro 6 osob v hotelu
1x ubytování v hodnotě 1.000,- Kč
1x poukaz na servis služby(cyklo, ski)
v hodnotě 600,- Kč,
1x zapůjčení lyžařského (snowboard.)
vybavení pro 2 osoby na víkend
v lyžařském areálu,
1x oběd (večeře) v hotelu s prohlídkou
pivovarského muzea a knajpy v hodnotě
300,- Kč
1x jednorázová volná vstupenka do
hotelového bazénu pro 5 osob
3x soubor map + průvodce v hodnotě
à 300,- Kč
Sponzoři soutěže:
Hotel ČERTŮV MLÝN, Špičák
Hotel GRÁDL, Ž.Ruda
Hotel SLAVIE, Ž.Ruda
Chata REBEL, Špičák
Město Železná Ruda
Pension BÖHMERWALD, Ž.Ruda
Penzion BERKA, Špičák
Penzion ALFA, Ž.Ruda
SKI AREÁL ŠPIČÁK
SKI-BIKE APARTMENTS SAMOTY,
Ž.Ruda
SKI SNOW MAX, p.Filip, Ž.Ruda
Ubytování U BERANŮ
Wellness hotel MARLIN, Nová Pec
Poznámka: k návratu do místa startu lze
kromě oblasti u Nové Pece využít cyklobusu,
který je v provozu v letní sezoně (Železná
Ruda – Kaplice p. Boubínem), je nutné si
předem ověřit časové údaje o jeho provozu!
(ITC Ž.Ruda, 2009)
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Dům divočiny - "Haus zur Wildnis"
Dům divočiny vznikl nedaleko za
hranicemi v bývalé sklářské vesnici
Lugwigsthalu. Stavba za 10 mil. Euro byla
předána správě Národního parku Bavorský
les (NPBL) v prosinci 2005 po dvou letech
stavebních prací. Součástí projektu Dům
divočiny je i Volný výběh zvířat - tak se tato
přírodní zoologická zahrada s několika

zajímavými živočišnými druhy jmenuje.
Stavba byla umístěna do nové části
Národního parku Bavorský les. Národní
park Bavorský les byl založen v roce 1970 a
rozšířen o dalších 12 500 hektarů v roce
1997. Celková plocha NPBL je 24 500
hektarů. Právě v době rozšiřování parku
docházelo k četným demonstracím
v okolních městech a obcích. Obce si
nakonec vymohly, že nová
část NPBL nepřejde na tzv.
bezzásahový režim ihned,
ale až v roce 2017.
Demonstrace a petice
občanů řešili politici až
v Mnichově a Berlíně.
Nicméně myšlenka národního parku s tzv.
evropskou divočinou měla
i velkou podporu, zejména
u lidí, kteří nežijí v blízkosti parku, ale mají
politický vliv. Nakonec byl
NPBL skutečně rozšířen,
ale po dlouhých diskusích
b y l o z a v e d e n í
bezzásahovosti v nové
části odsunuto až na rok
2027. A teď jsme u jádra
věci: k podpoře myšlenky
divoké přírody a zároveň k uklidnění
občanů, rozčilených, že na hoře Velký
Falkenstein i v okolí uschnou dosud zelené
smrkové lesy, se rozhodla správa NPBL, že
na okraji nové části parku vystaví velký
naučný objekt. Ten se měl stát jednak
turistickým lákadlem a jednak pře-

svědčovat návštěvníky o správnosti cesty
„přírodu ponechat přírodě“, včetně
rašelinišť, rysů, lesů a kůrovce. Taková
zařízení existují i v jiných národních
parcích v Evropě.
Dům divočiny stojí na okraji malé
vesničky Ludwigsthal, 10 km od Železné
Rudy. Dostat se tam je možné buď na kole,
vlakem (přímé spoje jezdí ze Špičáku) nebo
autem. Pro cyklisty je ideální trasa Železná
Ruda-Debrník-Ferdinandovo údolíZwieselerwaldhaus-Ludwigsthal.
Informace o různých zpsobech spojení do
Bavorska a o zlevněném cestování
v regionu Národního a Přírodního parku
Bavorský les jsou na stránkách
w w w. b a y e r w a l d – t i c k e t . c o m . D ů m
divočiny je stavba ze dřeva a skla s dohledem na Velký Falkenstein. Je tu
i terasa s občerstvením, ročně sem přijde
kolem 250 000 návštěvníků, z toho 80%
Němců, 15% Čechů a zbytek jiní Evropané,
Američani a Japonci.
Na prohlídku Domu divočiny je třeba
rezervovat si alespoň dvě hodiny. V domě
probíhají různé výstavy, v současnosti je to
expozice o kůrovci. Na panelech je možné
virtuálně navštívit různé naučné stezky.
Najdete tu informace o NPBL a Národním
parku Šumava a také o regionech obou
národních parků. Je tu možné navštívit
kino, kde divák absolvuje např. 3D výlet do
šumavské přírody nebo jiné filmy v délce
20-40 min. Na dalších plátnech nebo
panelech může shlédnout různé animace
nebo sledovat, jak probíhají změny

klimatu. Je tu instalována také tzv.
kořenová stezka, informující o pochodech
probíhajích v půdě, když odumře les.
Najdeme tu jeskyni z doby kamenné – ta
zas ukazuje soužití pračlověka a velkých
zvířat s jeho snahou ovládnout svou kořist
kouzly a magií. Je tu prodejna s mapami,

