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Co chystá Železná Ruda?
Tři otázky Hany Sádlíkové pro starostu města Michala Šnebergra
Jaké jsou perspektivy obnovy lanovky
na Pancíř? Vypadá to nadějně, našel se
investor na její obnovu?
Lanovka na Pancíř je bestsellerem. Já
jsem jako nový starosta slíbil, že na tom
projektu budu dál pracovat, dotáhnu ho do
konce. My jsme ten projekt projednali do
stádia územního rozhodnutí a je i další
dokumentace, chtěli jsme celý projekt prodat
nebo přenechat soukromému investorovi.
Ten se nenašel. Takže jsme požádali
prostřednictvím Plzeňského kraje
v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
o finanční prostředky na úsek Špičák
Hofmanky. Počkáme, jak projekt bude
posouzen a jestli peníze získáme. Za sebe
mohu říct, že lanovka je přes třicet let stará,
potřebuje rekonstrukci a je to velké turistické
lákadlo, které na Špičák neoddělitelně patří.
A v této chvíli jsem pro to udělal maximum,
co jsem udělat mohl a budeme čekat, jestli ty
peníze získáme.
Jaké akce plánujete pro letní sezónu
v rámci programu ´Železnorudsko vás
baví´?
Chceme začít Dětským dnem. Poté nás
čeká zahájení letní sezóny na začátku června
a pak přijdou dvě největší akce, což je v rámci
programu přeshraniční spolupráce Tierisch

Wild - Rysí slavnosti. Na tuto akci (začátek
července) plánujeme, že na Železnou Rudu
přijede historická lokomotiva z let, kdy byl
vybudován špičácký tunel (1874-1877)
a budeme vozit zdarma návštěvníky Železné
Rudy, Špičáku, samozřejmě i Bavorské
Železné Rudy ze Špičáku do Alžbětína.
Takže to bude jedna z největších akcí. A pak
Železnorudské slavnosti, které se konají vždy
první srpnový víkend a návštěvníkům je
k dispozici bohatý doprovodný program –
živá hudba, jarmark, vystoupení souborů. To
jsou dvě hlavní akce, které město zajišťuje.
Nicméně v rámci celé letní sezóny
podnikatelské subjekty budou pořádat řadu
akcí a samozřejmě také i místní sdružení jako
j e Ž e l e z n o r u d s k ý s m í š e n ý s b o r,
Železnorudský klub, kynologové, fotbalisté a
další spolky. Nesmím zapomenout na Hasiče,
což je velice významná složka dění v Železné
Rudě, kteří také trvale přispívají k zajištění
kulturních akcí.
Počítáte do budoucna s tím, že by
železnice směrem od Zwieselu projížděla
v některých spojích nejen na Špičák, ale
i dál do Klatov?
Každý rozvoj infrastruktury, který je
nabízen veřejnosti, je vítaný. Je to
samozřejmě odvislé od finančních
prostředků. Plánuje se elektrifikace trati

Klatovy-Železná Ruda. Já se snažím udělat
vše pro to, aby projekt byl projednán.
Samozřejmě s příchodem elektriky se nabízí
daleko jiné možnosti využití tratě, takže se
necháme překvapit. Musím konstatovat, že
v posledních letech celá řada rekonstrukcí
a nových staveb výrazně zlepšila stav
železnice. Byly zabezpečeny všechny
železniční přejezdy, byla opravena všechna
nádraží, byla vybudována nová zastávka
Železná Ruda centrum. Takže Železná Ruda
má tuto infrastrukturu velice kvalitní a já
věřím, že se vše bude rozvíjet dál. Takže
určitě ano.

Víte že, …

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Investice do vaší budoucnosti“

Ve čtvrtek 20. 5. 2010 pořádá
Město Železná Ruda
tiskovou konferenci k zahájení
letní turistické sezony na
Železnorudsku.

V zimní
s e z ó n ě
2009/2010
Město Železná
Ruda v rámci
p r o j e k t u
„Strojové údržby
lyžařských turistických tras – Město
Železná Ruda 2009“ upravovalo okolo 80
km běžeckých tras. Projekt, jehož
partnerem bylo Sdružení na podporu
běžeckého lyžování Zwieslerwaldhaus, byl
spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Sportovní svátek
Nejlepší sportovci Železnorudska se
sejdou v pátek 21. 5. v 19:00 v aule
základní školy .
Město Železná Ruda a Komise sportu
a mládeže odmění mladé sportovce
za jejich sportovní úspěchy
a reprezentaci města.
Jako hosté jsou pozváni úspěšní
reprezentanti České republiky na ZOH
a paralympiádě ve Vancouveru Anna
Kulíšková a Martin Jakš.
Organizátoři se těší na setkání se
všemi milovníku pohybu a sportu.

Foto: VCH

Místo konání: pension Böhmerwald.

Součástí dne je návštěva
přírodní lokality, prohlídka
pivovaru Belveder
a společenský večer s hudbou
od 18:00 hod. tamtéž.
Začátek: 10:00 hod.

Všichni podnikatelé, působící na
Železnorudsku jsou zváni na
tiskovku, aby dotazy na svůj
podnikatelský subjekt mohli
zodpovědět.
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Přijede do Rudy další turista?
Turistům musíme více nabídnout
Patřím mezi čtenáře, kteří vysloveně
s nedočkavostí čekají na další vydání
Železnorudského zpravodaje. Místní
plátek si rád přečtu a hlavně jej
předkládám klientům našeho penzionu
Habr v Železné Rudě. Na komentáře
článků některých turistů se mě však
špatně odpovídá. Nenáročný klient, který
p ř i j e l d o o b l a s t i Ž e l e z n é R u d y,
nezaznamenává, že by rozvoj turistického
ruchu na Železnorudsku stagnoval, přesto
na tuto skutečnost upozorňuje minimálně
jeden článek v každém vydaném
zpravodaji. Turista vyhledává hlavně
šumavskou přírodu a klid. Články
v několika posledních vydáních
zpravodaje však upozorňují na
nedostatečný rozvoj celkové struktury na
Železnorudsku, kterou vyhledávají turisté
a rekreanti nižší a střední věkové kategorie
a zároveň kategorie bohatších rekreantů.
V tomto směru doopravdy tato oblast až na
výjimky nemá co nabídnout, myslím tím
hotely a penziony vyšší kategorie, zábavní
centra, aquapark, ITC v moderní budově,
řádně upravená městská pěší zóna, městský
park, centrální parkoviště atd.
Výše jmenovaná kategorie klientů by
do naší oblasti přinesla nejvíce finančních
prostředků.
Spokojenost
návštěvníků však
může pozvednout
i kulturní a sportovní
program a vydávání
informačních
materiálů o této
oblasti. Tuto činnost
má na starosti pod
městským úřadem
tzv. KCR – Komise
cestovního ruchu.
Nahlédněme trochu
do nitra tohoto
orgánu. Komise je
složena převážně
z občanů Železné
Rudy. Komise má na
stránkách města
přístupné “zápisy”
ze svých zasedání. Co se z nich však dá
vyčíst? V roce 2007 zasedala komise každý
měsíc. V roce 2009 zasedá jednou za tři
měsíce. Zápis z jednání proběhlé komise se
na stránkách objeví za třicet dní. Poslední
KCR zasedala v srpnu 2009!!! ( dle zápisu).
Z obsahu zápisů z jednání KCR se čtenář
nedozví téměř nic. Jediné, co ze zápisů
plyne, je naprostá nekoncepčnost programu
tohoto městského orgánu. Přesto mě zaujal
jeden projekt v zápisech.
Katalog města, informační systém,
městské slavnosti

Přiblížím Vám časový sled průběhu
přípravy a vydání nového Železnorudského
katalogu (tiskovina, která soustřeďuje
informace o ubytovacích a restauračních
zařízeních, sportovních centrech
a ostatních informacích,
které žádá
návštěvník Železnorudska). Ze zápisů
KCR vyplývá návrh katalogu 12.11.2008,
zadání výroby katalogu do tiskárny
12.3.2009, požadavek na zhotovení
v termínu do 15.6. 2009. Vydáno v létě
2010!
Abych si nezasedl na jediné téma, tak
nahlédněme do přípravy další akce.
Informační systém. Rozumějme, že se
jedná o informační tabule, které se
v Železné Rudě objevily koncem léta 2009
– po letní sezóně, avšak před sezónou další.
Když jsem v roce 2006 upevnil směrové
tabulky v nejbližším okolí našeho
penzionu, byl jsem vyzván k jejich
odstranění s tím, že je zpracován
informační systém a náš rekreační objekt je
do tohoto projektu zapracován. V zápise
KCR z 29. 4. 2009 (po třech letech, ale
první zmínka je v zápisu KCR 19.6.2006 )
se dozvíte, že projekt je hotový a realizace
proběhne před letní turistickou sezonou

s českými řemesly. Ale slavnosti, to je již
další kapitola, o ní snad někdy příště.
V krátkosti se ještě vrátím k článkům se
záporným náhledem na rozvoj turistického
ruchu na Železnorudsku. Překvapuje mě, že
autory
těchto řádek jsou dokonce
i zastupitelé města. Kdo jiný by měl tyto
věci řešit a ne je kritizovat. Když jen dám na
papír pár čísel, které vyplývají z mrhání
finančními prostředky za projekty
neuskutečněných akcí minulých
zastupitelů, tak v součtu mně vychází, že
město ve skutečnosti přišlo o – namátkou centrální parkoviště, nové ITC, pěší zónu
s květináči a novým osvětlením atd. Místní
zastupitelé stále trpí představou, že by
město mělo cosi vlastnit a oni by to zdárně
řídili. Je to velký omyl, až na pár výjimek ve
státě je město špatný vlastník.
Když se vžiji do čtenáře potencionálního návštěvníka
Železnorudska, který si těchto pár řádek
přidá k ostatním článkům, tak je na místě
otázka: Přijede do Rudy další turista? Bylo
by lépe o těchto problémech nepsat, ale
řešit je. (Zápisy KCR jsou na
http://www.sumavanet.cz/muruda/komise
cr.aspp Milan Sklenář, penzion Habr

2010. Skutečnost byla však taková, že celý
systém orientačních tabulí se rozmístil až
po sezoně. Na náš penzion Habr se
zapomnělo (jedna zmínka u ČSOB). Na
místě je ještě mnoho otázek k práci KCR.
Například kdy bude znám kalendář letních
akcí, kdy bude stanoveno zahájení letní
sezony atd. Myslím si, že ani pominutí
označení ročníku Železnorudských
slavností není na místě. Když už jsem
zmínil slavnosti, tak v zápisech KCR v roce
2006 se dočtete, že důležitým bodem
Železnorudských slavností budou stánky

Poznámka redakce:
Řádky Milana Sklenáře, které
vznikly před cca dvěma
měsíci,
mě inspirovaly
k reakci. Ano, Železnorudský
zpravodaj tiskne celkem
pravidelné zastupitelské
okénko a velmi o názory
zastupitelů města stojí. Vždyť
Město Železná Ruda je
vydavatelem novin a starosta
se zastupiteli vydavatele
přímo reprezentují. Redakci
zpravodaje proto nepřísluší
články zastupitelů jakkoli
obsahově
upravovat,
korigovat nebo dokonce
krátit. Do článků vydavatelů
novin, ať už je to MF Dnes
nebo Deníky Bohemia,
samozřejmě také nikdo
redakčně nezasahuje. Redakci nepřísluší
ani na články zastupitelů jakkoli reagovat
a komentovat je. Pokud je v nich něco
nesprávné nebo přemrštěně kritické, musí
reagovat jiný zastupitel nebo přímo
starosta města. Článek vydavatele je prostě
trochu jiný formát než běžná zpráva nebo
reportáž, kde má redakce své kompetence.
Musíme si zvyknout na to, že ten, kdo noviny
vydává, má jistá privilegia. Na druhé
straně právě pro vydavatele bývají
nejdůležitější
hlasy zezdola, tedy od
čtenářů. –rh- (ilustrační foro: VCH)
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Myslím, že turisté přijedou
reakce předsedy Komise cestovního ruchu Tomáše Horka na článek Milana Sklenáře
Před osmnácti lety jsme zahájili provoz
Penzionu Böhmerwald. Po určité době jsme
rozhodovali, jak dál. Rozšiřovat služby pro
naše hosty nebo vytvořit apartmány bez
služeb nebo snad dokonce byty na prodej či
dlouhodobý pronájem? Rozhodli jsme se
pro variantu pracnější a finančně a časově
asi náročnější, tedy penzion otevřený 24
hodin a celoročně, se širokou nabídkou
služeb. A to je práve to, o co panu Sklenářovi
jde. Ve svém článku „Přijede do Rudy další
turista?“ volá po hotelích a penzionech vyšší
kategorie, po aquaparku a zábavních
centrech. Myslím si, že Železná Ruda
potřebuje hlavně kvalitní ubytování
v různých cenových hladinách s kvalitními
službami, dobré sjezdovky i upravené
běžecké stopy, zachovalou a přístupnou
přírodu, cyklostezky i zábavu a adrenalin.
Samozřejmě k tomu odpovídající
infrastrukturu, pěkné a uklizené centrum
města, opravený kostel a upravenou pěší
zónu. Toto je hlavní starost města, ale je to
také značně investičně náročná oblast.
Myslím, že omezovat tržiště s podřadným
zbožím, která nám klientelu odlákávají, se
podle reakcí našich hostů částečně a pomalu
daří.
Bohužel jsem se za celé čtyři roky
nesetkal s žádným projektem soukromého
investora na výstavbu a provozování
aquaparku či jiného zábavního centra. Na
tomto místě bych rád vyzdvihl lanové
centrum v areálu Nad Nádražím a Bikepark
ve Ski areálu Špičák, které nám přivádějí
nezanedbatelné množství turistů. Pro mnohé
investory je pro další rozvoj podobných
aktivit negativem finanční náročnost a nejistá
návratnost takové investice. A město si to
určitě nemůže dovolit. Odstrašujícím
příkladem nám může být sousední Bavorská
Ruda (Bayerisch Eisenstein), kde je již
dlouho uzavřen oblíbený krytý bazén a město
Zwiesel, které razantně omezilo návštěvní
dobu bazénu a přes zimu neprovozovalo
venkovní vyhřívaný bazén vůbec. Pokud jde
o informační systém Železné Rudy, byl
vytvořen z dotace Krajského úřadu
pracovníky IC a MÚ a myslím, že systém je
ucelený a funkční. Bohužel při 150
subjektech v Železné Rudě nemůže být každý
na každém stojanu, neboť by to nebylo
proveditelné ani přehledné.
Ale teď k tomu hlavnímu: Komise
cestovního ruchu funguje jako poradní orgán
starosty, nemá žádný rozpočet, zaměstnance
a rozhodovací pravomoci. První tři roky jsme
bojovali s dluhem z minulého období a teď
bojujeme s výpadkem příjmů od státu
v důsledku krize. Proto město nemůže
realizovat zdaleka vše. Ale i přesto jsme za
poslední tři roky pomohli realizovat tyto
projekty či akce:
- skibus sedlo Špičák - Gerlova Huť
a zpět v zimní sezoně včetně vybudování
zastávek
- přemístění kamery Panorama do Ski
areálu Špičák a spolufinancování tohoto
přesunu i provozu
- vydání dvou reprezentativních katalogů

