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Vstříc roku 2010 v Hojsově Stráži
Obyvatelé šumavské vesničky
Hojsova Stráž včetně všech přítomných
hostů a rekreantů zakončili rok 2009
neorganizovaným, ale velkolepým
silvestrovským ohňostrojem.
Jak by se nechal shrnout rok 2009
v Hojsově Stráži?
Pro některé to byl rok plný lásky, štěstí
a porozumění, pro někoho spíše smutnější,
někdo přišel o někoho z blízkých.
Celkově však z pohledu obyvatelstva
a hostů této vesničky to byl rok úspěšný se
spoustou společenských, sportovních
a kulturních akcí, jejichž výčtem zde
nechci zbytečně zabírat místo. Za jejich
organizaci, nápady a vlastní provedení je
nutno vyslovit všem velký dík.
Co bychom očekávali v Hojsově
Stráži v roce 2010 ?
Začnu-li od dětí, tak ty se už od
loňského roku nemohou dočkat dětského
hřiště v prostoru mezi panelovými domy
a bytovým domem čp.3. Stavba je již
povolená a v současné době čeká jen na
svou realizaci. S ohledem na to, že veškeré
atrakce jsou již nejméně rok k dispozici,
nemělo by být jejich umístění až tak
velkým problémem.
Ty dospělejší občané pak čekají na
vybudování plánovaného průtahu obcí, tj.
na výstavbu oboustranných chodníků,
odvodnění komunikace a hlavně na nutnou
opravu občas až „měsíčně“ vypadajícího
asfaltového povrchu.
Co ještě v Hojsovce chybí ?
Určitě sál na pořádání tanečních
zábav. Tento nedostatek by šlo
Rys ostrovid - erbovní zvíře,
které bylo Žel. Rudě
přiděleno v mezinárodní akci
"Tierisch wild" - zvířecky
divoký. Spolu s námi přijaly
tento znak např. Bayerisch
Eisenstein, Lindberg aj. Po
dobu realizace projektu
budeme rysa ostrovida
používat i v titulu našeho
zpravodaje.
-Red-

možná odstranit přístavbou hasičské
zbrojnice s dobudováním nutného zázemí.
Stejně se většina všech soutěží a oslav
koná přímo v hasičárně, nebo v její
bezprostřední blízkosti.
No co, nepodaří-li se v letošním roce
realizace shora uvedených „velkých“ akcí,
máme jako každý rok naplánovánu
spoustu akcí na první pohled menších,
avšak zapojením a účastí většiny místních
obyvatel neméně významných.
Co popřát Hojsově Stráži, jejím
obyvatelům a návštěvníkům do roku
2010?
V zimě dostatek sněhu, v létě dostatek
sluníčka, nádherný podzim…., ale to jsou
přání řekl bych již přímo otřepaná, i když
jejich uskutečněním získává vesnička
Hojsova Stráž ještě větší přitažlivost.
Spíše bych chtěl popřát Hojsově Stráži
do roku 2010 to, co není závislé na počasí,
tj. zachování soudržnosti obyvatel, chatařů
i návštěvníků, soudržnost a přátelství
mladších občanů s těmi staršími (to
opravdu všude nenajdete) a ochotu tomu
druhému pomoct.
Kdysi jsem už psal, že kouzlo Hojsovy
Stráž člověk pozná až jejím užíváním, a to
stále platí a doufám platit bude.
Vše krásné do nového roku 2010, více
lásky a porozumění a hlavně zdravíčko
a štěstíčko.
Miroslav Toul, Hojsova Stráž

Dvacetiletí
POZVÁNKA
Město Železná Ruda zve na
vzpomínkové odpoledne -

20 let pohybu
přes hranice
6. 2. 2010 od 14:00
Budova bývalé celnice
- oficiální část
- volná zábava
hudba, občerstvení
(sledujte plakáty)