tradiční rukodělnou výrobou - nebo si tu lze
koupit zavařované ovoce. V restauraci mají
pokrmy v biokvalitě za přijatelné ceny, ale
třeba i tučnou vepřovou s knedlíkem
v pivní omáčce za 9 Euro.
Ústředním tématem Domu divočiny
je divoká příroda, tedy určitá zvláštnost
uprostřed středoevropské, většinou
regulované scenerie. Dům divočiny chce
vybudit zájem lidí o dynamické pochody
v přírodě, ale
chce se i kulturním
střediskem celého regionu. Např. 25. 7.
proběhne u Domu divočiny noční bál.
Samostatnou atrakcí vedle Domu divočiny
je Volný výběh zvířat. Kolem něj se dá
absolvovat 2,5 km dlouhá okružní cesta.
Například tu našli domov dva rysi, jeden
starší kus z cirkusu a opuštěné mládě. Oba
jsou do určité míry ochočení. Vidět je tu
možno i vlky, divoké koně a pratury. Rys
a vlk byli totiž odedávna součástí šumavské
přírody, zatímco pratur je zvířetem dávné
minulosti. Cesta kolem výběhu zvířat vede
po dřevěných, částečně zastřešených
pilotech, její součástí je dřevěná
vyhlídková věž. Informace jsou dostupné i
v češtině a angličtině, včetně těch na
jídelním lístku. Do celého areálu můžete
zajít i se svým psem, vlci za ohradou se
chovají mírumilovně a domácí zvířata na
vodítku jen registrují. Na prohlídku výběhu
zvířat je možno najmout si průvodce, bude
vás provázet 2,5 hodiny za 3 Euro a ví toho
opravdu hodně.
Klientela navštěvující Dům divočiny
se liší ve všedních dnech a o víkendech. Jak
vysvětluje český číšník
Jan Mosinger, ve všedních
dnech převládají lidé na
dovolené včetně cizinců a
lidé s vyhraněným zájmem o přírodu a dobrý
živoní styl, v sobotu
a neděli rodiny a starší
páry, vetšinou z regionu.
Jan Mosinger si život
v Německu pochvaluje.
„Do Česka bych se už
nevrátil. V Bavorsku je
jednodušší styk s úřady,
jednání úředníků je
profesionální. A jsou tu
levnější nemovitosti.
Koupil jsem si penzion se
šesti pokoji a až dvaceti
lůžky deset let po
rekonstrukci a zaplatil
jsem za něj v přepočtu 3,5 mil. Kč. Za tyhle
peníze bych v Česku takovou nemovitost
nedostal.“ Mosinger chodí se psem rád
kolem výběhu zvířat. „Je to zajímavé,
zvířata tu mají lepší podmínky než v ZOO,
ale přece jen - jsou za plotem.“
Radovan Holub
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Je Špičácký tunel nejdelší … ?
Cestujeme-li po železnici z Klatov do
Železné Rudy, projíždíme v šumavském
horském masívu třemi železničními tunely.
První z nich je Zelenolhotský, mezi
stanicemi Dešenice a Zelená Lhota, délky
165 m. V pořadí druhý tunel je Špičácký,
o délce 1 747,25 m, který se nachází mezi
stanicemi Hojsova stráž - Brčálník
a Železná Ruda - Špičák. Třetí, nejkratší
tunel s délkou 198 m, je mezi stanicemi
Železná Ruda - město a Železná Ruda Centrum.
Budování soustavy těchto tří tunelů
v 70. létech 19. století souviselo
s výstavbou trati Plzeň - Železná Ruda.
Investorem akce byla společnost Dráhy
Plzeňsko - Březenské vyvážející uhlí.

Špičák, kudy prochází.
Výstavba tunelu ve své době byla
nesmírně stavebně obtížná. Na stavbě
pracovali lidé z celého tehdejšího
rakouskouherského mocnářství, ale
i z dalších zemí Evropy, včetně velkého
počtu lidí z italské části Tyrol. Převážná
většina stavebních prací byla tehdy
prováděna ručně, pomocí odstřelu
dynamitem. Tento pracovní postup si
vyžadoval soustředění značného množství
pracovních sil a dobrou organizaci práce.
Není proto divu, že úrazovost v průběhu
stavby byla vysoká. Čas od času se
objevovala v pracovních kolektivech také
epidemická onemocnění končící často
smrtí. Čísla o skutečných počtech úmrtí

Špičácký tunel - severní portál
Výstavba trati měla tehdy podstatným
způsobem zefektivnit především dopravu
uhlí ze Severočeské hnědouhelné pánve do
Bavorska. Úsek trati Plzeň - Nýrsko byl dán
do provozu 20. září 1877. Úsek Nýrsko Železná Ruda přesně o rok později, 20. září
1877. K historickému propojení železniční
tratě na české straně s východní Bavorskou
dráhou došlo 15. listopadu 1877.
Te c h n i c k y n e j z a j í m a v ě j š í m
šumavským tunelem, budovaným v létech
1874 - 1877, je bezesporu špičácký tunel.
Je veden místy pod Špičáckým sedlem a je
významný především jednak svojí délkou
a jednak velmi náročnými geologickými
podmínkami východního svahu hory

zřejmě nikdo nezaznamenal a ani již
nezjistí. S naprostou jistotou lze říci, že to
byla čísla více než vysoká. Tragické
události stavby tunelu dnes připomíná
v Železné Rudě pietní místo barabů
(italských dělníků - tunelářů) a kaplička sv.
Antonína a Barbory v blízkosti železniční
stanice Železná Ruda - město.
V osmdesátých létech 19. století
vzniklo pod Špičáckým sedlem neuvěřitelně vyspělé stavební dílo budící ještě
dnes velký obdiv a pokoru nejen stavebních
odborníků, ale i laiků. Tunel se stal svou
délkou nejdelším v Rakousku - Uhersku i v
pozdějším Československu a České
republice. Železnice podstatným