Železnorudska v nákladu 30 000 výtisků. Zde
musím bohužel konstatovat, že vydání
posledního provázelo nedodržení termínu ze
strany firmy Kletr, byť byla sepsána smlouva,
ale právní kancelář jaksi zapomněla na
sankce za nedodržení termínu. A tak byl
katalog vydán 10. 1. 2010, nikoli
v létě 2010. Firma Kletr se snažila
kompenzovat nedodržení termínu navýšením
nákladu u dalších tisků - katalog
Železnorudska a jednotlivé skládačky na
stránkách IC v elektronické podobě
- vydat skládačky Železnorudsko v r c h o l y, Ž e l e z n o r u d s k o - j e z e r a ,
Železnorudsko - zajímavosti, trhačky
s plánem města, pexeso, tisk a přehledný
materiál se seznamem doporučených
cyklotras
- uspořádat každoročně dvojí slavnosti –
Železnorudské a Rysí plus slavnostní
zahájení letní a zimní sezony
- dvě nové expozice v Městském muzeu
v Zámečku: Český kráter a Vývoj lyžování na
Šumavě v železnorudské oblasti. Zejména
tato druhá expozice je unikátní a velmi
zajímavá
- začali jsme informovat všechny
podnikatele elektronicky o všech akcích
města i akcích ostatních podnikatelů
- vylepšily se webové stránky města, ve
spolupráci s firmou Sitour vznikl
elektronický online ubytovací systém
- pomohli jsme vytvořit grantový systém
podpory akcí našich podnikatelů
- zajišťujeme účast na veletrzích
cestovního ruchu minimálně čtyřikrát do roka
ve spolupráci s krajský úřadem,

s Mikroregionem Šumava a hlavně se
Sdružením podnikatelů Železná Rudě
- vytvoření videosmyčky pro prezentaci
na veletrzích – zimní verze je k dispozici
zdarma
- dovybavení Informačního centra
kopírkou, PC technikou, veřejným
internetem zdarma a dalšími náležitostmi
- komise podpořila městský kamerový
systém, významný prvek bezpečnosti; systém
parkování doznal také změn – zdarma se
parkuje na Kaskádách a zlevnilo se parkování
v Železné Rudě
- dokončení projektu Cyklostezky –
žádost o dotaci a dokončení změny územního
plánu č.7 - golfové hřiště; z dotace bylo
postaveno dětské hřiště a z městských
prostředků dokončeny kabiny i část
ubytovací v areálu fotbalového klubu.
- byl připraven projekt i finanční zajištění
rekonstrukce Lávkové cesty nad Čertovým
jezerem, kde v další činnosti brání správa NP
a CHKO Šumava svým zamítavým postojem.
Mohl bych pokračovat. Chci říct, že
Město Železná Ruda se snaží dle svých,
hlavně finančních, možností pomoci rozvoji
Železnorudska a velmi si vážím všech
podnikatelů, kteří se podílí na této snaze.
Mám Železnou Rudu rád, chci tu žít
a podnikat a vynasnažím se, aby k nám hosté
jezdili i nadále. Myslím si, že je to hlavně na
nás, podnikatelích, aby se sem turisté rádi
vraceli a využívali našich služeb a nabídek.
Jsem optimista a proto si myslím, že turisté
přijedou.
Tomáš Horek, předseda Komise cestovního ruchu
(Autor vystudoval VŠSE v Plzni, žije na Šumavě
od 1992 a pracuje jako ředitel pensionu Böhmerwald)

Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se budou konat podle zákona
o volbách do Parlamentu ČR ve dnech 28.
A 29. 5. 2010.
Místem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v Železné Rudě je:
ve volebním okrsku Železná Ruda volební
místnost v budově Městského úřadu Železná
Ruda, Klostermannovo náměstí 295,
zasedací místnost, II. patro; ve volebním
okrsku Špičák volební místnost v budově
Horské služby, Špičák 56, klubovna; ve
volebním okrsku Hojsova Stráž volební
místnost v budově Požární zbrojnice,
Hojsova Stráž 163, klubovna.
Pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky je voličem státní
občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Při
těchto volbách obce kromě stálých seznamů
voličů, kde jsou zapsáni voliči s trvalým
pobytem v obci, vedou i zvláštní seznamy
voličů, do nichž se zapíší voliči, kteří budou
volit mimo místo trvalého bydliště na
voličský průkaz vystavený obecním úřadem
v místě bydliště.
Voliči mohou podávat žádosti o vydání

voličských průkazů a to buď písemným
podáním opatřeným úředně ověřeným
podpisem voliče nejpozději 21. 5. 2010, nebo
při osobní návštěvě OÚ do uzavření stálého
nebo zvláštního seznamu. Voličské průkazy
však lze vydávat nejdříve 15. den před
volbami, tj. od čtvrtku 13. 5. 2010.
Do středy 28. 4. 2010 politické strany
delegovaly členy okrskových volebních
komisí. Potom byly počty členů komisí
doplněny. Ve středu 5. 5. se komise poprvé
sešly a po složení slibu losovaly své předsedy
i místopředsedy.
Do voleb ještě proběhne školení
předsedů nebo místopředsedů a zapisovatelů
OVK. Hlasovací lístky budou občanům
dodány do schránek do úterý 25. 5. 2010.
Ve středu 26. 5. 2010 uzavře Městský
úřad Železná Ruda, správní odbor, stálý
seznam voličů.
V pátek 28. 5. 2010 – první den voleb – je
možné volit od 14.00 do 22.00, v sobotu 29.
5. 2010 – druhý den voleb – od 8.00 do 14.00.
Ve 14.00 se uzavřou volební místnosti v celé
republice a jednotlivé okrskové volební
komise začnou sčítat volební hlasy.
Caroline Zahradníková – správní odbor MěÚ
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Vznikne na Šumavě území neregulované divočiny?
Na území Národního parku Šumava znamená velkou plochu nezměněné přírody Šumavy do kategorie Ib ještě na rozdíl od
(69 000 ha) a Národního parku Bavorský les bez trvalého osídlení, která je chráněna Německa neproběhl v médiích ani na
(24 250 ha) má v dohledné době vzniknout především pro své přírodní hodnoty. Obce ¨ veřejnosti a další vývoj je obtížné
území neprostupné divočiny, která nemá ve i kraje přitom už několik let usilují odhadovat. Politici třech politických stran
střední Evropě obdoby a svou „divokostí“ o překategorizování Národního parku (Top 09, Věci veřejné a Strana Zelených)
odpovídá lesům Sibiře, Nové Kaledonie Šumava směrem dolů, tedy do V.kategorie paradoxně odmítají přijetí zákona
n e b o a u s t r a l s k ý m , a m e r i c k ý m č i „chráněné území“ podle IUCN, ve které je o Národním parku Šumava, který by byl
kanadským národním parkům. V této lesní např. Krkonošský národní park. Tvrdá podle všeho jedinou možností, jak zavést na
divočině by se les zprvu na ploše 15 000 ha ochranářská ruka by tedy ráda nastolila na Šumavě nejvyšší kategorii divočiny. Řada
vyvíjel bez zásahu člověka, nesměla by tu Šumavě opačný trend. K prosazení této lidí v Bavorsku i Česku proti uměle
vést elektřina ani jiné sítě, byly by tu ochranářské kategorie by bylo nutné změnit nastolené divočině protestuje a říká, že
zrušeny cesty a zůstaly by jen ojedinělé na obou stranách hranice zákony. To, že po nastane nezvládnutelná kůrovcová
stezky, kam by se turisté eventuálně mohli vstupu do Schengenského prostoru v roce kalamita. Tvrdí, že v kulturní krajině střední
vydat jen v určitých částech roku na základě 2007 de facto padla omezení pro turisty Evropy, kde po staletí hospodařili naši
rezervace a jen s průvodcem. Bylo by však putující směrem do nitra pohraničních předkové, budovali pily, sklárny, papírny,
by likvidací
podle pravidel této nejvyšší ochranářské hvozdů, správa NP Šumava vyřešila už kapličky, boží muka
kategorie celou oblast před lidmi uzavřít. v roce 2008 vytýčením nových zákazových civilizačních hodnot vznikla mrtvá krajina.
Postupně by tu byly ve volné přírodě území nazvaných „území zvláštní Situace je vyhrocená zejména v Bavorsku.
reintrodukovány šelmy jako vlk nebo biotopové ochrany“ nebo „území Ředitel sousedního Národního parku
Bavorský les Karl Friedrich Sinner se dostal
medvěd. Zbytky civilizace jako jsou s omezeným vstupem“.
pod palbu kritiky kvůli tomu, že
například pole, staré lesovny
zavedení nejvyšší kategorie
nebo domky pohraničníků by
Oblast kolem hory Luzný by se stala srdcem plánovaného
divočiny řádně neprojednal
byly „zaceleny“, tedy zrušeny
území divočiny Foto: Václav Chabr
v Radě parku ani s obcemi. Na
nebo zbourány. V tomto území
druhé straně ortodoxní ochránci
by byly chráněny přírodní
přírody volají po jeho odvolání,
procesy včetně kůrovce, jenž
protože Sinner loni připustil
by se tu stal hrobníkem
velkoplošné kácení v jádrové
smrkových monokultur
zóně nové části Národního
a porodníkem biologické
parku Bavorský les pomocí
rozrůzněnosti. Hřbitov
harvestorů s cílem zachránit
suchých stromů synkopovaný
magickou horu bavorské
zelenými mokřady a slatěmi
Šumavy Velký Falkenstein před
by se stal základem nově
atakem kůrovce. Letos mají
p r o p o n o v a n é d i v o č i n y.
těžby pokračovat. Na
„Příroda pro přírodu, věda pro
březnovém jednání v bavorském
výzkum a výzkum pro vědu“ St.Oswaldu Sinner ustoupil
to jsou motta českých
kritice. „Bez souhlasu místních
a bavorských architektů
samospráv a Rady národního
divočiny. Záměr vytvořit na
parku se divočina rozšiřovat
území obou parků území
Na zdivočování Šumavy se pracuje nebude,“ řekl. Na tomto jednání vzal
divočiny podle nejvyšší ochranářské
kategorie Ib byl poprvé prezentován na zhruba od roku 2007, kdy se Šumavou zpátečku i bývalý náměstek ministra
9. celosvětové konferenci o divočině prohnal orkán Kyrill. tehdy ministr František Pelc, který řekl: „Konference
v mexické Meridě v listopadu 2009. životního prostředí Martin Bursík na v Mexiku byla zajímavá, ale není možné její
Konference se dvěma rezolucemi zavázala Šumavě vyhlásil tzv. diferencovaný výsledky nadhodnocovat.“
k tomu, že budou mezi Německem management, který bez projednání s obcemi
Plán na zavedení nejvyšší kategorie
a Českem rozšířeny plochy divočiny a že a kraji stanovil na zhruba 30% NP Šumava divočiny na Šumavě je riskantní už proto, že
vyzve legislativní orgány v ČR, Německu tzv. bezzásahový režim. Po orkánu Kyrill v NP Šumava neexistuje funkční ekologická
a Bavorsku ke změně zákonů, aby kategorie nechaly oba parky po vzájemné dohodě zonace (nově připravovanou ekologickou
Ib na Šumavě mohla vejít co nejdřív ležet zhruba 200 000 m3 popadaných zonaci zastavil bývalý ministr Libor
v platnost. Za Českou republiku byl stromů a kolem těchto ohnisek kůrovce Ambrozek v roce 2006). Zasahování proti
v Meridě bývalý náměstek ministra začaly lesy rychle chřadnout a usychat. kůrovci je podle vyjádření předsedy
Zároveň měl být v březnu 2008 oficiálním vědecké sekce Rady NP Šumava Jakuba
životního prostředí František Pelc.
memorandem přijat projekt Divoké srdce Hrušky v NP Šumava chaotické a koncepce
Kde bude divočina?
Evropy jako předstupeň nové kategorie ochrany přírody je nejasná. Po dosud
Plánované území nejvyššího stupně
ochrany přírody. České i bavorské obce nevyřešených soudních sporech obcí a krajů
divočiny je prozatím „pracovně“ nazývané
a kraje memorandum zamítly. Divoké srdce kvůli šumavskému kůrovci a novým
„Divoké srdce Evropy“. Na české straně by
Evropy jako základ pro překategorizování zakázaným územím půjde v kauze
se rozkládalo v nejkrásnějších příhraničních
obou národních parků na „divočinu“ „ d i v o č i n a n a Š u m a v ě “ o p a t r n ě
částech Šumavy zhruba mezi katastrem
(Wilderness) tedy existuje jen de facto nejrazantnější konflikt, který může vést až
obcí Kvilda, Modrava a Prášily a sahalo by
a nikoli de iure, což se může ukázat jako ke zmenšení Národního parku Šumava nebo
až téměř k Železné Rudě. Tím by část obou
základní problém při přípravě nejvyšší k jeho rozpadu na „chráněné území“
parků spadla do zcela jiného režimu než
kategorie divočiny. Koncepce území a „divočinu“ podle různých kategorií
nyní, odpovídající mezinárodní kategorii
divočiny se může dostat do rozporu IUCN. Po loňských rekordních těžbách na
Ib. Oba sousední národní parky jsou zatím
s vládním nařízením, jímž byl v roce 1991 území obou parků si velká část veřejnosti
zařazeny do II. kategorie dle IUCN.
Národní park Šumava zřízen.
klade otázku, jaký význam mají oba
Omezení II. kategorie umožňují - vedle
Obce se brání
šumavské národní parky, kde se drasticky
ponechání přírody přírodě na až 75%
Další vývoj bude patrně dramatický. těží a vytvářejí holiny až desetkrát větší než
plochy relativně volný přístup
návštěvníků. Ochranářská kategorie Ib V Česku záměr překategorizovat část v hospodářských lesích. Radovan Holub
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Česko-bavorská neděle kolem bývalé celnice
Dvorským.
K občerstvení
zde byly nabízeny
dobroty a speciality
z obou stran
hranice. Na akci se
přijeli podívat
n o v i n á ř i
z klatovského
a regionálního
bavorského tisku
včetně reportérů
plzeňské televize
ZAK, která tvoří
přeshraniční
vysílání „Čechy

1

Na Den matek, v neděli 9. 5. 2010
uspořádalo česko-bavorské kulturní
sdružení „Přes hranici“ se sídlem ve
Zwieselu v průběhu roku již druhou Českobavorskou neděli s pestrým programem.
Přímo u budovy bývalé celnice Alžbětín na
hraničním přechodu do Bavorské Rudy se
od rána zvedla pomyslná závora pro velký
přeshraniční bleší trh a po celý den
probíhala pestrá hudební vystoupení
rozličných žánrů. Zahráli tu lidoví bavorští
muzikanti „Über d´ Grenz-Musikanten“
s Emilem Kronschnablem a sedmiletým
sólistou Lukášem Hartlem. Vystřídáni byli
českým folklórem v podobě dudácké

a Bavorsko všedního
dne“. Bleší trh měl
dobrou úroveň,
u pultů se dalo najít
zajímavé a kvalitní
zboží, oblečení,
elektronika, porcelán,
dokonce krásné staré
hodiny a zánovní
ř e t ě z o v é p i l y.
Hlavním účelem
sousedské akce bylo
bližší vzájemné
poznávání obyvatel
pohraničí.
3

muziky s dětskou taneční skupinou
vedenou Jiřinou Holoubkovou, ředitelkou
ZUŠ Domažlice. Z domažlické ZUŠ přijel
do Železné Rudy celý autobus včetně
dalších vystupujících: skupiny COMBO,
vedené Václavem Cibulkou. K dobré
náladě opět přispěla železnorudská skupina
OBŠUKA (Oblíbená šumavská kapela)
pod vedením Františka Strnada. František
Strnad zásobil akci i svým oceňovaným
pivem z obnoveného železnorudského
pivovaru Belveder. Belvederské pivo
čepovali Němci. Jeden třináctistupňový
Pašerák stál sice 2 Eura, nicméně pivo bylo
tak chutné, že to vyšší cenu vyrovnalo.
Hudební řetěz pak uzavřela country kapela
Blizzard z Nýrska vedená Vlastimilem

základní školy.
V hale bývalé celnice se na
informačních panelech prezentovali
některé občanské iniciativy pracující
v našem regionu na obou stranách hranice.
Jednalo se zejména o Klatovský fotoklub,
jehož předseda byl na slavnosti celý den
přítomen a Bild-Werk Frauenau, sdružení
soustřeďující umění a hudební scénu na
bavorské straně Šumavy.
Akce poukázala na možnosti
smysluplného využití budovy, která se stala
majetkem města, například pro kulturní
a lidové pořady a pro soustřeďování
a prezentaci česko-bavorských aktivit.
2

Partnery a velkými
pomocníky při akci byla
radnice Železné Rudy
v čele se starostou
Michalem Šnebergrem,
Železnorudský klub
vedený
Václavem
Chabrem a další.
Členové bavorských
sdružení i pochvalovali
praktickou pomoc, která
se jim dostalo od hasičů a
technických služeb
města a od vedení

Pravděpodobně již v září bude
zorganizována podobná akce, slibují
členové kulturního sdružení. Takže je opět
na co se těšit.
V příštím vydání Železnorudského
zpravodaje vám představíme blíže
občanské kulturní sdružení „Über
d´ Grenz“ - Přes hranici ze Zwieselu, které
mělo na proběhlé nedělní akci lví podíl.
Ivan Falta, Czech Point a sdružení Přes
hranici a –rh- Foto: Slavomír Beneš (1, 3)
a Josef Rakušan (2)

TV Prima pro Železnou Rudu
Informace o aktuální dostupnosti signálu
29. 4. 2010 byl uveden do řádného provozu
dokrývač DVB-T sítě 2, v jehož rámci je
šířen program TV Prima a Prima COOL.
Dokrývač diváci naladí ze stanoviště
Rozvodí na kanále 48. Primární signál sítě
2 je přebírán z vysílače Krašov, na
uvedeném kanále mohou tedy diváci naladit
i programy TV Nova, Nova Cinema a TV
Barrandov. Dle mých informací byl ke
stejnému datu spuštěn i dokrývač DVB-T
sítě 1, v jejímž rámci jsou šířeny všechny
kanály České televize. Pro příjem DVB-T
signálu je zapotřebí, aby byli diváci

vybaveni set-top-boxem nebo TV
přijímačem vybaveným DVB-T tunerem.
Provoz stávajícího analogového vysílače
programu TV Prima šířeného ze stanoviště
Pepík na kanále 56 bude ukončen 15. 5.
2010. Vzhledem ke specifiku umístění
tohoto dokrývače se nám nepodařilo nalézt
technické řešení, jak dopravit textovou
informaci pouze na tento vysílač, proto Vás
informujeme prostřednictvím
Železnorudského zpravodaje.
Patrik Slavík, technický ředitel FTV Prima, spol.
s r.o.| Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 | tel:
266 700 342
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Jarní koncert ŽSS
Okrsková hasičská soutěž
Oslava Dne dětí
Soutěž o NEJ psa Žel.Rudy
5. 6.
Dětský den - 13:00
6. 6.
Jarní běh Železnorudskem
12. 6.
Zahájení provozu LD a Bike parku
12. - 13. 6. Bike camp SIMPLE RIDE
19. 6.
Slunovrat - setkání u Pomníku
Barabů
19. 6.
Železnorudskej noháč- 6.ročník
turnaje v nohejbalu dvojic
19. - 20. 6. 24 hodin s Bavorskem (viz s.14)
20. 6. Kynologické zkoušky ZOP, ZPU
1,2
26. 6. Kynologické zkoušky
(IPO,SchH/VPG)
26. 6. Tradiční tenis.turnaj čtyřhryneregistr.hráči

ŽSS/ZŠ K.Klostermanna
Hasiči Hojsova Stráž
Hasiči Ž.R./Hřiště za tratí
Kynol. klub a Unie rodičů
Hasiči Hojsova Stráž
TJ TATRAN
Sport.areál Špičák
Sport. areál Špičák
Železnorudský klub

737 331 059
376 361 227
376 397 150
607 810 762
376 361 227
376 397 024
376 397 167
376 397 167
376 397 185

Hřiště zákl.školy

777 324 570

5. 7.
Rysí slavnosti
9. 7.
Koncert: Clarinet Factory; 19:00
16.-17. 7 Oslavy 3. Výročí otevření
pivovaruBelveder
17.-18. 7. Sport Bar Cup 2010 – 7. ročník
turnaje v malé kopané
Červenec - Přeshraniční trh
24. 7. Pošumavská liga horských kol
+ Den s Hitrádiem FM PLUS
24.-25. 7. Bike camp SIMPLE RIDE

15. 5.
15. 5.
29. 5.

B. Eisenstein www.24h-von-bayern.de
Kynolog.klub Žel.Ruda
Kynolog.klub Žel.Ruda

607 810 762
607 810 762

Pension VALMI

376 397 087

Město Železná Ruda
Kostel H. Stráž
Hotel BELVEDER

376 397 033
376 361 227
376 397 016

Sport bar/Hřiště ZŠ

603 858 801

Alžbětín-nádraží/ŽR klub 376 397 033
Ski-bike Apartm.Samoty 777 853 306
Sport.areál.Špičák

376 397 167

30. 7.-1. 8. Železnorudské slavnosti
Město Železná Ruda
376 397 033

Železnorudské vrcholy III
Železnorudskem na kole – 2010
- to jsou názvy soutěží pro turisty, ale
i místní zájemce o zdravý pohyb, které
pořádá prostřednictvím ITC město
Železná Ruda již třetím rokem. Jde o
soutěže tak trochu zvláštní – určeny jsou
trasy, ale další kritéria již stanovena
nejsou. Čas tedy není důležitý, zda si
trasu rozloží do etap je také na
soutěžících.
Zkrátka jde o to, ukázat turistům
krásná místa na Železnorudsku a místním
je připomenout. Pocit, že je možné
k tomu všemu ještě něco vyhrát, je také
dobrou motivací.
Na trasách pro pěší i cykloturisty tedy
opět budou umístěna soutěžní razítka,
slosovatelný kupon získáte v ITC,
a ceny? Samozřejmě od sponzorů! Tímto
jim předem děkujeme a soutěžícím
přejeme mnoho hezkých zážitků na
trasách. A na úplný závěr: pravidla, trasy,
ceny a sponzory naleznete na
www.sumava.net/itcruda, podrobněji také
v příštím vydání Železnorudského
zpravodaje. Václav Šebelík, ITC/

Výstavy a expozice
Zámeček v Železné Rudě
- Historické motocykly, geologická
expozice – stálá expozice
- Historie lyžování na Železnorudsku –
stálá expozice

7. 8.
Hudební srpen na Belvederu
7. - 8. 8. Bike camp SIMPLE RIDE
14. 8. Hudební srpen na Belvederu
14. 8. Dřevěná olympiáda; 13:30
13. - 15. 8. IXS European Downhill Cup
15. 8. Koncert: Jiří Stivín; 19:00
21. 8. Hudební srpen na Belvederu
22. 8. Koncert: Václav Hudeček a
Pellant Coll.; 19:00
28. 8. Tradiční tenis.turnaj dvouhryneregistr.hráči

Hotel Belveder
Sport.areál Špičák
Hotel Belveder
Hasiči Hojsova Stráž
Sport.areál Špičák
Kostel Hojsova Stráž
Hotel Belveder
Kostel Hojsova Stráž

376 397 016
376 397 167
376 397 016
376 361 227
376 397 167
376 361 227
376 397 016
376 361 227

- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa –
stálá výstava

Pension VALMI

376 397 185

Základní škola
- Přírodní parky USA – výstava

11. 9.

Penzion HABR

603 894 139

Hotel Belveder

376 397 016

Sport.areál Špičák
Hojsova Stráž
Hojsova Stráž
TJ TATRAN

376 397 167
602 189 726
376 361 227
376 397 024

Okolo Železné Rudy(cyklo)turistika
11.-12. 9. 3. ročník PIVOBRANÍ A
VINOBRANÍ
11.-12. 9. Bike camp SIMPLE RIDE
12. 9. Pošumavská liga horských kol
25.-26. 9. Hojsovecká pouť
28. 9. Běh podzimním Železnorudskem

Pivovarské muzeum v hotelu Grádl
v Železné Rudě

fotografií Václava Chabra

Muzeum Šumavy v Železné Rudě
- Ejhle člověk … - Česko-bavorská
výstava obrazů a kreseb (do 8. 8. 2010)
Upřesnění nebo doplnění k akcím
naleznete v dalších vydáních ŽZ, nebo na
www.sumava.net/itcruda
ITC Ž.Ruda, Václav Šebelík
Tel./Fax: 376 397 033, e-mail:
itcruda@sumava.net
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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,
pár teplých a slunečných jarních dnů
v měsíci dubnu vždy přiláká na Šumavu
opravdové milovníky hor, kteří si chtějí užít
Šumavu bez davů návštěvníků a velkého
provozu na cyklistických a turistických
stezkách. Tato malá návštěvnost je vždy
v této takzvané mimosezóně znát i na počtech
úrazů v našich horách. Za poslední měsíc
bylo ošetřeno záchranáři Horské služby
pouze deset lehkých úrazů.
Činnost Horské služby však ukončením
zimní sezóny nekončí a my se věnujeme
především intenzivní přípravě na letní
sezónu. Servis veškeré techniky, kontrola
záchranného materiálu a doplnění
zdravotního vybavení je nyní hlavní náplní
na všech stanicích Horské služby po celé
Šumavě. Letní sezóna klepe pomalu na
dveře, a tak musí být vše opět připraveno na
nápor návštěvníků, kterých na Šumavě
každý rok přibývá.
Tento čas je věnován i přednáškové
činnosti, jedné z možností prevence

úrazovosti na našich horách. Ukázky pro
základní školy, střední školy, kurzy pro školy
v přírodě, ukázky techniky a kurzy první
základní pomoci jsou možností jak působit na
širokou veřejnost při pohybu a pobytu na
horách a podílet se na snížení úrazovosti
v horském prostředí. Naše stanice Horské
služby v tomto období navštíví desítky
zájemců, kteří poznají práci a vybavení
horských záchranářů. Jednou z opravdu
velkých akcí, kde se Horská služba

Placená inzerce

prezentuje, je ukázka záchranných
složek pod názvem: ,,Integrovaný
záchranný systém dětem aneb
ukázky záchranných
a bezpečnostních složek“.
23. duben přilákal areál autokempu
v Podhájí nedaleko Horšovského
Týna již poosmé davy dětí
a dospělých, kteří se chtěli seznámit
s prací záchranných složek a s jejich

vybavením. Tři tisíce návštěvníků
mohlo zhlédnout vybavení hasičů,
dopravní a pořádkové policie,
zdravotnické záchranné služby,
zásahové jednotky policie, vodní
záchranné služby a dalších složek,
které jsou součástí Integrovaného
záchranného systému. Horská
služba Šumava představila své
záchranářské vybavení na
této akci již potřetí.
Dospělí i děti mohli
zhlédnout letní a zimní
transportní prostředky,
které se používají pro transport
zraněných v nepřístupném terénu,
horolezecké vybavení, zdravotní
vybavení a dopravní prostředky
Horské služby. Terénní čtyřkolka
pro zimní provoz opět slavila velký
úspěch hlavně u nejmenších
návštěvníků. V letošním roce byla na
této akci představena i práce
kynologické brigády Horské služby,
která je potřebnou a nedílnou

součástí při záchraně lidských životů
na horách. Psovod Vlastík Maxa se
psem Erikem seznámil návštěvníky
s prací psovodů u Horské služby,
osvětlil způsob výcviků psů u Horské
služby jak v zimním, tak v letním
období. Tyto akce vždy pomáhají
přiblížit činnost a práci Horské služby
pro širokou veřejnost. Návštěvníci se
mohou dozvědět, že práce Horské
služby nekončí s posledním sněhem,
ale že Horská služba působí na horách
celoročně a je vždy připravena pomoci
člověku, který se na horách ocitl v nesnázích.
Michal Janďura, náčelník Horské služby
Šumava
Fotografie z archivu Horské služby
dokumentují ukázku práce záchranných
složek v Horšovském Týně.

Placená inzerce
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Číslo / ročník: 5 / 5
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období: 4. duben– 4. květen 2010

Vážení čtenáři,
další měsíc je pryč a pro nás byl po mnoha letech unikátní a to v tom ohledu, že jsme ani jednou nezasahovali. Musíme vás pochválit, chováte se
velmi vzorně. Pravidelně a včas hlásíte pálení, jezdíte opatrně, správně čistíte komíny a ani příroda a její hmyz nebo meteorologické jevy zatím
nikoho neohrožovaly. Proto zde máme mnoho prostoru, který využijeme, trochu nezvykle, k prezentaci první pomoci.

Události za období: 5. duben – 4. květen 2010

0x
Schéma první pomoci:
Převzato z www.zachrannasluzba.cz

Májka
Stavění letošní májky
ohrožovalo proměnlivé
počasí, které hrozilo
bouřkami. Májku se podařilo
postavit přesně na čas. Krátce
po usazení do stojanu se totiž
přihnala průtrž a stavějící
zmokli až na kost. Zábava se tradičně konala až do ranních hodin uvnitř naší hasičárny.
Děkujeme všem divákům a návštěvníkům za hojnou účast a povzbuzování při stavbě
májky.
Zpravodaj: Filip Brož
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PŘIPRAVUJE IS HARTMANICE

Svoz nebezpečného a objemného odpadu
Město Hartmanice zajišťuje svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
PÁTEK 21. 5. 2010
Firma Otava electronics, a.s. zajistí svoz elektroodpadu.
Elektroodpad (ledničky, mrazničky, sporáky, TV, vysavače, PC,
mikrovlnky, rádia, žehličky, tiskárny aj.) je nutné odložit nejpozději
ve čtvrtek na stanoviště uvedená v tabulce – viz níže.
SOBOTA 22. 5. 2010
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude nově zajištěn
pracovníky společnosti Rumpold-P s.r.o. dle níže stanoveného
harmonogramu. Na odpad nashromážděný později nebude brán
zřetel. Mezi objemný a nebezpečný odpad patří nábytek, matrace,
koberce, linolea, WC, umyvadla, pneumatiky, barvy a ředidla včetně
obalů, lepidla a pryskyřice, zahradní chemie, autobaterie, zářivky
a výbojky, rtuťové teploměry aj.