způsobem také zpřístupnila veřejnosti
Železnorudsko, jeho přírodu. Jsou zde
položeny zřejmě první základy podnikání
v turistice, např. penzion Prokop na
Špičáku.
Špičácký tunel prošel zhruba po sto
letech provozu (1973 - 1988) prvními
zásadními rekonstrukčními pracemi. Další
následovaly v letech 1995 - 1998. Celkový
technický stav tunelu po více než 130 letech
jeho existence je hodnocen odborníky
i v současné době jako dobrý.
Posledním nově vybudovaným tunelem
v železniční síti ČD, je jednokolejný,
neelektrifikovaný Březenský tunel,
evid. č. 150, který se nachází na trati Lužná
u Rakovníka - Žatec - Chomutov, v lokalitě
obce Březno.
Stavbu tunelu a přeložení železniční
trati v délce 7,109 km si vyžádal přístup
k hnědouhelným ložiskům uhlí společnosti
Severočeské doly a Doly Nástup, Tušimice.
Hlavním projektantem tunelu byl
Ing. Roman Smida. Autorem vjezdového
portálu Ing. arch. Petr Šafránek.
Stavba byla zahájena 20. srpna .2000
s plánovaným ukončením v roce 2003.
Během ražebních prací došlo však v roce
2003 k rozsáhlému závalu staveniště
zeminou v délce 72 m. Projekt opět
pokračoval až téměř po dvouletém
přerušení stavby. Březenský tunel
o celkové délce 1 758 m byl nakonec
dokončen a uveden do provozu 1. dubna
2007. Pro Špičácký tunel je to datum
historické.
Březenský železniční tunel svými 1 758
m je delší o 11 m než Špičácký tunel (1 747
m). Tento poslední tunel v dopravní síti ČD
se současně tak stal i nejdelším železničním
tunelem v ČR. Pro srovnání, dvoukolejný
železniční tunel nacházející se mezi
pražským Hlavním nádražím a stanicí
Praha - Smíchov má délku 1 145,59 m a byl
dobudován v roce 1871. V současné době
zaujímá tento tunel v ČR, z pohledu jeho
délky, 3. místo.
Po 130 letech tak Špičácký tunel ztratil
své dlouholeté prvenství mezi železničními
tunely v České republice. Je to však
velkolepé stavební dílo, které bude navždy
spojováno se Šumavou, horou Špičák, ale
také dnes s nepředstavitelně těžkými
pracovními podmínkami při jeho budování
doprovázenými velkými lidskými ztrátami.
Josef Růžička
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Hamerský Bivoj
v průběhu náročného pokusu i
usmát do objektivu a zdatně
pokračovat ve výkonu.
Celkově nejmladším účastníkem byl teprve dvanáctiletý
školák Michal „Oskárek“ Klug
a nejstarším pan Koryťák senior.
Celá akce byla doprovázena
tanečním vystoupením dívčí
skupiony BONBON
a ukázkami kaskadérských
motorkářských kousků.
Vy n i k a j í c í a t m o s f é r a ,
povzbudivé komentáře
moderátora soutěžních klání
Václava Paška, skvělá orga-

V sobotu, 11. 7. 2009, se konal
v Hamrech již VIII. ročník soutěže zvané
„Hamerský Bivoj“, kterou pořádá
Občanské sdružení Hamry na Šumavě.
Počasí zpočátku nevypadalo nijak
lákavě, nakonec se však umoudřilo, a akce,
která přilákala stovky malých i velkých
diváků a několik desítek soutěžících,
mohla začít.
Soutěžilo se ve třech disciplínách. V již
zmíněné části, zvané „Hamerský Bivoj“,
jde o to, aby soutěžící vytlačil do 100 m
dlouhého vrchu kolečko se třemi sudy piva.
Rozhoduje vzdálenost, tedy kam až borec
naložené kolečko doveze, v případě
úspěchu několika borců, potom i čas.
V další části – „Hamerský běžec“ –
soutěžící běží do kopce s kolečkem
a jedním sudem piva. V tomto případě se
boduje dosažený čas. V této disciplíně
soutěžily letos poprvé i ženy, a dlužno
podotknout, že náklad sedmdesáti dvou
kilogramů na stometrovou vzdálenost do
vrchu vytlačily všechny borkyně.
Nejzkušenější z účastnic, Šárka Runtová,
vydatně povzbuzovaná manželem
a trenérem v jedné osobě, se stihla

nizace, ukáznění a fandící diváci, to vše
podbarvené hudební produkcí a podpořené
zhruba desítkou sponzorů – tak by se dala
shrnout akce „Hamerský bivoj“.
A soutěžící se opravdu snažili, aby dosáhli
na stupeň vítězů.
V kategorii žen zvítězila Petra
Markelová ze Železné Rudy s časem 56,69
sekundy, nejlepším běžcem se stal Jaroslav
Hrdlička s časem 30 s. a „Bivojem“ Libor
Boublík z Nýrska, s časem 1 min. 39,56
sekundy. Absolutním vítězem, tedy
„Bivojem ze všech Bivojů největším“ pak
opět Jaroslav Hrdlička.
Více informací najdete na
www.hamersky-bivoj.wz.cz
Světluše a Václav Chabrovi
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Již potřetí nejlepší v České republice
předán Certifikát "Nejlepší cukrárna
ČR za rok 2009" a medalile svatého
Ambrože, ochránce a patrona cukrářů. V
galerii webových stránek Café Charlotte
(www.cafe-charlotte.cz) najdete zajímavé
fotografie z aktu předání.
Cukrárny, které se přihlašují do soutěže
a ucházejí se o titul Nejlepší cukrárny ČR,
jsou hodnoceny podle několika kritérií:
- dodržování účinné legislativy ve
výrobě i prodeji
- složení výrobků - všechny cukrářské
výrobky musí být připraveny z klasických

Již potřetí Café Charlotte svými
kvalitními výrobky a pečlivými službami
obhájila Certifikát nejlepší cukrárny ČR.
Tato soutěž byla letos vyhlašována již
popáté Společenstvím cukrářů České
republiky a ministerstvem pro místní
rozvoj. Slavnostní akt předání se uskutečnil
18. června v 11 hodin v Kaiserštejnském
paláci na Malostranském náměstí za účasti
prezidenta Společenstva cukrářů ČR
Drahoslava Hvězdy a zástupce
ministerstva pro místní rozvoj, kde byl
majitelům Café Charlotte slavnostně

surovin, klasickou technologií, ve
výsledném cukrářském výrobku nesmí být
použito jakýchkoliv chemických
přípravků a aditiv
- prostory podniku a servis podávání zdravotní nezávadnost všeho vyrobeného
a nabízeného v cukrárně
Na zhodnocení kritérií byla sestavena
komise, která přihlášené cukrárny do
soutěže osobně navštívila a seznámila se
s jednotlivými kritérii pro udělení titulu.
Text a foto: Václav Chabr

Mimořádný úkaz v Hojsově Stráži
Vážení spoluobčané a návštěvníci
Šumavy,
Občanské sdružení Společnost
Hojsova Stráž si Vás dovoluje pozvat na
koncert Lenky Dusilové, pianistky Beaty
Hlavenkové a experimentálního Clarinet
Factory - Eternal Seekers. Lenka Dusilová,
několikanásobná držitelka výročních
hudebních cen Anděl, není zvyklá
stagnovat a opakovat se. Stal se z ní
mimořádný úkaz české hudební scény:
z pozice rockové a popové hvězdy putuje
k osobnímu vyjádření, jež svobodně
přijímá impulzy z nejrůznějších stylů
a mimohudebních zážitků. Projekt Eternal
Seekers, v němž těsně spolupracuje
s Clarinet Factory a Beatou Hlavenkovou,
je dalším významným krokem na téhle
cestě. Mimořádnému setkání šestice
hudebníků z rozdílných hudebních světů
mohou být posluchači přítomni i naživo
26 .7. v kostele Neposkvrněného početí
v Hojsově Stráži. Eternal Seekers aneb
"věční hledači" našli společný jazyk