Vlastějov (náves)
8,00 hod.
8,30 hod.
Javoří (náves)
Světlá (u starých dílen)
9,00 hod.
Chlum (u zastávky)
9,30 hod.
10,30 hod
Dolejší Těšov (náves).
Keply (u bytovky)
11,30 hod.
Štěpanice (u statku)
12,30 hod.
Kundratice (u zámku)
13,00 hod.
14,30 hod.
Hořejší Krušec (na točně)
Dolejší Krušec (na zač. Vsi)
15,00 hod.
Prostřední Krušec (u studny)
15,15 hod.
Palvínov (náves)
16,00 hod.
Hartmanice (u hotelu Vintíř)
16,30 hod.
Již od čtvrtka 20. května mohou občané přivážet velkoobjemový
odpad k hotelu Vintíř v Hartmanicích na zadní část parkoviště.
V osadách, které zde nejsou uvedeny, je možné svoz domluvit
individuálně na tel. čísle 376593218 nejpozději do 20. 5. 2010.
Je nutné oddělit elektroodpad od ostatního objemného
a nebezpečného odpadu na jednotlivých stanovištích!!! Odpad
bude svážen jen z daných stanovišť!!!
Žádáme občany, aby neukládali eternit. Tuto likvidaci si musí
zajistit každý sám na vlastní náklady. Občané si mohou objednat
přistavení kontejneru k domu (za poplatek). Upozorňujeme právnické
osoby, že tento svoz se jich netýká. Velkoobjemový odpad a
nebezpečný odpad si musí likvidovat na vlastní náklady.

Očkování psů proti vzteklině
Ve středu 26. května bude MVDr. Radek Švejd očkovat psy proti
vzteklině v těchto částech města Hartmanice: Hartmanice (náměstí u
kostela) 17:00-17:45, Kundratice (u hospody) 17:50-18:15, Hořejší
Krušec (náves) 18:20-18:30, Chlum (u zastávky autobusu) 18:4018:55, Světlá (u zastávky autobusu) 19:00-19:10. Pes musí mít
náhubek, být na vodítku a doprovázen dospělou osobou! Jako doklad
o provedeném očkování bude majitelům potvrzen očkovací průkaz.
Cena za očkování jednoho psa je 70 Kč.

Pronájem nebytových prostor
Město Hartmanice vypisuje výběrové řízení na
pronájem nebytového prostoru v Hartmanicích
čp. 44 (nyní prodejna průmyslového zboží). Prostory
jsou k dispozici od 1. 7. 2010. Bližší informace jsou
zveřejněny na úřední desce na www.muhartmanice.cz.

Základní škola Hartmanice
Po podzimním vítězství ve skupině v Kolinci postoupili naši
fotbalisti 21. dubna do okresního finále. To se odehrálo za účasti šesti
družstev (vítězů skupin) v Nýrsku. Z první skupiny naše družstvo
postoupilo z druhého místa. V semifinále porazilo vítěze druhé
skupiny ZŠ Nýrsko Komenského 3 : 0. V souboji o 1. místo podlehlo
naše družstvo ZŠ Lerchova Sušice a obsadilo tak vynikající druhé
místo v okrese. Gratulujeme!
30. dubna se na naší škole slavil Den Země. Žáci plnili úkoly na
stezce kolem Hamižné, které pro ně připravili pracovníci NP Šumava.
Tentokrát byly úkoly zaměřené na chráněné netopýry. Dětem se tato
akce, pořádaná již čtvrtým rokem, moc líbila. Děkujeme paní
Michnové a ostatním pracovníkům NP Šumava za organizaci
a realizaci celého Dne Země.

Máte zaplacené poplatky?
Připomínáme občanům povinnost zaplatit poplatky za odvoz
odpadů. Do konce měsíce února měla být zaplacena minimálně
polovina poplatku! Poplatek za odvoz odpadu činí 500 korun za
osobu a rok nebo 500 korun za rekreační objekt (chatu, chalupu, byt).
Dále je nutno uhradit poplatky za psy. Ty měly být zaplaceny do 31.
března. Roční poplatek za jednoho psa v Hartmanicích je 100 korun,
za každého dalšího psa 150 korun. V okolních osadách činí poplatek
za jednoho psa 50 korun, za každého dalšího psa 75 korun, důchodci
platí polovinu. Prosíme majitele psů, aby nenechávali své psy volně
pobíhat po městě a aby uklízeli po svých psech výkaly z veřejných
prostranství. S nadcházejícím jarem chceme všichni, aby naše město
bylo čisté.

Naše škola se letos opakovaně zapojila do výtvarné soutěže
Biodiverzita 2010, kterou pořádalo SEV Stožec. Úkolem bylo
namalovat plakát kompletního ekosystému a druhý plakát měl
znázorňovat poškozenou a narušenou krajinu. Z 26 zúčastněných škol
a 180 prací obsadili Tomáš Janeček a Pavel Skýpala z 9. ročníku třetí
místo. Gratulujeme!
(Foto: Informační centrum Hartmanice)
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Ze školy

Aldeno 2010
Již po osmnácté se asi 35 dětí s učiteli
vydalo do severoitalského městečka Aldena.
Tento rok bylo ubytování jak v rodinách, tak
v hotelu.
Akce se konala od 26. 4. do 30. 4. 2010.
Od školy jsme jeli okolo šesté. Jeli jsme přes
Německo a Rakousko. Cestou jsme měli
několik zastávek. Jednu i na zimním
olympijském stadionu. Okolo páté hodiny
jsme dojeli do Aldena. Na osm z nás tam
čekala ,,naše druhá aldenská rodina“
a ostatní žáci jeli do hotelu, který byl asi
10 km od Aldena. Druhý den jsme se sešli
a jelo se k jezeru Lago di Garda. Lodí jsme
se vydali na cestu k Sirmione. To je italské
městečko v provincii Brescia. Místo, kde
dnes leží, bylo osídleno už v 5. tisíciletí př.
n. l. Městem se stalo až v 1. století př. n. l.
V 5. století potom získává opevnění
a dostává se pod kontrolu Verony
a Brescie. V průběhu pozdního středověku
se stane důležitou pevností Scaligeriů pro
svou výhodnou strategickou pozici. Právě
z této doby pochází hrad Castello
Scaligero. V roce 1405 potom přechází
Sirmione pod kontrolu Benátské
republiky.
Ve středu jsme šli do školy, kde nás
italské děti přivítaly nejdřívě českou hymnou
a poté italskou, a také tanečním vystoupením.
Nakonec se hrál volejbal a šli jsme do školní
jídelny na oběd. Pak se jelo do Trenta, kde
jsme měli rozchod a jeli jsme na společnou
večeři do pizzerie. Předposlední den naší
cesty jsme jeli do města Padova. Ve městě se
nachází slavná Padovská univerzita, jedna
z nejstarších na světě. Dochovalo se zde
velké množství uměleckých a kulturních
památek, které však stěží přilákají tolik
turistů jako 30 km vzdálené Benátky. Padova
je důležitým ekonomickým centrem oblasti
a jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů
celé Itálie. Navštívili jsme zde nejstarší
botanickou zahradu na světě, která sloužila

OBROVSKÝ ÚSPĚCH
28. dubna 2010 se mladí zdravotníci
z naší školy zúčastnili okresní soutěže hlídek
mladých zdravotníků v Klatovech. Naši
zdravotníci ošetřovali zavřenou zlomeninu
předloktí, žilní krvácení na bérci, bezvědomí,
diabetický záchvat a krvácení z nosu. Také
předvedli dovednosti z obvazové techniky
a přenosu raněného. Naše hlídka neztatila
téměř žádné body a vyhrála! Odměnou
nám byl krásný pohár, medaile, pěkné ceny
a postup na krajskou soutěž do Vejprnic.
„Myslím, že se nám to povedlo, byl to
obrovský úspěch a moc se těším na další kolo
soutěže,“ řekla kapitánka zdravotníků Nora
Urbánková. „Mně se to moc líbilo a ovšem
jsem rád, že jsme vyhráli,“ řekl Matěj Valeš,
člen vítězné hlídky ze Železné Rudy.
Markéta Myšková, členka HMZ

Školka a družina...
Jedno dubnové dopoledne čekalo na děti
na školní zahradě krásné překvapení. Postaral
se o něj pan Vladimír Čech, který pro naši
školku sehnal velkou trampolínu.
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lékařské fakultě místní univerzity a v tomtéž
místě funguje od roku 1545. Od roku 1997 je
součástí Světového dědictví. Poté jsme na
náměstí měli rozchod.
Poslední den jsme před cestou domů
nakoupili rodičům víno. Cestou se už nic
zajímavého nedělo. Za všechny, kdo se akce
zúčastnili chceme poděkovat našemu panu
řediteli Ctiradu Drahorádovi, ostatnímu
učitelskému sboru, překladateli panu
Štochlovi, lékaři Lebenhartovi a řidiči Petru
Vonáskovi.
Náš zájezd finančně podpořil
Plzeňský kraj a Město Železná Ruda.

aldenské školy.
Ivana D.,14 let
1.Jak se Ti líbilo ubytování v rodinách?
2.Jak se Ti líbilo v Itálii?
3.Co se Ti naopak nelíbilo?
4.Jaký den se Ti líbil nejvíc?
1.Bylo to dobrý.
2.Hezký to bylo.
3.Bydleli jsme daleko od Aldena.
4.Také se mi nejvíce líbila středa.
Zatímco my jsme byli 5 dní v Itálii,
někteří naši spolužáci zůstali v Železné Rudě.
Dny trávili počítáním víček, prací okolo
školy a přípravou školy na příjezd
aldenských kamarádů. Ti přijeli v úterý
4. května 2010 okolo sedmé hodiny a byli
zde do soboty 8. května. Během pobytu
tady byli ubytováni v hotelu Diana. V pátek
přišli k nám do školy, kde jsme je přivítali
českou i italskou hymnou a pěveckým
vystoupením žáků naší školy. Večer byla
v aule základní školy diskotéka, na kterou
se všichni těšili. Pár vybraných žáků jelo
s Italy na výlet do Prahy a do Mariánských
Lázní.

Volejbal

Fotka připomíná návštěvu stanice letecké
záchranné služby v Trentu, první zprava lékař
výpravy Tomáš Lebenhart

Anketa Itálie

Na konci května se školní volejbalové
družstvo vedené Ctiradem Drahorádem
zúčastní turnaje v Janovicích. Přejeme jim
hodně štěstí.?

Za školou

Zeptali jsme se lidí, kteří byli v hotelu i
těch, kdo byli v rodinách, co si o zájezdu do
Itálie myslí.
Klára Ž.,14 let
1.Jak se Ti líbilo ubytování v hotelu?
2.Jak se Ti líbilo v Itálii?
3.Co se Ti naopak nelíbilo?
4.Jaký den se Ti líbil nejvíc?
1.Dobrý,ale byla tam zima.
2.Bylo to tam krásný..
3.Všechno se mi líbilo.. ?
4.Nejvíce se mi líbila středa, návštěva

Pro ty, kdo nevědí, je u hotelu Ostrý nově
otevřené květinářství a zelenina.: 12. května
byl Den matek, doufáme, že jste se
nezapomněli stavět pro květinu!!!?
4. května se ve škole zastavila paní
z Klatovského deníku, která se ptala žáků
osmé a deváté třídy na různé otázky ohledně
kultury, sportovního vyžití a ostatních věcí
okolo Železné Rudy. Nakonec si osmou třídu
spolu s panem ředitelem vyfotila.

Poděkování patří nadaci ENIF. Děti
trampolínu využívají téměř denně a mají ji ve
veliké oblibě. )30. 4. přiletěly do školky
čarodějnice. Uvařily si lektvary, zařádily na
diskotéce a zasoutěžily v čarodějnických
disciplínách. Všechny si domů odnesly
diplomy a čarodějnická osvědčení. )3.5.
zhlédly děti divadelní představení
„O kůzlátkách“. )Pro maminky k jejich
svátku chystáme besídky, připravujeme
pěkný program a malé dárečky. ) LCH
Techmaniaci, Správná pětka , Sněženka
a machři - to jsou názvy soutěžících týmů
družinových dětí, které se v dubnu zúčastnily
populárně naučného programu v science
centru Techmania v Plzni. A jejich dojmy?
Bylo to hustý,líbil se mi Van de Graafův
generátor, lasery, ale nejvíc jsem se pobavil
u nahrávače zvuku, který uměl nahrávat,
přehrávat pozpátku a mluvit jako robot...
Určitě bych se tam chtěl vrátit! (Martin
Windsor) Byli tam skvělí průvodci, hodně
nám vysvětlili...(Filip Najman) Nejlepší byl
laserový prostor a taky, že se můžete stát
tajným agentem..! A taky jak jsme vyráběli
slepici, chtěl bych tam ještě jednou! (Martim
Toul) Nejvíc se mi líbilo, že jsme mohli na

všechno sahat a plnit úkoly. Taky se mi líbil
model auta a staré hračky. (Matěj Najman)
Zaujalo mě, že tam byl oběd a svačina.
(Patrik Dvořák) Líbila se mi celá
Techmanie, bylo hustý, jak jsme se
jmenovali Správná pětka...a taky jak jsme
prolejzali lejzrama. (Kuba Holub) Zaujaly
mne hry, mohli jsme na všechno
sahat....vyrobili jsme balonky,které chrání
vajíčko a házeli je z mostu. (Matěj Valeš).
Náš výlet za poznáním i zábavou se mohl
uskutečnit díky podpoře vedení školy a Města
Železná Ruda.

Zlata, Veronika, Jiří, 8.tř.

Mirka Valešová, vychovatelka šk.družiny

21. 5. v 15:00 hod. se bude konat v atriu
ZŠ 9. ročník hudební soutěže

„Rozfoukané písničky“
pod vedením p. uč. Moniky Najmanové.
Soutěžní kategorie: klavír, sopránové
zobcové flétny a komorní hra. Hodnotit
bude odborná porota. Přijďte se
podívat a užít si hezké hudební
odpoledne. Soutěž podpořila cukrárna
Sněhurka a finančně přispělo Město
Železná Ruda.
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Dům, který zaujme
Jiříkův dvůr na Špičáku.
Když půjdete pěšky na Čertovo jezero narazíte za
železničním viaduktem vpravo za bytovkami na zbytky
Jiříkova dvora, původním jménem Girglhof.
Býval to dříve prosperující statek s penzionem a kapličkou,
odkud byl krásný výhled údolím na Železnou Rudu, které
klikatě protínala železniční trať Špičák – Železná Ruda.
Girglhof byl u turistů velmi vyhledávaný nejen pro svoji
výhodnou polohu, odkud hosté vyráželi na výlety k Čertovu
a Černému jezeru, ale též pro domácí kuchyni a plzeňské pivo.
Obytná budova a kaplička sv.Antonína (využíváná ještě
v roce 2001 jako koňská maštal !!!) zde dnes stojí, zdevastované
po desetiletích hospodaření Státních statků, jako žalující svědci
socialistického marasmu a čekají na ránu z milosti – zbourání.
P.S.: „kupředu levá, zpátky ni krok…“
Text a foto: Václav Chabr

Žijí mezi námi
Radim Pavlík
Tentokrát vám představujeme dalšího
mladého železnorudského sportovce, jenž
se prosadil v celosvětové konkurenci.
Radim se narodil 16. června 1986 a datum
narození komentuje slovy: "V tom roce
explodovala jaderná elektrárna Černobyl.
To byl zřejmě důvod, proč jsem se narodil o
dva měsíce dřív než bylo plánované datum.
Také se proto moje tělo nevyvinulo, jak
mělo. Přišel jsem na svět s malou vadou
d o l n í c h
k o n č e t i n . "
V šesti letech Radima v Klatovech
operovali. Jenže: "...něco se pokazilo a má
pravá noha se zdeformovala ještě víc."
Další operace zřejmě nepřipadaly v úvahu,
Radimovi tedy nezbylo, než se
s handicapem naučit žít. Kdo jsme se s ním
setkávali po dobu jeho školní docházky,
můžeme potvrdit, že to zvládl zcela
bravurně. Prostě si problémy nepřipustil.
Hrál závodně fotbal a plánoval si zářnou
budoucnost v plzeňském ligovém týmu.

v cíli vždy o trochu dřív než Martin. Při
trénincích se také potkával s Petrou
Markelovou a jejím trenérem Mírou
Štádlerem. Ten ho přibral do tréninkové
skupiny a od té doby Radim trénuje zcela
systematicky. Občas se k tréninku přidal
i další kamarád, Bedřich Strnad, sám
cyklistický nadšenec.

Na horách je doma

Vynucené změny plánů
Osud byl ale proti. V patnácti letech
Radima čekala náročná operace pravé nohy
- prolongace palce o 3,5 cm. Na Bulovce
v Praze tehdy strávil skoro šest měsíců
a pak ještě nosil dalších šest měsíců sádru.
Pak se s "novou" nohou učil znovu chodit.
Po tak dlouhé něčinnosti byl značně
zesláblý a lékaři mu důrazně zakázali
věnovat se jakémukoliv kontaktnímu
sportu. "To radikálně změnilo mé sportovní
plány," říká k tomu, "zkoušel jsem hrát
tenis, volejbal, jenže to pořád nebylo ono."
Shodou okolností rehabilitace zahrnovala
i jízdu na kole, zpočátku i se sádrou. Tak se
Radim začal měnit v cyklistu. Bylo mu 16
a cyklistika pro něj byla zábavou. "Nikdy
by mne tehdy nenapadlo, kam až se díky
tomuto sportu dostanu. Občas jsem
trénoval s kamarádem Martinem Jakšem
a to mne motivovalo k tomu být stále lepší
a zvyšovat svou výkonnost." Radim o sobě
říká, že je soutěživý typ, a proto chtěl být

Nominoval mne na Mistrovství světa ve
Francii v roce 2007. Jako zázrakem jsem
tam vyjel v silničním závodě 8. místo." Ale
ten rok přišel ještě větší úspěch. Na
mistrovství světa v horské cyklistice
skončil druhý.
V roce 2008 se zúčastnil všech závodů
Evropského poháru ve Francii, Itálii,
Německu, Slovensku, Švýcarsku i na
Krétě. A celý seriál závodů dokončil na
celkovém druhém místě. Vysloužil si tak
nominaci na paralympijské hry do Pekingu.
Vlivem nízké kvóty pro počet
reprezentantů však nakonec neodcestoval.
V roce 2009 si Radim dále vylepšil osobní
maximum, když v Manchesteru v závodě
na 1 km s pevným startem skončil na
6. místě. V současnosti se připravuje na
mistrovství světa, které se letos pojede
v Kanadě. Nežije ale jen sportem. Studuje
na Pedagogické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni obor tělesná výchova
a sport a letos ho čekají státní závěrečné
zkoušky. Po jejich složení chce zamířit
k navazujícímu magisterskému studiu
stejného oboru na Karlovu univerzitu do
Prahy.

Rozhodující okamžik
Shodou okolností je Bedřichova sestra
skvělá lékařka. "Zkušeným okem si všimla
závady v pohybu mé nohy. Prostudovala
záznamy a přišla s nápadem, který mi
změnil život. V roce 2006 jsem na její radu
zkusil kontaktovat trenéra tělesně
handicapovaných cyklistů ČR Viktora
Zapletala," vzpomíná Radim. Dali si
schůzku, pak proběhla první klasifikace
podle handicapu a od té doby je Radim
zařazen do kategorie nejméně postižených
stojících cyklistů Lc1. A pak už šlo vše ráz
na ráz. Dvě soustředění s reprezentačním
týmem a hned dva závody Evropského
poháru v Německu a na Slovensku. Váží si
toho: "Dostal jsem důvěru trenéra.

Do Železé Rudy se rád vrací. Nejraději
tu má přírodu a celkově klidný život. Jezdí
sem i kvůli kamarádům. Jen by si přál, aby
měla více tvář horského městečka, která
vídává na různých soustředěních
v zahraničí. Myslí si, že by se klidně obešla
bez mnoha barů, kasín, marketů a nočních
klubů. Přál by si, abychom na Rudě vídali
mnoho turistů, kteří přicestují kvůli
přírodě, horské pohostinnosti, kulturním
akcím, sportovnímu vyžití a relaxaci.
Potěšující pro naši redakci je Radimovo
hodnocení zpravodaje: “Zpravodaj čtu
občas, ale v elektronické podobě. Je určitě
dobrý nápad, by vycházel i v takovém
formátu. Rád si přečtu co je nového na
Rudě a nejradši v něm vyhledávám, co se
bude dít za kulturní a spotovní akce.”
Radim si určitě zaslouží, abychom mu
drželi palce a přáli mu splnění všech plánů a
přání, jež si před sebe staví.
Zapsala Věra Drahorádová, foto: Václav
Chabr
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PODNIKATELÉ

V květnovém čísle ŽZ zahajujeme pravidelnou rubriku o železnorudských službách, podnikatelích a firmách ve městě působících.
Začínáme službou, která potěší zvláště naše dámy.

Nehtové studio Lady Zvěřinové
Přímo v centru města pod Sparem a
obchodním centrem je malý, nenápadný,
ale upravený obchod. Vlastně to není
obchod, ale studio. Tedy místo, kde vám
nabídnou služby. Lada Zvěřinová otevřela
své nehtové studio v roce 2009 v místech,
kde dřív bývala směnárna. Předtím
provozovala čtyři roky nehtové studio ve
staré škole. Ve studiu se provádí především
zkrášlování dámských rukou. „Páni k nám
moc nechodí,“ říká
Lada Zvěřinová.
„Moc o své ruce
nepečují. Ve větších
městech chodí do
nehtových studií
i páni, protože vědí,
že pohled klienta na
ruce a nehty je druhý
nejdůležitější hned
po očním kontaktu.
Ženy, co k nám
chodí, tak sledují
i v televizi, jaké má
kdo nehty. Myslím,
že by o ně měl dbát
každý.“ Zákaznice
Lady Zvěřinové
jsou především
místní. Přicházejí
však i z okolních
obcí, ze Sušice nebo
z N ě m e c k a . Ve
studiu je právě Yveta Kroupová
z Hartmanic. „Dělám v maštali s koňma,
tak musím mít krátké upravené nehty,“
vysvětluje Kroupová.
V nehtovém studiu Lady Zvěřinové to
vypadá útulně, je tu malý bar pro klientky
a pracovní stůl s různými nástroji, tlumené
světlo. Znalosti ke své práci získala Lada
Zvěřinová jednak na poměrně dlouhých,
zevrubných školeních, jednak pravidelně
navštěvuje veletrhy a výstavy, jako

například World of Beauty and Spa. Pro
svou praxi získala certifikáty, které má ve
studiu vyvěšené. Provádí klasickou
manikúru, tedy pilování nehtů, zjemňování
kůže a masáž prstů pro dámy, které nemají
umělé nehty. A samozřejmě nanáší na nehty
módní barvy, které se hodí ke stylu
oblečení. „Barva nehtů má ladit
s oblečením a s náladou člověka a měla by
se lišit v různých ročních obdobích,“

vysvětluje Lada. „Na jaro se třeba hodí
žlutá, oranžová, jarní barvy.“ Někdo
vyžaduje blýskavé nebo výrazně rudé
nehty, jiní zas decentní zdobení. Jde však
nejen o barvu, ale i o tvar nehtu nebo
o ornament na něm. Nehet může být
tvarován do hranata, kulata nebo do špičata.
Ornamentem může být kamínek, razítko
nebo obtisk. V každém případě je tvarování
a gelování nehtů docela pracné. Vytvarovat
nehet a namalovat na něj speciální
ornament trvá až hodinu. Ve studiu je

Májové zpívání
Kdo už má zimy opravdu dost, měl
příležitost zkusit se rozehřát hudbou.
Železnorudský smíšený sbor pod vedením
Martina Červenky pořádal v sobotu 15. 5.
v 18.00 v aule ZŠ májový koncert.
V jednom místě ve stejný čas se předstaily
tři sbory.
V programu podvečera vystoupil jako
host dětský sbor při Základní škole Karla
Klostermanna v Železné Rudě vedený
učitelkou Lucií Kulhánkovou. Dále se
programu účastnil Sbor Prácheň
z Horažďovic pod vedením Jana Petruse.
Každý sbor se představil samostatně a na
závěr zazpívaly všechny společně.
Za Železnorudský smíšený sbor Libuše Löffelmannová

k dispozici album, podle kterého si
zákaznice ornament může vybrat.
Nejzajímavější částí práce Lady
Zvěřinové je gelové zpevnění nehtů nebo
také gelová modeláž. Gelový nehet se
vytváří potažením elastické vrstvy gelu
přes nehet. Gelové nehty se výborně
udržují. Každý by měl mít nehty nejen
podle svého vkusu, ale také podle práce,
kterou dělá. „Například masérka potřebuje
krátké upravené gelové
nehty zrovna tak jako ženy,
které fyzicky pracují,“
vysvětluje Lada
Zvěřinová. „Pro někoho
jsou umělé gelové nehty
nutné. Jsou například tací,
kteří by si nehty okusovali,
pokud by je neměli
zpevněné gelem.“ Je také
možné gelovou modeláží
nehet prodloužit. Lada
Zvěřinová ráda dělá tzv.
francouzskou manikúru
s bílými gelovými nehty
a se zdobenými konečky.
Používá značkové gely,
akrylové prostředky pro
modeláž odmítá. Nedělá
ani nalepování plastických
nehtů. „Je to nepřirozené,“
říká.
Gelové nehty na všechny prsty rukou
stojí kolem 500 Kč. Gelové nehty se
ošetřují každých pět nebo šest týdnů.
Klientky si rychle zvyknou na tento styl:
Ráno vstanu, obleču se a jdu. Nemusí
pracně nanášet lak a znovu lakovat
a následně čekat, až lak zaschne. Páni
ocení, že nemusí doma čichat laky a
odlakovače své ženy nebo partnerky.
Objednat do studia Lady Zvěřinové je
možné na telefonu 777 558 391.
-rh-
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Nohejbalisté zahajují druhou sezónu

Zdraví Vás Harakiri Gang.
Máme pro vás novinky z příprav nové
sezóny na Harakiri Water Jumpu. Loni skok
fungoval prvním rokem v takovém „demo
provozu“. Ukázalo se, že o skok je veliký
zájem, a tak jsme pro vás přichystali nějaké
novinky. Nové bude zázemí skoku - lavičky,
stoly, gril a nová půjčovna. Vyblbnout se
budete moct na zapuštěné trampolíně
o průměru 430cm, vylepšíte stabilitu na
indoboardech a slack line. Po skákání si
zahrajete s kámošema fotbálek. Také by se
měl rozdvojit rozjezd na skoku. Jeden by byl
pro začátečníky a druhý pro ostřílené borce.
Dirty na kola, které jsou v areálu, dostanou
také nový kabátek.
19. června pak na Vás čeká opening
skoku. Tj. závody, exhibice, zábava pro
veřejnost a večer koncert. Více o aktuálním
dění v park infu na www.fr.cz a na webu
www.harakirigang.cz (Fotka je z loňského
openingu)
Text a foto: Richard „Riči“ Brož

Po dlouhé zimní přestávce zahajují
činnost i nohejbalisté. Nedá se říct, že by
v zimní přestávce zaháleli. Právě naopak.
Díky pochopení pana Kasíka ze Sportovního
areálu Špičák, pravidelně každý týden dostali
k dispozici sportovní halu a náležitě ji také
využívali. Přestávka ovšem byla dlouhá, a tak
se těšili na mistrovské souboje, které budou
hrát, pokud tomu počasí nebude bránit, na
kurtech penzionu U Michala (Vrbasovna).
Jěště předtím v půli dubna absolvovali
společné soustředění v Marianských Lázních.
Díky ochotě členů TJ
Lokomotiva Mariánské Lázně
zde našli skvělé podmínky.
Tento oddíl má velice solidní
zázemí a naši hráči dostali
k dispozici nejen vhodné
ubytování, ale také klíče od
kurtů, kde od pátku do neděle
trénovali jako o život. Mezitím si
pro ulehčení a odreagování
zahráli tenis. Na závěr
soustředění si zahráli s domácím
týmem, který hraje soutěž
v Karlovarském kraji. Byl to pro
hráče nový soupeř, a tak si hráči
museli zvyknout na jiný styl.
Každopádně je to bavilo. Zjistili,

že se nechá hrát s každým soupeřem.
Procházka po noční marianskolázenské
kolonádě jim přišla vhod. V neděli
dopoledne zakončili soustřědení s dalším
týmem z Marianských Lázní. Domů se
vraceli notně unaveni, ale spokojeni.
Plány a ambice pro tento rok jsou
poněkud vyšší než v minulém roce. Hráči
chtějí využít zkušeností z loňského roku
a umístit se v první polovině tabulky.
Ruda Pavel

Fotbalistům sluníčko svědčí
Na železnorudské fotbalové
hřiště nám zasvítilo jarní sluníčko
a fotbalové tréninky přípravky a
žáků se nám mohly přesunout
z tělocvičny opět na hřiště.
Podzimní kolo, při kterém starší
přípravka sehrála celkem 10 zápasů,
skončilo 24. 10. 2009 a myslím, že
všem klukům a slečně Janě
Halamové, kteří trénovali a jezdili
na zápasy, patří poděkování.