v hudbě, ve které se mísí šanson
i soundtracková obraznost, blues a moderní
komorní hudba, dotek elektroniky i jazzu,
experiment i minimalismus. Tento projekt
splňuje "zážitek z objevování" a to nejen
pro publikum, ale i hudebníky samotné.
Hudební krajina, do které nás tato zdánlivě
nesourodá šestice zve, je mnohovrstevná
a přitom vzácně celistvá, nová, inspirativní.
Vstupenky na koncert lze zakoupit od
7. 7. v Informačním centru v Železné Rudě,
v Informačním centru v Nýrsku, v Šiwě
v Klatovech na náměstí (vedle infocentra),
před začátkem koncertu v místě konání
nebo na telefonním čísle 602 188 215.
Koncert začíná v 19 hodin.
Jménem Občanského sdružení srdečně
děkuji všem sponzorům, kteří se podílejí
svými příspěvky na uskutečnění koncertu
a na projektu "Oprava kostelních varhan"
v Hojsově Stráži. Seznam sponzorů bude
zveřejněn na vstupenkách a plakátech.
Vladimíra Steinerová za Občanské
sdružení Společnost Hojsova Stráž.

Bella Italia
V červnu byl Železnorudský sbor
pozván na vystoupení do partnerského
Aldena. Pečlivě jsme se připravili
a zúčastnili se slavností v Aldenu. Po
krásném - až dojemném - přivítání, jsme se
setkali se zástupci radnice a měli jsme
možnost poslechnout si vystoupení
dechového orchestru. Druhý den přišla řada
na náš sbor. S velkou zodpovědností naši
zpěváci předvedli, co dovedou. Protože
jsme zpívali v kostele, část repertoáru byly
písně duchovní. Dále jsme předvedli písně
lidové. Naše vystoupení udělalo dobrý
dojem, takže jsme dostali nabídku na
společný (zatím připravovaný) koncert
v Praze. Jsme rádi, že vše dobře dopadlo
a my mohli ukázat, že u nás kvete zajímavá
spolková činnost.
Děkujeme panu starostovi za možnost
navštívit Aldeno, panu Štochlovi za
dokonalou jazykovou podporu.
Krátká, ale krásná návštěva Aldena nás
velice potěšila a myslím, že budeme mít
dlouho na co vzpomínat.
Za všechny L.Löffelmannová
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Máme radost z úspěchu
Ve dnech 12. - 14. června se
elektřiny, židlí, notových
Železnorudský smíšený sbor
pultíků, tisk programů, to
představil na městských
vše obvykle v češtině
slavnostech v Aldenu. Po
i němčině. Dále jednat se
úspěšném koncertu v tamním
sponzory a hlídat poplatky.
kostele jsme si povídali
To v š e d o h r o m a d y
s Libuší Löffelmannovou.
odhaduji na průměrných
Jak jste začínali a jak se
5 - 7 hodin týdně.Na
rozvíjíte?
zařizování a organizaci
Starostové obou měst si na uvítanou vyměnili pozornosti
S manželem jsme delší dobu
koncertů se spolupodílejí
probírali naše možnosti
i ostatní členové sboru. Město v čele s panem starostou, sponzoři,
zpívat v nějakém pěveckém
Naše účetnictví spolehlivě ředitel školy, kde můžeme zkoušet a další.
sboru. Jednou v říjnu 2006, Touto ulicí, ale plnou lidí,
a výborně vede Eva Jejich podpora finanční nebo jiná je vlastně
ale padl nápad - když je všude jsme do centra Aldena přijeli Hašová
velké ocenění naší práce a je třeba si toho
daleko, založme si sbor doma.
Kde jste koncertovali v á ž i t . N e s m í m z a p o m e n o u t a n i
Byli jsme čtyři, Martin Červenka, Michal nejdále od Železné Rudy? Jakých
a příslušníky našich rodin,
Šulc, můj manžel a já. Na první zkoušce nás úspěchů si ceníte?
Kteří v době naší nepřítomnosti vaří, pečou,
bylo již devět a v takovém počtu jsme také Nejdále jsme zpívali v Plzni, když náš
s t a r a j í
s e
o
d ě t i
poprvé veřejně vystoupili před Vánocemi sbormistr Martin skládal dirigentskou
i jim patří náš dík.
v našem kostele. Poprvé v zahraničí jsme zkoušku. Těší nás každý koncert, ale
zpívali na Vánoce o rok později ve k nejúspěšnějším počítáme již zmíněnou
Zwieselu s jejich chrámovým sborem a tam Rybovu mši s orchestrem. Pozvání
jsem taky byli pozváni na otevření výstavy profesora Aschumbrennera z plzeňské
Bavorsko – Čechy: 1 500 let sousedství konzervatoře na Evropský festival
v roce 2008. V roce 2008 jsme byli úspěšní duchovníhodby 2009 bylo pro nás velkou
s Rybovou vánoční mší nejen u nás, výzvou. Ale zatím největší poctou je pro
předvedli jsme jiive Frauenau a v Bavorské nás předběžné pozvání na Mezinárodní V průběhu pobytu sboru v Aldenu jsme se
Rudě. V současnosti máme dvacet členů, pěvecký festival do Českého Krumlova zeptali členů na jejich dojmy. V anketě
věkově od šestnácti do sedmdesáti let, v roce 2010. To je festival profesionálních odpověděli na čtyři otázky a všichni se
z toho tři z Frauenau (tise k nám připojili sborů, v jehož čele stojí i houslista Josef shodli na pozitivních dojmech.
v roce 2007). Všechny nás zpívání baví. Suk. Když říkám, že nejdále jsme zpívali 1) Jaký je váš nejsilnější dojem ze
Trénujeme-li náročnější repertoár, děláme v Plzni, není to vlastně pravda. Aldeno je zájezdu?
víkendová soustředění. V roce 2008 jsme dále. Zájezd byl rozkošný. Absolutní 2) Byl/a jste vAldenu poprvé? Splnila se
zpívali na dvaceti koncertech.
pohoda. Možná to někomu přijde přehnané, vaše očekávání?
Kolik času vedení sboru zabere?
ale je to opravdu tak. Zájezd proběhl 3) Líbila by se vám užší spolupráce
To nepočítám. Po Novém roce je klidněji, z podnětu starosty prozentovat v Aldenu s muzikanty z Aldena?
před koncerty zabere organizační práce asi i další složky života kromě hasičů, školy 4) Je podle vás možné a reálné, aby se při
dvě hodiny denně, tradičně nejvíc před a sportu. Vážíme si i ocenění lidí z našeho v z á j e m n ý c h n á v š t ě v á c h s p a l o
Vánocemi. Je nutno myslet na pozvánky, okolí - jsou to naši posluchači, kteří chodí v rodinách?
plakáty, informace pro tisk, zajištění na koncerty a odměňují nás potleskem, je to
Libuše L.:
1) Nejsilnější dojem pro mne znamenalo
přivítání aldenskou kapelou. A soukromě vzhledem k hlasové indispozici jsem
poprvé měla možnost vnímat své kolegy
jako posluchač. To na mne zapůsobilo
velmi silně.
2) V Aldenu jsem byla poprvé v roce 1993
jako pedagogický dozor. Letos se sborem
podruhé. Pamatuji si velkouvstřícnost lidí,
tu jsem viděla i letos. Péče o nás, srdečnost,
vše vnímám stejně jako při své první
návštěvě.
3) My jsme již první kroky udělali. Po
koncertu jsme s aldenskou sbormistryní
deklarovali oboustranný zájem na
spolupráci. My zařadíme do svého
repertoáru italské písně a začneme
přemýšlet o oslavách dvacátého výročí
partnerství obou měst. A ještě něco.
Aldenský sbor plánuje vystoupení
v pražském chrámu sv. Mikuláše na Malé

Překvapení, vstřícnost,
přátelství

Připraveni, soustředěni - před koncertem na vstupním schodišti kostela San Modesto
Zcela vlevo - sbormistr Martin Červenka, v první řadě 4. zprava Libuše Löffelmannová

(Pokračování na str. 17)
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Překvapení, vstřícnost,
přátelství
(Dokončení ze str. 16)

Straně a k tomuto vystoupení nám nabídl
spoluúčinkování.
4) Určitě je to přínosné. My všichni jsme
určitě připraveni nabídnout své kapacity.
Lucie K.
1) Za nejúžasnější zážitek považuji uvítání
našeho sboru kapelou z Aldena a celkově
velmi vstřícné přijětí od všech lidí.
2) V Aldenu jsem byla už potřetí a každý
zájezd se zatím vydařil nad očekávání. (Na
100%).
3) Rozhodně!
4) Pro mne by to nebyl problém.
Lenka K.
1) Krása okolí Aldena. Rozhodně
překvapení při příjezdu - aldenský orchestr,
přivítání a bezprostřednost lidí.
2) V Aldenu poprvé. Byla jsem velmi
spokojena a ráda se vrátím .
3) Rozhodně. Jsou super a šlape jim to!
4) Ano, nemám nic proti tomu. Jen ty
jazyky...
Martina N.:
1) Pro mne bylo nejkrásnějším dojmem
určitě naše přivítání aldenskou kapelou.
Pěkné byly i reakce publika při našem
vystoupení.
2) Dolomity jsem několikrát navštívila,
přímo v Aldenu jsem byla poprvé.
3) Určitě! Jsou úžasní.
4) Já bych to uvítala.
Monika N.:
1) Uvítání sboru aldenskou kapelou,
vystoupení aldenské kapely (dechové

nástroje), krásné prostředí hor (magické),
možnost zazpívat si v místním kostele.
2) Jsem v Aldenu podruhé a ráda se sem
zase vrátím.
3) Určitě, muzikanti by měli držet
pohromadě.
4) Myslím, že ano. Jazyková bariéra se
poněkud odsune.
Vašek L. a František T.:
1) Přivítání v Aldenu. Jinak spokojenost na
všech stranách. To nemělo chybu.
2) Ano poprvé - realita překonávala naše
očekávání.
3) Určitě, spolupráci uvítáme.
4) Ne, nejsme místní.
Olga M.:
1) Srdečné přivítání, během celého pobytu
milé přijetí a péče o nás - 1*.
2) Poprvé, nádherné město a okolí, milí
lidé, nezapomenutelný pobyt - 1*.
3) Spolupráce ano, byla by to pro mne čest
a potěšení.
4) Ano.
Karel L.:
1) Bezprostřednost, srdečnost, přátelské
přijetí našich hostitelů.
2) Ano, v něco takového bych nevěřil...
3) Jakopraktický uzikant bych je jen uvítal.
4) Myslím, že u nás by to nebyl problém.
Michaela H.:
1) Uvítání místním orchestrem.
2) Aldeno jsem navštívila již dříve se
školou. Má očekávání se splnila, byla jsem
nadmíru spokojená.
3) Ano, užší spolupráci bych uvítala.
4) Jistě, myslím, že vzájemné vztahy mezi
námi a aldenskými muzikanty by to jen
utužilo.

Takto zcela neformálně a přátelsky nám na uvítanou zahráli

Eva H.:
1) Uvítání před kostelem, atmosféra
a aplaus při našem koncertu v nádherně
vyzdobeném aldenském kostele.
2) V Aldenu jsem byla podruhé, má
očekávání se splnila, srdečnost a vřelost
Italů opět nezklamaly.
3) Užší splupráci bych velmi uvítala.
4) Možnost spaní v rodinách považuji za
velmi reálnou.
Milada S.-P.:
1) Hezké přivítání při příjezdu doAldena.
Soudržnost Italů, cedulka Železná Ruda na
začátkuAldena.
2) Bla jsem zde už jednou - moc hezké.
3) Určitě.
4) Možná...
Marie L.:
1) Přátelská atmosféra, koncert v kostele.
2) Ano, poprvé, ano, splnila.
3) Ano, určitě.
4) Asi ano
Michal Š.:
1) Společné soužití během zájezdu.
2) Jako vždy, vše klaplo.
3) Samozřejmě.
4) Spíš ne.
???:
1) Koncert dechového orchestru pod
vedením Paola.
2) Nejsem v Aldenu poprvé, ale vše bylo
opět perfektní.
3) Samozřejmě a doufám v to.
4) Soukromí je samozřejmě soukromí, ale
přijatelné to je.
Veronika M.:
1) Asi ta italská neuvěřitelná pohostinnost
a přátelskost. To jak po každé písničce
tleskali strašně dlouho a od srdce. Toho se v
Čechách asi nedočkáme.
2) Ne, ne - kdysi jsem to absolvovala
se ZŠ, ale tohle byl mnohem silnější
zážitek.
3) Úžasné - myslím, že naplánování
společného koncertu by stálo za to!
4) Myslím, že by to neměl být
problém. Všichni jsou moc milí
a myslím, že ani jazyková bariéra by
neměla být takový problém.
Katarina E.:
1) Nejsilnějším zážitkem byl pro
mne koncert, ale silných zážitků
bylo mnoho.
2) V Aldenu jsem byla poprvé. Má
očekávání se splnila, realita má
očekávání dokonce překonala.
3) Bylo by to skvělé.
4) Bylo by to pěkné.
Foto na str. 16, 17:ŽSS