Nástup s fotbalisty Viktoria Plzeň

Lesní běh jarním
Železnorudskem
V neděli 6. června změří své síly
běžci všech věkových kategorií.
Letos je závod vypsán jako
Krajský pohár mládeže.
V lyžařské chatě na Belvederu
se závodníci budou přihlašovat
od 9:00, startovat se začne po
kategoriích v 10:00.
Na shledání při pohybu na
zdravém vzduchu se těší
Tatran a Ski klub Železná
Ruda.
(Ctidra)

Nástup na utkání s Blovicemi
V tabulce se umístili na druhém místě za
Sušicí. Za nimi zůstaly oddíly Sušice B,
K a š p e r s k é H o r y, N a l ž o v s k é H o r y
a Dlouhá Ves. Tímto umístěním se
probojovali do jarního kola přeboru, kde na
ně čekají Nýrsko, Chanovice, Mochtín,
Sušice a Luby.
K největším zážitkům tohoto jara ale
určitě patřil výlet na prvoligový zápas 17. 4.
do Plzně, kdy Viktorie Plzeň sehrála zápas
s Jabloncem. Hlavní náplní této akce byla
účast našich žáčků při nástupu fotbalistů
Plzně a následný poločasový zápas na

prvoligovém trávníku se stejně
starými žáky s Blovic. Tento zápas,
sehraný na půli hřiště, byl
vyrovnaný a ukončen spravedlivou
remízou 1:1. Naším střelcem byl
Vojta Novotný.
Na všech, kteří se nástupu
i zápasu zúčastnili (Lukáš Hájek,
Karel Hach, Honza Jirák,Vítek
Mahovský, Mates Valenta, Adam
Mucko, Filip Mašat, Jakub a Ondra
Ry š k o v é , M i c h a l J a n ď u r a ,
Dominik Vizingr, Vojta Novotný,
Dan Fuchs, Vašek Topol, Lukáš Vychodil
a Jana Halamová) bylo vidět nadšení s kapkou
nervozity – jaký fotbalista si ho vybere, jaká
je to vyjít tunelem na trávník a mít kolem sebe
přibližně 3.000 fanoušků - jak nám sdělil
komentátor utkání.
Tímto bychom rádi poděkovali za pozvání
panu panu Feduňovi, paní Drtinové, která
organizovala zázemí na stadionu, dále pak
Městu Železná Ruda, které tuto akci
podpořilo. Pavlína Šebestová a David Greiner
foto: David Greiner
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Tip na výlet
Stezka v korunách stromů
V Národním parku Bavorský les u obce
Neuschönau byla otevřená nová atrakce:
údajně nejdelší stezka korunami stromů na
světě. Na podpěrách a konstrukci
z masivního klíženého dřeva láká
návštěvníky dobrodružství bez rizika, které je
určeno jak pro mladé, tak i pro ty co zůstali
mladí. Stezka se vine ve výšce až 25 metrů
nad zemí v korunách stromů. Na šesti
didaktických zastávkách jsou názorně a živě
prezentovány životní formy lesní fauny
a flóry, pro děti jsou zde prolézačky
s lanovými prvky, kymácející se lávkou,
hrazdou a kladinou. Vrcholem stezky je
v pravém slova smyslu 44 m vysoká stromová
věž. Jedinečná a jediná svého druhu nejen
svojí vzdušnou architektonickou formou, ale
také metodou výstavby. Věž je vlastně
pozinkovaná ocelová konstrukce, která je
opláštěna dřevěnými klíženými prvky. Místo
schodů zvolil
projektant dřevěnou
šroubovici, která má bezbariérový charakter.
Věž se tyčí nad třemi starými, 38 m vysokými
jedlemi a bukem. Po pohodlném výstupu na
plošinu budete odměněni nezapomenutelným
výhledem. Za vrcholy Luzný a Velký Roklan
se rozprostírá jako moře Bavorský les
a Šumava do dálky až 100 km. Moře dříve
zelené, dnes zčásti díky sežraným stromům
šedivé. Za jasného počasí, které přálo při

korunami stromů doporučuji návštěvu
rozlehlého volného výběhu zvířat, která
se nachází hned vedle parkoviště.
Uvidíte zde rysy, vlky, medvědy, sovy
a další druhy.
Na parkovišti je
informační středisko, kde získáte
prospekty a další informace. Je
kupodivu, že zatímco Národní park
Bavorský les staví unikátní stavby, které
zvyšují kvalitní turistický ruch v regionu,
český Národní park Šumava plýtvá
silami i penězi v politických šarvátkách
kvůli kůrovci, o kterém tvrdí, že je léčitel
lesa. A zatímco NP Bavorský les buduje a
staví, náš park připravuje „území
divočiny“, kam bude vstup zakázán
a kde bude všechno sežrané kůrovcem.
A jak se do Neuschönau v Národním
parku Bavorský les dostaneme? Ze
Železné Rudy autem směrem na Zwiesel,
výjezd Frauenau. Dále jet přes Spiegelau
do Neuschönau, kde hned u silnice
zaparkujete a dojdete ke stezce. Nebo
vlakem ze Železné Rudy do Zwieselu
(jedou i přímé spoje), tady přestoupit na
vlak směr Grafenau a přímo u nádraží
Spiegelau čekají autobusy Národního
parku Bavorský les, se kterými se
Foto autor dostanete jak do Neuschönau, tak třeba
pod Velký Roklan nebo pod Luzný. Ve
výletě nám, mají turisté možnost dohlédnout vlaku je možné zakoupit tzv. Bayerwald
až na severní hřebeny Alp, které se tyčí od Ticket, který platí na všechny spoje celý den.
východu na západ.
Podrobnější informace naleznete na:
Po této ne příliš namáhavé procházce www.stezkavkorunach.cz. Václav Chabr
Zimní záběr poskytuje celkový pohled na konstrukci

„24 hodin Bavorska“: přeshraniční turistický zážitek
Ohně slunovratu, divadelní představení
na okrajích cest, bavorská a česká kuchyně,
divoká zvěř v národním parku a tradiční
řemeslné umění Bavorského lesa – maraton
pěší turistiky regionem ArberLand je
určitou povinností pro všechny milovníky
turistických výšlapů.
24 hodin divokou a romantickou krajinou
regionu ArberLand v Bavorském lese: Již
podruhé se uskuteční 19. června, vč. noci na
20. června 2010 maraton pěší turistiky
s názvem „24 Stunden von Bayern“ v oblasti
Velkého Javoru. První ročník zaznamenal
obrovský úspěch a jak to už vypadá, bude
tato celodenní a celonoční výprava - 24 hodin
v kuse beze spánku - mnohem více vzrušující
a napínavější než v loňském roce. Přesně
podle motta: „Toulky lesní divočinou“ nabízí
tento pochod nevšední denní a noční zážitky,
jaké nenaleznete nikde jinde - kromě
bavorsko-českého pohraničí. Akce „24
Stunden von Bayern“ je pořádán
společnostmi Bayern Tourismus Marketing
GmbH a Hanwag GmbH. Dalším partnerem
a zároveň i sponzorem celé této neobyčejné
„poutě“ je firma Nikon Sport Optics. Post
koordinátora akce převzala místní společnost
Touristisches Service Center ArberLand.
Největším vyvrcholením nočního okruhu
je zapálení několika ohňů, které již tradičně
patří k oslavám slunovratu v noci z 19. na 20.
června ve 22:00 hod. Rozmístěné po celém
okolí budou z vrcholu Velkého Javoru skvěle
na dohled. Ale ještě dříve předtím, než se
vystoupá na Javor, budou mít všichni
účastníci - kromě mnoha těžkých kilometrů

v nohách - již leccos za sebou: V 8.00
19. června vyráží všichni společně
z Bayerisch Eisenstein. Po cestě na ně čekají
různá překvapení. Známý divadelní spolek
„Der Dilettantenverein“ ze Zwieselu bude na
několika místech trasy vyprávět poutavé
příběhy z Bavorského lesa či Šumavy.
Tradiční kuchyně čeká, dá se říci, na každém
kroku, neboť všechny občerstvovací stanice
jsou plně zásobeny bavorsko-českými
specialitami. Kulinářským zážitkem se určitě
pro všechny stane noční zastavení u jedné
chaty v lese, ve které v létě kdysi přespávali
pasáci dobytka. U táborového ohně se bude
podávat „Sterz“ - zdejší typický pokrm
z brambor.
Jak již motto akce napovídá, setkají se
účastníci i s divokou zvěří Bavorského lesa –
samozřejmě jen z bezpečné vzdálenosti.
U návštěvnického centra Dům divočiny
(Haus zur Wildnis) bude zvlášť pro tuto akci
nainstalován dalekohled zn. Nikon, se
kterým bude možno pozorovat místní vlky
a rysy. A na jiném místě se budete moci
seznámit například se sklářskou tradicí
regionu ArberLand. 24-hodin dlouhá
výprava končí ráno 20. června v 8:00 hodin.
Jde nejen o nejdelší, ale i o nejnevšednější
den v roce, který všem účastníkům přinese
spoustu nových zážitků.
Na pochod „24 Stunden von Bayern“,
který pořádá BAYERN TOURISMUS
Marketing GmbH se můžete přihlašovat na
adrese www.24h-von-bayern.de. Počet
účastníků je omezen na 444 osob.
V účastnickém poplatku 50 Euro je kromě

jiného zahrnuto značkové tričko FjällRäven,
čelovka Primus a stravování na trase.
BAYERN TOURISMUS Marketing
GmbH je úřední marketingová společnost
bavorského hospodářství pro cestovní ruch
a volný čas. V Bavorsku je vedoucí
ekonomikou právě cestovní ruch, který
zajišťuje příjem více než 560 000
obyvatelům - 25 miliard Euro hrubého
obratu, 572 000 lůžek pro hosty a 77 miliónů
přenocování (včetně campingu). Rekreační
značky WellVital in Bayern®, Kinderland
Bayern®, Lust auf Natur®, hotelová značka
Sightsleeping®, obchodní značka
Gipfeltreffen® a produktové linie, jako jsou
„Genießerland Bayern“, SchneeBayern“
nebo „Städte & Touren“, jsou zárukou
zážitků a kvalitní nabídky orientovaných
přímo na určité cílové skupiny. Informace
k možnostem cestování po Bavorsku
a k BAYERN TOURISMUS Marketing
GmbH naleznete na internetové adrese
www.bayern.by.
-red-

Smějte se s ŽZ
Jde tatínek s malým Pepíčkem na procházku
a potkají cizího pána. Pepíček ho vzorně
pozdraví, pán odpoví a když zajde, tak se
tatínek zvědavě ptá: Ty toho pána znáš?
Pepíček odpoví: Ano, to je pán z ochrany
ovzduší. Tatínek se ptá: A jak to víš? Pepíček:
No on k nám chodí, vždycky když nejsi doma
a ptá se maminky jestli je čistý vzduch.
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V Železné Rudě jsme našli správné místo
(Rozhovor Hany Sádlíkové s učitelem
a lyžařským nestorem Emilem Kintzlem
z Kašperských Hor)
V prostorách železnorudského zámku
byla v sobotu 3. dubna slavnostně otevřena
stálá expozice Historie lyžování na
Železnorudsku. Expozice zahrnuje vývoj
lyžování na Šumavě v Železnorudské oblasti
od konce 19. století do poloviny 20. století.
Při zrodu muzea stáli bratři Milan a Karel
Hamplovi. Třetí oporou zajišťující definitivní
dokončení prací na originální expozici byl
lyžařský nestor z Kašperských Hor Emil
Kintzl (76). Přinášíme s ním rozhovor.

Kdo přišel s myšlenkou uspořádat toto
muzeum? Byla vaše?
Mě strašně mrzelo, že na průkopníky
lyžování se vlastně zapomíná, že se to
konstatuje, ale nic po nich tady nezůstane.
Tak prvním počinem bylo, že nevýše
položený šumavský hotel - Juránkova chata
zmizela ze světa. Byla to nejslavnější
lyžařská chata na Šumavě na Železnorudsku,
kterou v meziválečném období vybudovali
čeští lyžaři. Tak přestože do těch prostor dnes
správa NP a CHKO Šumava vstup přes české
území zakazuje, přesto jsme si dovolili tam
v roce 2005 umístit informační panel
připomínající slovem i obrazem neslavnou
i slavnou historii Juránkovy chaty. Bohužel
dodnes tam z české strany oficiální přístup
není, i když ti chytřejší tam klidně jdou...
A tam padla první věta: Co takhle založit
v Rudě lyžařské muzeum? Já předtím udělal
malou výstavu na Kašperských Horách
a když jsem se zranil na lyžích, rok jsem
nelyžoval, začal jsem pracovat na knížce
O počátcích lyžování na Šumavě, která
mapuje stručně celou Šumavu a v níž je
spousta historických fotografií od
prvopočátku až do druhé světové války. A tím
jsme dospěli k tomu, že musíme udělat
muzeum, než umřeme. Bratři Hamplovi byli
nadšení, tak jsme na tom začali pracovat.
V Železné Rudě jsme našli správné místo,
jinde jsme to dělat ani nechtěli. Dalo dost
práce, ale jsme rádi, že se to povedlo a že lidé
budou spokojení.
Co všechno zde návštěvníci mohou
vidět? A co považujete za nejvzácnější
exponát?
Já bych lidi upoutal na seriál lyží
originální ruční výroby. Jsou tady skoro

všechny typy vázání, které se do druhé
světové války používaly, čili ta vázání
jsou stará sto let a jsou zachovalá, což je s
podivem. Je zde dvacet párů lyží,
několik párů bot, čtyři figuríny
s dobovým oblečením. Dále tady máme
velké množství historických fotografií,
které přibližují ty lyžařské průkopníky
na Šumavě, které se shromáždily ze
soukromých památek, kdy jsme museli
oslovit např. potomky rodiny Prokopů.
Ti nám milerádi vyšli vstříc. Dále nám
lidé dali staré sněžnice, medaile a sehnali
jsme i originální lyžařské boty, které
nikde nejsou
v muzeích k vidění.
Jsou to boty
laponského typu,
což je tady největší
svátost. Hlavně chci
poděkovat všech
známým, kteří nám
z půd a ze sklepů ty
relikvie vytáhli, aniž
si uvědomili, že by je
mohli dobře prodat.
Nám je dali
zadarmo.
K d o v á m
s výstavou pomáhal?
Na muzeu jsme se
podíleli my tři, potom
hlavně na aranžmá
Maruška Kubalíková a na opravách
a replikách dobových oděvů Vlasta
Maděrová. A dále zaměstnanci Městského
úřadu jako například starosta Šnebergr,
protože je lyžař, který tomu dal zelenou
a hlavně finance, poněvadž to nebylo
zadarmo. My jsme tu práci udělali, ale
musely se nechat zhotovit fotokopie, koupit
figuríny, které jsou strašně drahé, museli
jsme nechat našít staré oděvy, sehnat boty,
poněvadž ty už dnes neumí nikdo udělat, tak
jsme potěšeni, že se nám to podařilo.
Jak dlouho trvalo udělat toto muzeum
a co pro vás bylo nejtvrdším oříškem?
Práce samotná netrvala tak dlouho,
poněvadž materiál byl už sesbírán, fotografie
se jen doplňovaly. Nejvíc práce dalo celou tu
místnost po technické stránce renovovat.
Některé zdi nejsou rovné, poněvadž se jedná
o starý zámeček, proto se musely předělat.
A nejtvrdším oříškem pak byla samotná
instalace výstavních ploch, poněvadž je
všechno za sklem. Nejtěžší bylo celé to
instalovat tak, aby to bylo trvalé, nic se
neztratilo, aby to prostě bylo na delší dobu.
Jste známý kašperskohorský učitel
a sportovec. Jak jste se vůbec dostal k tak
krásnému sportu jako je lyžování?
Já lyžuju od malička. Začal jsem v Praze,
kde jsem se narodil, od roku 1939 v Sušici a
teď po celé Šumavě. To byla vlastně moje
profese. A největší možnost k lyžování
a lyžařskému sebevzdělávání jsem měl
zásluhou toho, že mě bolševici vyhodili ze
zaměstnání a že jsem patnáct let byl v kotelně
a tam měl možnost uvolňovat se na různé
akce, školení, kurzy, závody.
Čím v současné době žijete? Před
třemi lety jste vydal knihu O počátcích

lyžování na Šumavě.
Pořád lyžuju. Teď v létě budu jezdit na
kole. A chci ještě podle mapy zdokumentovat
první lyžařský přechod Šumavy v roce 1923.
Ten přechod trval čtrnáct dní a účastníci šli
na těžkých lyžích přes celou Šumavu.
Myslím, že si to zaslouží aspoň informační
panel. Foto: autorka