-vedra-
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Stará škola

Žijí mezi námi
Paní Zdeňka Sekelová
Prázdniny každý z nás spojuje se
školou. Někdo si je užívá naplno, někdo na
svá školní léta a prázdniny už jen vzpomíná
a tiše závidí žákům, studentům i učitelům.
Více než šedesátkrát si dvou měsíců letního
volna užila paní Zdeňka Sekelová. Od
svých šesti let jako žákyně základní školy a
později studentka pedagogické školy pro
vzdělání učitelů národních škol, po
maturitě pak více než čtyřicetkrát jako
učitelka v Železné Rudě. Svou bývalou
kolegyni jsem vyzpovídala u šálku kávy
a výborného borůvkového koláče.
Narodila se v roce 1943 v Klatovech
a po maturitě v roce 1961 dostala na výběr
školy v Nýrsku nebo v Železné Rudě.
Protože Železnorudsko znala
z pravidelných rodinných výletů na Špičák,
rozhodla se pro druhou možnost. A od
školního roku 1961/62 do odchodu do
důchodu učila na celý úvazek a pak ještě
vypomáhala v případě potřeby záskoku.
Dohromady asi 46 let. Vzpomíná: "Bylo mi
necelých osmnáct let, když jsem
nastoupila, na národce tehdy učili kolegové
Houdek, Toušová, Vrbová a Peřinová. Brali
mne jako dceru, velmi dobře se mi tu
pracovalo. Tehdejší ředitel Kalčic, výborný
člověk, u mne provedl dvacet sedm
hospitací za rok, vždy mi dobře poradil, co
v práci zlepšit." Mnozí místní poznali paní
učitelku jako žáčci, později jako rodiče
žáčků a dokonce i jako prarodiče. Paní

Na počátku devadesátých let devatenáctého století se
železnorudští obyvatelé rozhodly k vybudování školy pro své
děti. Z údajů, které jsou o výstavbě známy, si lze udělat i
základní představu o dobovém vzdělávání.
V roce 1891 začaly první přípravy na stavbu občanské
školy v Železné Rudě, která měla mít 3 třídy. Zástupci
městského zastupitelstva 9. března předávají na zámku
Debrník zástupci Hollenzollernského panství dr.
Fischbachovi žádost o přenechání pozemku na výstavbu
školy. Této žádosti nebylo ovšem vyhověno.
Proto byl 21. listopadu 1893 za 12.000 guldenů v tehdejší
Nýrské ulici vedle radnice zakoupen pozemek na stavbu nové
školy. A tak již 6. ledna 1896 mohl začít první školní ročník
chlapecké občanské školy. Učitelský sbor tvořili ředitel,
odborný učitel a katecheta. Škola měla vlastní dřevěnou
kapličku s malým zvonem, který byl dovezen z kláštera v
Gotteszellu. V roce 1898 byla zde zřízena obchodní
pokračovací škola. O rok později poškozena požárem.
Škola sloužila svému účelu ještě do roku 2000., dnes je
v ní obchodní centrum.
Text a foto Václav Chabr
učitelka se smíchem vzpomíná, jak jí
prvňáček přišel vyřídit pozdrav od babičky,
"...tu jste, paní učitelko, taky učila."
Kdo zná Zdeňku osobně, ví, jaký je
smíšek. Není vzpomínka, kterou by
neokořenila svým typickým výbuchem.
Tak je to, ať odpovídá na otázku, jak Ruda
vypadala v roce, kdy sem nastoupila, nebo
ať připomíná svou svatbu, či žertovné
příhody ze školního života. Zvážní jen
někdy. Třeba když připomene nelehkou
dobu ve škole po roce 1970 nebo když se
zamýšlí nad vývojem našeho školství.
A také při vzpomínce na děti, to nezapře, že
je učitelka tělem i duší. Neubrání se totiž
slzám. S důrazem kladeným na každé slovo

Foto: Eduard Sekel ml.

říká: "Vždycky, když jsem dostala nějakou
tu třídu, tak jsem ji milovala a byly to moje
děti a nedala jsem na ně dopustit, ale taky
jsem se s nimi těžce loučila. Každá třída mi
přirostla k srdci..." Raději obracíme list.
Ale od školy se daleko nedostaneme.
Vzpomínka na lesácké bály plné švandy

připomene Zdeňce, jak kolem lesního
závodu před výstavbou bytovek jezdila do
školy na sáňkách a v létě dobíhala
poklusem. Skoro nezřízeně se chechtá,
když připomíná, jak se lesáci vsázeli, zda
upadne či ze sáněk spadne. A jsme zase ve
škole. Vzpomínku na třídní víkendy v chatě
na Špičáku střídá vzpomínka na postoj
vlastních dětí k maminčině práci. "Mami,
on chudák kvůli nemoci sotva dýchá a ty po
něm chceš, aby zpíval," cituje Zdeňka svou
dceru. "Tak jsem mu na vysvědčení
opravila dvojku z hudebky na jedničku."
Pak probereme srazy bývalých žáků i to,
jaké změny ve školství za svou praxi
prožila. Dnešní stav označuje za
překombinovaný, doslova za galimatyáš
a kriticky se staví k protestům proti státním
maturitám. S patrnou radostí vzpomene,
jak naposledy vypomáhala v místní škole:
"Pěkně jsem si zaučila! To bylo fajn. Mně
se po práci prostě stýská." Ale pak
šotkovsky dodá: "Na důchodu mne ale
jedna věc přece jen těší. Že jsem se
nemusela učit na těch počítačích."
Nakonec se dobíráme obecných životních
zkušeností. Celý život se člověk učí.
Zdeňka se v důchodu kromě učení být bez
žáků musela kvůli manželově nemoci
naučit topit v kotli i obstarat nejednu
technickou věc v domácnosti. Proto na
otázku, zda chce poradit něco čtenářům
odpovídá: "Důležité je v životě vážit si
života a zdraví. Nemá smysl se honit za
vzdušnými zámky. Je třeba prožít každý
den naplno a hledat potěšení
v obyčejných věcech."
ZapsalaVěra Drahorádová
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Beachvolejbal

Placená inzerce

Červen ve zkratce
Jubilejní běhání
TJ Tatran a Ski klub Železná Ruda
uspořádaly 7. června jubilejní 30. ročník
Jarního běhu Železnorudskem Belvederský kros. Nejúspěšnějším
závodníkem byl na trati 8 km Martin
Šimurda závodící za Ski Šumava
Vimperk. Mezi ženami bala najrychlejší
jeho kolegyně z oddílu Šárka
Grabmüllerová. Trať 5 km v kategorii
juniorek zvládla nejrychleji Barbora
Šambergerová z PKS Olymp Praha. Mezi
muži měla Železná Ruda zastoupení
v nejstarší věkové kategorii nad 60 let.
Domácí reprezentant Josef Růžička tuto
kategorii vyhrál.
Pořadatelé se těší na setkání s běžci
28. září ve školním areálu při příležitosti
20. ročníku Debrnického krosu. (-ctidra-)
Z výsledků dalších našich sportovců:
dívky 2003 a mladší - 100 m - 1. Julie
Kulhánková (Hojsova Stráž), 2. Eva
Vinšová (Tatran Železná Ruda)
dívky 2001/2002 - 300 m - 1. Tereza
Fischerová (Ski klub Železná Ruda),
3. Natálie Vlachová (Železná Ruda)
dívky 1999/2000 - 600 m - 3. Adélka
Zelenková (Železná Ruda)
dívky 1997/1998 - 1 km - 2. Petra
Vidláková (Ski klub Železná Ruda),
3. Veronika Vrbasová (Špičák)
chlapci 2003 a mladší - 100 m 3. Martin Malý (Ski klub Železná Ruda)
chlapci 2001/2002 - 300 m - 1. Ondřej
Ryška (Ski klub Železná Ruda), 2. - 3.

Lukáš Vychodil (hasiči Železná Ruda)
a Jan Malý (Ski klub Železná Ruda)
chlapci 1999/2000 - 600 m - 2. Vojtěch
Novotný (Špičák), 3. Jakub Ryška (Ski
klub Železná Ruda)
chlapci 1997/1998 - 1 km - 1. Ondřej
Novotný (Špičák)
chlapci 1995/1996 - 2 km - 2. František
Zelenka (Tatran Železná Ruda)
chlapci 1993/1994 - 3 km - 1. Lukáš
Pscheidt (Tatran Železná Ruda) (red)

Knihovna má otevřeno
i o prázdninách.
V červnu se přišli podívat do
knihovny žáci první třídy. Prohlédli si
spousty knížek, které si již dokáží sami
přečíst. Předposlední červnové úterý
proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže
v knihovně na téma „Těšíme se na
prázdniny“. První se umístila Martina
Čapková z druhé třídy, druhá Pavlínka

Spolek bývalých sportovců pořádá
v sobotu 18. července už sedmý ročník
turnaje v plážovém volejbalu.
Začátek je ve 13:00 na hřišti nad
koupalištěm, u poslední chaty za hotelem
Engadin. Zúčastnit se může každý, kdo
někdy hrál s míčem přes volejbalovou síť.
Přijít mohou sehrané dvojice stejně jako
jednotlivci, kteří si partnera domluví na
místě z řad ostatních příchozích.
Kromě sportovní obuvi a oděvu si
přineste dobrou náladu. O pivní a mineralní
vodní občerstvení na místě bude postaráno.
Na večer chystáme, za dobrého počasí,
taborový oheň s kytarou.
Bližší informace získáte na telefonním
čísle 723 181 007. Na stejném čísle je
možno se přihlásit do turnaje. Václav Fořt.
Podroužková a třetí Zuzanka Kulhánková,
obě z první třídy. Obrázky jsou vystaveny
v prostorách knihovny, přijďte se podívat.

Vítání léta
V sobotu 20. června jsme oslavili
příchod léta. Při té příležitosti provedli
členové
a příznivci Železnorudského klubu úpravy
okolí pomníku Barabů. Léto je doba
hojnosti, ani oslava slunovratu nebyla jen
pracovní. Nechybělo občerstvení masné
i tekuté pro všechny, kdo se alespoň na
chvilku zastavili. -Vedra-

Zdravotníci uspěli

V minulém čísle jste si mohli přečíst
o různých úspěších žáků naší školy. Mezi
jinými to byl i úspěch mladých
zdravotníků, jež postoupili do národního
kola v Pelhřimově. Na konci června tam
soutěžili se zástupci ostatních krajů.
Dvě hlídky mladých zdravotníků,
zastupující první i druhý
stupeň naší základní školy,
Účastníci výtvarné soutěže (Foto: městská knihovna)
pod pečlivým dohledem paní
učitelky Jany Proškové
uspěly na národním finále
Soutěže hlídek mladých
zdravotníků v Pelhřimově.
Obě družstva obsadila krásná
šestá místa. Děkuji žákům
a paní učitelce za výbornou
reprezentaci školy a města
Železná Ruda.
Ctirad Drahorád, ředitel ZŠ
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Občanům, kteří v červenci a srpnu
oslaví svá životní jubilea.
17. července - pan Vlastimil Maxa
ze Špičáku 65 let.
21. července - paní Vítězslava Polívková
z Hojsovy Stráže 65 let.
28. července - paní Miloslava Gondová
ze Železné Rudy 65 let. 3. července pan
Milan Adámek ze Železné Rudy 80 let.
15. srpna - paní Antonie Vilčeková