SUDOKU č.2
na květen 2010
Železnorudského zpravodaje
Obtížnost : 5 / 375

Připravil : Josef Růžička

Řešení z dubnového čísla
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Nesplnili své úkoly při otevírání národního parku návštěvníkům
Bezkoncepčnost práce v NP Šumava –
proč správa NP Šumava nesplnila své
dlouhodobé úkoly?
V denním tisku jsem si přečetl článek
Jitky Markové Zamyšlení o divočině na
Šumavě a dovolím si jej doplnit o některé
podrobnosti. Dokument „Strategie dalšího
postupu ministerstva životního prostředí ve
věci řešení koncepce ochrany přírody
a krajiny v NP Šumava“, o kterém paní
Marková v článku mj. píše, vznikal již
v roce 2003 pod pracovním názvem
„Strategie pro NP Šumava –
MŽP“. Ke zpracování byli
přizváni i dva zástupci
šumavských obcí. Tato taktika
byla později velice úspěšně
medializována a to bez ohledu
na to, zda nejzávažnější
připomínky zástupců obcí
byly respektovány a do
materiálu zapracovány, či
nikoliv. Nakonec použitá
taktika je úspěšná i v současné
době.
Přesto je nutné
konstatovat, že materiál, který
měl určovat „směr k naplnění
poslání NP Šumava“,byl
zpracován
přehledně
a srozumitelně a vytýčil
k řešení řadu potřebných
a naléhavých cílů. V materiálu
byly obsaženy i úkoly
vyplývající z připomínek
a doporučení tzv. mise IUCN
(Světového svazu ochrany
přírody), uskutečněné na
základě vyzvání nevládních
neziskových organizací.
Poslání této mise bylo velice
poučné, a proto se o ní krátce
zmíním. I přesto, že její dva
členové, Švýcar Pierre
Galland a Slovinec Martin
Solar, byli v národním parku
pouze několik dní (22.- 25 září
2002), velice rychle se
v situaci na Šumavě
zorientovali. Smutné je, že
jejich závěry, shrnuté do pěti
doporučení, nebyly v naprosté
většině, s výjimkou
bezzásahovosti, dodnes
respektovány. Důležité bylo
i konstatování, že možnost kalamity
v důsledku kůrovce byla vědci i ochránci
přírody zcela přehlížena. Také bylo
uvedeno, že někteří z vědců to uznali a byli
ochotni přehodnotit svá předchozí
doporučení např. bezzásahovou politiku
a její dopad na komerční lesy, změnu
mesoklimatu a vodního režimu. Tento obrat
v postojích považovaly nevládní,neziskové
organizace za zradu (citováno přesně).

Již v roce 2003 bylo ve vznikajícím
strategickém materiálu o Šumavě uvedeno,
že je nutné diskutovat o tom, zda NP
Šumava je správně zařazen do kategorie NP
kategorie II., bylo také uvedeno, že je nutné
změnit způsob jmenování členů Rady NP, že
je nezbytné řešit dlouhodobé i krátkodobé
cíle koncepce péče o lesní ekosystémy, že je
třeba definovat trvale udržitelný rozvoj obcí
a jejich postavení v NP, že je třeba uzákonit
kompenzace za újmy, které vznikají obcím
z titulu přísnějšího hospodaření na území

parku. Zdůrazněna byla také potřeba zákona
o NP Šumava, potřeba široké odborné
diskuze o způsobu péče o lesní ekosystémy,
potřeba aktivní komunikace s místními
obyvateli a nutnost řešení dalších úkolů. Pro
úplnost je třeba doplnit, že z původních pěti
pracovníků Správy NP Šumava,
spolutvůrců dokumentu a oficielních
konzultantů, nezůstal ve svojí převážně
vedoucí funkci ani jeden pracovník.

Postupem času byly některé úkoly
z dokumentu operativně vyjmuty (např.
potřeba dlouhodobých cílů) a jiné doplněny,
většina úkolů však zůstala a materiálu byl
dán vznešený, pro media zajímavější, název
O Šumavě společně. Mezi doplněnými
úkoly byla i potřeba zpracování analýzy
stavu NP od r. 1991 do r. 2004 (stála téměř
milion korun, byla na základě recenzí
přepracovávána a nikdy nebyla zveřejněna),
doplněna byla také potřeba zadání
modelové analýzy možných rizik v péči
o území parku (i když byla
zadána, byla pozastavena
z důvodů nepřijatelnosti
některých výstupů).
Přepracovaný dokument byl
zaslán v závěru roku 2004
obcím k připomínkám.
Zaslané připomínky nebyly
ze strany parku vypořádány,
což však Správě NPŠ
nebránilo svolat 1. února
2 0 0 5 j e d n á n í o t z v.
společném projednání tohoto
dokumentu. O dokumentu
nebylo hlasováno a z jednání
nebyl pořizován zápis.
V pozdějším záznamu, který
s e p s a l o M Ž P, b y l j i ž
dokument „ O Šumavě
společně“ nazván
schváleným. V záznamu
neopomnělo MŽP
připomenout, že cílem je
dosáhnout na Šumavě 50 %
území v tzv. bezzásahové
zóně, kde budou ekosystémy
ponechány samovolnému
vývoji.
To byla poslední zmínka
o dokumentu, který měl
v záhlaví uveden jako
strategický cíl uchovat
a zlepšit přírodní hodnoty,
zajistit plnohodnotný život
místních obyvatel a otevřít
národní park návštěvníkům.
Dokument se zpracovával
a projednával téměř dva roky
a Ministerstvo životního
prostředí a Správa národního
parku si v něm uložily 32
úkolů. Z těchto úkolů nebyl
dodnes splněn ani jediný .
Svým článkem jsem chtěl ukázat na
systém práce vedení Správy NP Šumava,
který je postaven na slibech obsažených ve
spásonosných dokumentech a kdy koncepce
péče o Šumavu se mění podle momentální
situace a podle složení vedení organizace.
František Nykles - Šumava; foto Václava
Chabra zachycuje vrchol Oblíku v oblasti
Srní
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Mezi Markomany a Bóji
A tak se stalo, že Bójové pomalu mizeli.
Nesmíme zapomenout, že za stara ještě
nebyla známa ochrana přírodních památek
a ostatně ani dnes se tyto zásady nevztahují
na lidi. Podle Františka Palackého se nezdá
pravděpodobným, že by na dvoře knížecích
Přemyslovců býval referát pro ochranu
přírody. Navíc lidé nebývají považováni za
přírodu. Spíš bývalo vždy
zvykem
považovat vybití sousedního národa za
vlastenecké hrdinství a stateční jednotlivci
dostávali kdysi za to plechové odznaky
s nápisem "Za statečnost", někdy doplněné
zkříženými meči a prebendou. Většina
lidstva vyniká zvláštní tupohlavostí a snáší
rozmanité škodlivé věci mnohem trpělivěji
než zvířata a tak se asi stalo, že jen ona malá
část Bójů, se kterými jsem se za svého mládí
stýkal, měla odvahu utéct a ukrýt se
v Hercýnském lese. Sem, do nepřístupných
poloh hlubokých lesů nikdo nepřicházel,
nikdo je tu nerušil v osobní svobodě. Nikdo
jim tu nezáviděl život v drsné opuštěnosti,
neúrodnou půdu a tvrdou práci pro udržení
bytí. Tak jako se dnes poslední jeleni skrývají
v hloubi horských lesů, jako se černá zvěř
utíká do roklí a nepřístupných houští, tak
činili i Bójové v Hercýnském hvozdě. Když
jsem je chtěl navštívit, musel jsem se šplhat
po klikatých strmých stezkách nebo
krkolomnými úvozy, abych dospěl do jejich
osad nebo osamělých dvorců. Ležely
většinou mezi černými lesy na úbočích,
ojediněle se skrývaly mezi stromovím na
horských lukách, které sami stvořili
vypálením a přeoráním lesní půdy, nacházel
jsem je někdy až ve výši tisíc metrů, kde byli
živi senosečí a pastvou skotu. Měl jsem rád
tyto zvláštní lidi, kteří se tak podstatně lišili
od
obyvatelstva dole v kraji žijícího,
podivoval jsem se jejich zvláštnímu životu,

zachovávajícímu prastarý
řád, i když jeho formy
b y l y p ř e k r y t y
odkoukanou evropskou
civilizací. Naučil jsem se
též dokonale jejich
zvláštní řeči,
nesrozumitelné jak
Čechu, tak Němci, ale
dlouho mně trvalo, než
jsem rozpoznal pravý
původ těchto lidských
tvorů. Až tehdy, když jsem
si uvědomil, že nemám
před sebou Bavory a že
nemůže skutečně jít
o potomky Čechů,
vysvitlo mi, kdo by tito
lidé mohli být. Spornou
zůstala jen otázka, mám-li
tu před sebou potomky
Markomanů či pravé
starodávné Bóje. Dnes se
kloním k názoru, že to byli
Bójové, a mám k tomu
závažné důvody. Mí lidé
uvnitř šumavských lesů
na prameništích Úhlavy
neměli ani tělesně, ani
povahově nic společného
s výbojnými Germány, jak je známe z líčení
římských současníků, kteří s těmito kmeny
po staletí válčili a jejichž součást tvořili též
válečníci Markomanů. Mí lidé byli zcela
nebojovní. Protože pak od římských dob
neuplynulo snad ani 80 lidských generací,
není pravděpodobné, že by se byla bojovná
povaha Markomanů změnila
v dobrosrdečnost a mírumilovnost mých
šumavských sedláků. Potkal-li jsi mého
člověka o samotě v hlubokém lese, nezvedl

Krytý vyhřívaný 12 m dlouhý

PLAVECKÝ BAZÉN
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Každý den
7.00 – 21.00 hodin

Placená inzerce

3. část; autor: Julius Komárek

svůj dřevařský tomahavk, aby tě praštil, ani
se nesnažil za válečného řevu vlasteneckých
písní cizince urazit a tak ho vyzvat k souboji.
Nikoliv. Nemohl-li se ti můj muž včas
vyhnout a utéct houštím, ustoupil z pěšinky
a pozdravil tě přívětivě, řka: "kut toch", při
čemž ukázal otvor, v němž člověk mívá
chrup. Mí domnělí Bójové neměli nic
společného ani se současnými hrdinnými
potomky Germánů, jejichž předkové se
kdysi nastěhovali jako národní hosté
Přemyslovců do Čech a kteří tehdy, v mém
mládí a v době mých studií o Bójích, znovu
vykročili na válečnou stezku. Tito praví
a přímí potomci starých Germánů byli hrdí
a opovržlivě se dívali s patra na ostatní lidské
pronárody a za nic by neutekli z lesní pěšiny,
považujíce ji za praněmeckou. Něco
takového mým Bójům nepřišlo na mysl,
ačkoliv vím, že toto nelze brát za důkaz,
neboť moje muže většinou vůbec nic
nenapadlo.
K vydání připravil Josef Růžička, Plzeň

8,5 tisíce knih
Kontakty:

Hotel Čertův mlýn
Špičák 132
340 04 Železná Ruda
Tel.: +420 376 397 380
Mobil: +420 602 707 075, 095
www.hotelcertuvmlyn.cz
recepce@hotelcertuvmlyn.cz
Placená inzerce

Tak velký je fond naší městské
knihovny.. Knihovna je otevřena v pondělí,
úterý a čtvrtek odpoledne, v úterý již od 13
hodin, najdete ji v budově základní školy.
Turisté jistě rádi využijí možnosti
jednorázového půjčení knih i příležitost
připojení k internetu zdarma pro všechny
příchozí, nejen registrované čtenáře.
Pokud vámi požadovaná kniha v naší
knihovně není, ráda vám ji objednám v rámci
meziknihovní výpůjční služby z jiné
knihovny.
Martina Najmanová
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Trocha historie nikoho nezabije
Nová rubrika ŽZ s názvem Trocha
historie nikoho nezabije by měla
ukázat něco z historie našeho kraje.

Čertovo jezero
Druhým jezerem Královského hvozdu
jest Čertovo jezero, zvané také
Eisensteinské. Leží ve výšce 1030 m n.m.
Rozloha je 9,7 ha, hloubka 36 m. Hladina
jeho má břehy zaoblené, na severozápadě
spadá stěna z výše 313 m, na západě pak
spadá k němu místy skoro kolmo hřeben,
jenž nad jižním koncem jeho zvedá se do
výše 140 m. Naproti stěně odtéká z něho
potok Jezerní. Je li zajímavějším pohled na
Černé jezero a stěny jeho od břehu,
doporučuje se naopak dívati se na jezero
Čertovo ze shora ze stěny západní. Jest
úchvatná podívaná dolů na tmavou hladinu
jeho, jíž odevšad obklopují tmavé lesy.
Vzhlíží k nám z temna kotliny lesní jeho

Zlatá stezka
O tisíc let do minulosti se mohli přenést
lidé, kteří v neděli 18. dubna zavítali do
jižní části Šumavy do Českých Žlebů, kde
byly odstartovány oslavy Milénia Zlaté
stezky. Zde na hraničním můstku přes
Mechový potok, který tvoří hranici mezi
Bavorskem a Čechy, byli diváci svědky
scénického představení konaného v rámci
oslav k tisícletitému výročí Zlaté stezky,
které budou po celý rok 2010 probíhat na
naší a bavorské straně.
Po Zlaté stezce se po staletí
přepravovalo zboží mezi bavorským
a českým království. Hlavním obchodním
artiklem přepravovaného zboží byla
bezesporu sůl, které bylo v Českých zemí
nedostatek a musela se proto dovážet.
Kromě soli se dovážely látky, koření , víno
a jižní ovoce. Opačným směrem hlavně
obilí, med, vlna, chmel, kůže aj. Zboží na
koních přepravovali tzv. soumaři, většinou
sedláci, kteří za odměnu zboží vozili na
hřbetech koní. Z bezpečnostních důvodů se
tito soumaři sdružovali do karavan
a používaly ozbrojený doprovod. Karavany
chodily po celý rok, denně ušly cca 30 km
a musely nocovat. Proto po celé trase byly
zakládané nové osady a města (např.
Volary, Prachatice a.j.), kde se karavany

Výzva - zájemci
o spolupráci na přípravě
oslav 20. výročí
spolupráce
s Aldenem - hlaste se do
půlky června na tel.
724296159 nebo mail
ve.dra@seznam.cz

zadumané oko. V jezeře tomto není ryb. Lid
okolní říká jezeru Čertovu Girglsee podle
Girglbaura, jehož dvorec jest nejbližším
samotě té obydlím lidským. Rovněž je
majitelem polovice jezera toho o něž se dělí
s panstvím Hohenzollernským.
Věnujme nyní několik slov
geologickému útvaru okresu Nýrského.
Hlavní horninou je tu svor, jež tvoří veškeré
pásmo Hvozdu Královského. Svor tvoří
často příkrá úskalí a strmé srázy skalní.
Odtud malebnost Královského Hvozdu,
jehož hory jsou namnoze příkřejší než
ostatní vrcholy Šumavy a údolí stísněna
v žleby o strmých bocích. Vrcholy pak
rozeklány a pokryty divokými skalisky.
Takový vrchol má Hora Jezerní
a Zwercheck. Obdivujeme se žlabovitým
prorvám Klamerlochu, jímž stékají vody
Bílé strže a Jezerního potoka, které se řítí
střemhlav divokým korytem do Úhlavky.
Místy tu chová svor malé krystaly granátu,

mohly občerstvit
a zásobit. Po
Zlaté stezce
proudilo nejen
zboží, ale také
myšlenky,
k u l t u r a
a kolonisté, kteří
osidlovaly
nehostinné
pohraniční
hvozdy.
A tak i dnes se
Zlatá stezka těší
velké pozornosti,
i když se po ní již
dávno nejezdí.

nacházíme je například severně od
Eisensteina.
Granáty vyskytují se hlavně
v mohutných balvanech, jež jsou hojně
rozházeny po stráních horských. Na Pancíři
se vyskytuje ve svoru kyanit, uložený ve
vrstvách křemenitých. U Eisenstrassu
(Hojsova Stráž) pak pruhy křemene
s turmalínem. Na severovýchodě okresu
přechází svor v rulu, v níž u Bystřice tají se
mocná ložiska křemene. Na severu okresu
vyskytuje se u Lhotky Dubové a Ouborska
břidlice hlinitá. Jméno Železná Ruda samo
praví, že u městečka toho vyskytovalo se
železo takovou měrou, že se tu vyplatilo
dolování na užitečný nerost ten, jež zadalo
příčinu i podnět ku vzniku řečeného
městečka v 16.století.
Z historických materiálů a archivních
pramenů Viktorin Zeithammer Ursus
Šumavský přepsal Roman Giňa, Muzeum
Šumavy Železná Ruda

Text a foto: Václav Chabr

Ve středu 5. 5. proběhla na kepelském Zhůří u pomníku padlých amerických
vojáků vzpomínková akce. Zúčastnili se váleční veteráni, delegace z amerického
velvyslanectví a skauti. Akci zahájil klatovský starosta Rudolf Salvetr a starosta
Železné Rudy Michal Šnebergr.
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Úklid nádraží

OSLAVY OSVOBOZENÍ U ZÁMEČKU

V posledním dubnovém týdnu se na
nádraží Špičák strojově úklízelo. Na ploše
před kolejemi totiž po zimě zbyla vrstva
drobného štěrku. České dráhy musí v zimě
jednak frézovat prostor mezi kolejemi
a také pravidelně sypat perón kvůli sněhu.
To, co po zimě zbyde, se musí uklidit.
Nádraží Špičák je dnes vyhledávané, je tu
křižovatka mnoha vlakových spojů
směřujících do českého vnitrozemí i do
Německa. Na nádraží je také útulná
hospůdka. Objekt dnes vypadá zcela jinak
než v dobách, kdy to byla opadávající
budova na konci světa, kterou zdobily dvě
nástěnné malby šumavských jezer. Dosud
však zbyla stará tabulka s nadmořskou
výškou, to je historický unikát. -rh-

V sobotu 8. května
v odpoledních
hodinách jsme
u pomníku osvobození
o s l a v i l i
65 let od konce
2. světové války.
Starosta Michal
Šnebergr položil
k pomníku kytici růží
a pak celé odpoledne
probíhalo přátelsky
a zcela neformálně.
O dobrou náladu se
staral stejně jako
v minulých letech
hudebník Tomáš
Černý z Plzně.
(vedra)

Zavzpomínejme na „Obamův týden“
Mám na mysli čtyři náhodné momenty z
Obamova týdne a rád bych na ně
vzpomenul. Ten týden budeme mít ještě
dlouho v paměti, bude to týden, který se
dostane do učebnic. Přinesl tak silnou
konfrontaci středoevropské a celosvětové
politiky jako jen málo poválečných událostí
snad s výjimkou karibské krize, Carterovy
politiky détente nebo pádu zdi. Čtyři
momenty z Obamova týdne nás
symbolicky upozorňují, že musíme začít
brát sebe sama vážněji a nikoli jen jako
jakýsi zvláštní švejkovský druh, který
vesele proplouvá mezi úskalími dnešního
světa, utahuje si z politiků a dělá si
bábovičky na vlastním malém pískovišti.
Moment první: prezidenti Medveděv
a Obama podepisují 8.4. na summitu
v Praze smlouvu o odzbrojení. Moment
druhý: polský národ truchlí po pádu
vládního letadla s polskou elitou a zabývá
se otázkou, jestli je přízeň mocnosti na
východ od nich pozitivní nebo ne. 10. 4.
večer vysílá televize Barrandov americký
oscarový film The Hurt Locker (Smrt číhá
všude), mistrovský politický thriller
z války v Iráku. A v neděli 11.4. v pořadu
Otázky Václava Moravce hovoří
ministryně školství Miroslava Kopicová
a ekonom Jan Švejnar o budoucnosti
vzdělání u nás a konfrontují náš
vzdělanostní systém s trendy ve světě.
Všechny čtyři momenty mají něco
společného: i v době úpadku politiky
a devalvace obrazu je možná seriózní
diskuse o zásadních věcech. I v době únavy
z politiky je možné politickou osobnost
přijmout jako reprezentanta vlastní země
a považovat ho za něco jiného než za
„kašpárka“ nebo za postavu do večerníčku.
Všechny čtyři momenty jsou důležitým
zrcadlem pro nás Čechy: Ano, je možné

brát se vážně, brát vážně politiku, brát
vážně pohyblivé obrázky. V nepřerušeném
toku českého politického škádlení
a skotačení je důležité uvědomit si, že jsou
věci, které mají historickou hodnotu.
Jestliže naši politici a média tvoří velké
kauzy z vyjádření Mirka Topolánka
o gayích a o Židech a z dalších mnohdy
žertovných výroků našich politiků, nyní je
o čem přemýšlet. Politika může mít také
úroveň, může mít téma a vizi. Politik
nemusí být jen klaun. Konfrontací s velkým
tématem velkého politika a velké filmařky
najednou blednou naše malé české
šarvátky, naše malé české švejkování,

blednou všichni ti „kašpárkové“ v české
politice a v českých filmech. Ano, i u nás je
možné jít výš a dál.
Jeden příklad z filmového prostředí:
proč si tak málo českých hraných filmů
snad kromě Tobruku Václava Marhoula
a Kawasakiho růže Jana Hřebejka trouflo
v poslední době na velké téma? Jak to, že
dva vůdčí čeští politici dvou
nejdůležitějších politických stran jsou tři
dny poté, co Česko bezchybně zvládne

vrcholný summit, schopni v Otázkách
Václava Moravce z politiky dělat opět
zábavu pro mateřskou školu a chovat se
jako malí kluci, kteří se hašteří u kuliček?
Jak to, že nám nevadí filmy vtipkující
o kozách a bavíme se nad tím, že se naši
politici v nejdůležitějším publicistickém
pořadu naší veřejnoprávní televize
překřikují a nadávají si? Možná nám to
nevadí právě proto, že vyrůstáme
v prostředí vytvořeném touhle politikou
a touhle zábavou. Spekuluji: americký
student konfrontovaný s Obamou, jakkoli
naivní mohou vize amerického prezidenta
být, vidí, že politika může mít zásadní
téma, že se v průběhu jednoho života a tak
říkajíc před jeho očima mohou odehrát
věci měnící svět. Český student
konfrontovaný se šarvátkami českých
politiků vidí jedno: politika je pro něj jen
řada špílců a populistických slibů.
A mnohý český student si může potom
říct: jak já můžu chtít udělat něco
důležitého, něco, co přetrvá, když se
v téhle zemi nebere nikdo vážně?
Pražský summit, polský respekt
k vlastní politické reprezentaci, americký
film ukazující válku jako bohužel možnou
celosvětovou alternativu a česká politická
diskuse o tom, že ztrácíme kontakt se
světem vzdělanosti, nás konfrontují
s mezinárodním rozměrem. Politika
a obrazová kultura jsou nejen zábavou pro
masy, ale i respektem k velkým tématům
dnešní doby. Jde přece také o náš film,
o naši politiku, naše školy. Čtyři momenty
z Obamova týdne svědčí o tom, že politika,
slova a obrazy ještě nejsou úplně
devalvovány našimi domácími komediemi.
A kladou nám otázku: Jak dobří jsme
v tomto úsilí? Kde stojíme my?
Radovan Holub
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Dvě zajímavosti ze Špičáku
Ve čtvrtek 29. 4. jsem málem nevěřil
svým očím. Na louce nad žst.Špičák, kde
vídávám krávy, stála dvě auta a skupina lidí
se snažila nafouknout červenou beztvarou
kupu látky. Vypadalo to trochu jako na startu
horkovzdušného balónu. Pobíhající skupina
lidí, hluk větrníku. Ale pak vlající baldachýn
splaskl a já si začal myslet, že jde jen o nějaké
cvičení. Za chvíli se ale plavidlo vzneslo do
výšky. Nejdřív nenápadně zakroužilo nad
nádražím a vypadalo to, že zase přistane.
Jakoby pilot nemohl získat výšku. Nebo
čekal na vítr? Ale pak se motorový kluzák
vznesl do výšky a zakroužil směrem
k Polomu a velkým obloukem přes ještě
zelené a už uschlé lesy se vracel nad louku,
ale nepřistál. Kroužil dál a zamířil směrem
k Jezerní stěně. Byl to pan John a pan Turner
ze Železné Rudy. Šel jsem pak na Čertovo
jezero a zvuk motoru jsem slyšel nad lesy
ještě dobrou půl hodinu. „Dobrý let,“
pomyslel jsem si. A taky mě napadlo: „A pak
že v Železné Rudě není co dělat.“
Další překvapení: Thajské masáže
v M Pensionu na Špičáku. Je to penzion mezi
Železnou Rudou a Špičákem, v místě zvaném
Jezerka. Vešli jsme ve čtyřech do místnosti,
kde nás uvítaly tři Thajky. Masáž hlavy
a krku byla několik dní „v akci“, tedy úplně
zdarma a docela dost lidí ze Železné Rudy to
okusilo. I my jsme toho využili. Druhý den si
moje žena a její dvě kamarádky daly
„thajskou masáž celého těla“ za 500 Kč.
Masáž trvala hodinu. Moje žena mi pak řekla,
že to sice trochu bolelo, jak masérky
přitlačují na to nebo ono krizové místo, ale
dodala: „Teď se aspoň můžu trochu hejbat
a otočím dobře hlavu.“ Ano, tato masáž má
uvolnit svalové napětí, bolesti těla, obnovit
zablokované části a zklidnit mysl. Thajky
umějí ještě masáž s použitím vonných olejů
a akupresurní masáž chodidel a nohou, ale to
zkusíme až zase někdy jindy. Otevírací doba
je neuvěřitelná: denně 10.00-24.00.
-rh-

Poděkování
Ve čtvrtek 8. dubna 2010 proběhlo „Jarní
posezení“ v hotelu Böhmerwald. Podařilo se
nám díky nápadité tombole i hudbě Duo
Retro ve velice příjemném prostředí
restaurace hotelu prožít krásný jarní večer.
Všichni přítomní členové i nečlenové naší
ZO se skvěle bavili a to bylo naším cílem. ZO
SZP v Železné Rudě děkuje všem sponzorům
tomboly za milou podporu: Travel Free s.r.o.
Alžbětín; hotel Karl; restaurace
Schwellhäusl, p.Lettenmaier; květinářství
U Hrdých; Café Charlotte; pizzerie

U Michala; Drogerie
Čapek; pan Zíka;
pekařství Rejzl;
Cenový ráj; cukrárna
Sněhurka; Pivovar
Belveder; cukrárna
Roklan; pan Hanzlík;
SPAR . Šmíd; lekárna
U Sněžného Orla;
řeznictví Šnebergr;
r e s t a u r a c e
U Šenkýřky; paní
Blanka Nedvědová;
Kosmetické studio
MAGNOLIE, .
Marcela Zoufalá
a ještě další
jednotlivci. Bylo
úžasné, když v dněšní
době lidé pomohli
uspořádat pro svoje
starší spoluobčany pěkné posezení.
Velký dík patří i za profesionální přístup panu
řediteli Horkovi a jeho zaměstnancům, kdy
prostředí, nabídka, obsluha i ceny byly velice
příjemné. Už nyní se všichni těšíme na příští
posezení třeba hned v září ? !
Miloslava Hájková, Železná Ruda

Rychlé pípy

svítilo, famózní výhled na Velký Javor ,
před námi jako vojáci orosené půllitry
výborného piva . Unavení, ale spokojení
a hlavně spolu ! Tak nějak lze popsat štěstí.
Železná Ruda a její okolí nám prostě
učarovaly. Týden nám poskytly svou
vlídnou šumavskou náruč, do které se
budeme určitě rádi vracet…Letos nás čeká
Lipno!
Text a foto: Jitka Koutná, Městys Jedovnice

Svatovintířská pouť

Už to bude 10 let, kdy rok co rok
Letošní svatovintířská pouť do Dobré
vyjíždí naše skupinka 8 – 10 přátel na
Vody u Hartmanic se bude konat v neděli
společnou dovolenou. Manželé i singl,
6. června. Pěší poutníci z bavorského
parta lidí kolem padesátky, která si říká
Rinchnachu půjdou k místu zesnutí
„Rychlé pípy“, díky svému zdravému
sv. Vintíře přes státní hranici ze Scheuerecku.
vztahu k pěnivému moku. A máme ještě
Česko-německou mši svatou budou slavit
jednu lásku. Šumavu. Vracíme se sem jako
společně s hartmanickou farností ve 13.30
věřící do svého chrámu. Lesy tu jinak voní,
voda jinak šumí a k ranní kávě bučí krávy.
v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě. Liturgii
Ať už je to na Kvildě, u Vydry nebo na
bude sloužit místní duchovní správce
Špičáku či Železné Rudě, kde jsme byli
P. Vavřinec Skýpala spolu s německými
loni. Z každé dovolené si vozíme spoustu
duchovními. Stejně jako v minulých letech
krásných zážitků, každá nás něčím obohatí,
organizatoři čekají i letos početné hosty
na každou rádi vzpomínáme. Nádherné
z blízkého i vzdálenějšího okolí po obou
počasí, které nás loni provázelo, umocnilo
stranách hranice.
návštěvu obou jezer, výhledy z Pancíře se
Text a foto: IC Hartmanice
staly nezapomenutelnými,
návštěva sousedního
Ilustrační fotografie připomíná pouť roku 2009
Německa příjemným
zpestřením. Za všechny
krásné zážitky jmenuji
aspoň jeden. Stalo se
v hotelu Grádl. Smáčeni
jedinou přeháňkou toho
týdne a v nohách spoustu
kilometrů, jsme
absolvovali nejdříve
originální výklad pana
průvodce v muzeu
pohádkových šumavských
bytostí. Třešničkou na
dortu se pak stalo posezení
na terase hotelu , kdy
kolem nás vlály naše
pláštěnky, sluníčko už zase
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