V co lidé věřili, věří a...
Třetí, poslední částí uzavíráme historii
církve na Železnorudsku. V červnu jsme si
připomněli dobu nejtužší komunistické
diktatury. Tentokrát nás autor provede
posledním třicetiletím.
Po smrti P. Antonína v r. 86 se zde
vystřídalo několik dojíždějících kněží.
Zbyl jen chátrající kostel a s ním
nostalgické vzpomínky na milého patera
Antonína.
Co se však ve stejné době dělo
u sousedů?
Nově příchozí ze Sudet se začali
usazovat v Bavorsku a brzo zjistili, že z těch
Čech si nepřinesli pouze něco málo
v ranečku, ale daleko více v hlavě.
Postupně se stávali předními obyvateli
země, té země, která je před několika lety
nechtěla přijmout a lidé na ně štvali i psy.
Jejich zásluhou se nejchudší země
Německa stává tou nejbohatší. Vzpomínky
však zůstávaly, do původní vlasti mohli lidé
jen s překážkou víza Tak si postavili
v Bavorské Rudě, hned u kostela sv. Jana
Nepomuckého, památník na starou otčinu.
Kostel mají sice dodnes plný, vždyť jsme
v Bavorsku, ale pánové stále více klábosí
venku, než se jejich ženské vymodlí. Dále
byly a jsou různé slavnosti a procesí, vždyť
je to tradice, dále chodí skoro celá třída na
náboženství, vždyť je to v rozvrhu. Těch
několik jinověrců má nějakou etiku.
A každý zaměstnaný platí dle svého
vyznání církevní daň. Vždyť je věřící!
Vše se zase převrací
V Československu máme rok 89 a vše
se zase převrací. Vše? Kdo čekal, že se zase
kostel naplní, jako v 68., byl zklamán. Je tu
nová generace, která nemá na co navazovat.
Začal dojíždět nový kněz, P. Vlk, ten, který
zde byl jako sekretář biskupa Hloucha.
Odtud šel rovnou na jeho místo a pak ještě
výše, až na kardinálské.
V únoru 1990 byl uspořádán živý řetěz
mezi kostely v české Železné Rudě
a v Bavorské Rudě, ovšem to byla spíše
akce manifestační, než křesťanská. Ve

škole se obnovila výuka náboženství, ale
většina dětí pocházela z rodin, kde snad
křesťankou byla babička. Po určité době,
kdy byla naplněna zvědavost na něco
nového, zbyla jen hrstka. A nyní na
náboženství nechodí již žádné dítě. Účast
na bohoslužbách místních lidí je stále
slabší, to jak mnozí odcházejí ke svým
dětem, do nemocnic či na věčnost. Jsou
však dny, kdy je kostel plný: o Štědrém
večeru a v letních měsících, kdy na Šumavě
jsou zastoupeni návštěvníci z Moravy. To
se nedá říci o měsících zimních, protože
většinou ten, kdo má na drahé vleky, ještě
nezakusil, že k životu potřebuje i jinou
hodnotu, než materiální.
Podařilo se vyměnit střechu na kostele,
vyřešit odvodnění kolem kostela a v dalších
pracích by se mělo pokračovat letos.
Soukromou iniciativou místní občanky
Mileny Vobrové a rodačky z bývalého
pivovaru Helgy Huttner, která žije ve
Zwieselu, byla obnovena křížová cesta
a znovu vystavena kaple na jejím konci. To
naznačuje, že někteří rodáci přivítali
možnost svobodného zajíždění do své
původní vlasti. Organizují poutě,
bohoslužby, ve kterých zaznívá odpověď
na výše uvedenou otázku o Boží
přítomnosti při vynuceném odchodu
z vlasti: „Byl jsem s vámi, dostali jste 40 let
života ve svobodě a nyní se můžete volně
vracet do své vlasti.“ To přišlo na mysl
jedné rodačce, když se modlila před mříží
kostela a Bohu položila již výše zmíněnou
otázku: „Kde jsi byl, když…“ Pořádají se
také i sbírky na opravu kostela, v případě
Železnorudských rodáků spíše
v symbolické výši.
Na “okradené” zavolají policii
Budova fary po převratu slouží jako
rekreační objekt pro sociálně slabší. Zde
hosté platí jen malý příspěvek určený na
provoz a vylepšování budovy. Někdy zde
zazvoní rodič, že by chtěl nechat pokřtít
dítě. Když se žadatel dozví, že je na to
nějaká příprava trvající určitou dobu, aby

ze Železné Rudy 75 let.
30. srpna - paní Kristina Svítilová
ze Železné Rudy 88 let.

Všem jmenovaným přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
a do dalších let jen to nejlepší.
Panu Maxovi přejeme, aby se svým
čtyřnohým přítelem Erikem ještě dlouho
pomáhal při záchraně lidských životůa za
dosavadní práci mu ze srdce děkujeme.
Sociální komise

věděl, co při křtu vlastně vyznává a slibuje,
často se otočí a odejde. Pak se mezi
návštěvníky objeví i různí podvodníci,
snažící se „z faráře vyrazit nějaký peníz“.
Už tam byli i cizinci, jak ze západu, tak
z východu. Už se pracovníci na faře poučili
a většinou na ty „okradené ve vlaku, či na
tržnici“ zavolají policii, aby si je prověřila.
Stále funguje charitní sběrna
V Železné Rudě jsou ještě i jiní
křesťané, než jen katolického vyznání. Je
zde malý sbor Křesťanského společenství,
který se schází ve škole každou středu
večer. Dále funguje Charitní sběrna
domácích potřeb a šatstva. Z ní se vydává
místním potřebným, hlavně však se
materiál sváží do sběrného střediska Církve
československé husitské v dalekém
Broumově a odtud putuje do různých
sociálních zařízení u nás i za hranice na
východ či jih.
Ročně se tak sebere kolem 3000 kg.
Obyvatelé již berou tuto možnost za svou
a často se ráno přede dveřmi fary najdou
pytle se šatstvem, hračkami, či s jinými
věcmi.
A jak dál?
Při posledním sčítání lidu se ke
křesťanské víře na Železné Rudě hlásilo
kolem 200 občanů, ale pravidelných
účastníků bohoslužeb je
jen hrstka,
ztrácející se v množství různých
obchodníků, hoteliérů a jejich personálu,
pracovníků kasin a pracovnic nočních
klubů a jejich hostů. Ovšem církev má dva
tisíce let zkušeností. Podobná období
prožila již několikrát, mnohdy byla ještě
těžší a církev se vždy obnovila, protože je
zde víra, že křesťané jsou vedeni někým
jiným, než chybujícím člověkem. Kdyby
církev stála jen na lidských schopnostech,
zanikla by hned dnem ukřižování svého
zakladatele. Několik z jeho jedenácti
učedníků se schovalo a zamklo, aby je
nestihl stejný osud, jiní utíkají pryč
z Jeruzaléma. A dnes se lze modlit ve všech
jazycích stejné modlitby kdekoliv na světě.
Na základě těchto zkušeností
v titulku místo otazníku jistě patří
vykřičník. Václav Volenec
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