3. února letošního tomu bude již 20 let,
kdy jsme poprvé mohli přejít přes hranici
do sousední Bavorské Rudy, aniž bychom
předtím museli absolvovat mnoho
neříjemných chvil s vyřizováním víz,
výjezdních doložek atd.
Železnorudské Občanské fórum
zorganizovalo tehdy mítink občanů dvou
sousedících, ale hranicí rozdělených obcí.
Týdeník Klatovsko 9. února 1990
informoval, že na místě se sešlo 150 000
lidí, řetěz spojoval kostely na obou stranách
hranice a na hranicích spojily jeho českou
a německou část dětské ruce. Na mítinku
vystoupili kromě starostů obou sousedních
Rud také ministr zahraničních věcí ČSSR
Jiří Dientsbier, předseda ČNR Jaroslav
Šafařík, ministr bavorské vlády
A. Dick, poslanec spolkového
sněmu E. Hinsken a představitelé
klatovského okresu. Starosta
Bavorské Rudy Josef Gabriel
vyslovil tři přání - odstranění
zátarasů, uskutečnění bezvízového
styku a rychlé otevření nádraží. Jiří
Dientsbier slíbil: “Budu dělat vše
proto, aby z hranic zmizely ohavné
zátarasy... Po mítinku následovala
dvojjazyčná mše v kostele
v Železné Rudě, v průběhu dne
vystoupily i folklorní soubory
z Klatov a chodského Mrákova.
(Podle dobového tisku Věra
Drahorádová)
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O čem jednalo zastupitelstvo města 14. 12. 2009?
Zastupitelé měli tentokrát hodně obsáhlý
program. K nejdůležitějším bodům patřily
ekonomické záležitosti. Zastupitelé
projednali a schválili rozpočet Města
Železná Ruda na rok 2010. Předložený
návrh prezentoval rozpočet jako přebytkový
a tak byl i schválen. Pro závěr roku 2009
schválilo zastupitelstvo rozpočtovou změnu
a pověřilo starostu, majetkový odbor
a místostarostu dohledem nad
hospodařením do konce kalendářního roku.
Na občany ze všech usnesení přímo v roce
2010 dopadne zvýšení vodného a stočného
ze 17,98 Kč na 18,78 Kč - vodné, 19,30 Kč
na 21,32 Kč - stočné.
V ekonomické kapitole dále zastupitelé
schválili přijetí daru od společnosti
BENOCO s.r.o. ve výši 30 000,-Kč ve formě
pohonných hmot, které budou použity na
úpravu běžeckých stop
V souvislosti se změnami vedení elektřiny
a plynu se zastupitelstvo zabývalo
smlouvami o věcných břemenech schválilo
celkem devět těchto smluv vztahujících se
k různým stavebním nebo rekonstrukčním
pracím v Železné Rudě a na Špičáku.
V dalším bloku byly na programu prodeje
a pronájmy pozemků. Zastupitelstvo

schválilo pronájem pozemků v Hojsově
Stráži a záměr prodeje pozemků, mj. i pod
Hotelem a v bezprostředním okolí OREA
Wellness Hotelu Horizont o celkové výměře
466 m2.
Usnesením zastupitelstva přistoupilo Město
Železná Ruda k projektu „Marketingová
strategie a propagace Šumavy“
prostřednictvím Mikroregionu Šumavazápad, který je příjemcem dotace z ROP
Jihozápad.
Důležitou změnou, kterou se zastupitelstvo
zabývalo, bylo převedení služeb města
k městskému úřadu a zřízení oddělení
dopravy a údržby v rámci správního odboru
Městského úřadu Železná Ruda. Úkoly
pracovníků se nezměnily a do pravomoci
nově zřízeného oddělení dopravy a údržby
Městského úřadu Železná Ruda spadá
výkon úklidu a údržby pozemků a zařízení
v majetku a ve správě města a poskytování
služeb externím zájemcům.
Poslední skupina schválených bodů se týká
nájmu za SLD Pancíř a vlek Pancíř,
finančních úhrad za parkovací karty, režimu
parkoviště u SDL, odměn členům
přestupkové komise a doplnění zřizovací
listiny školy.

Naučnou stezkou s mobilem?
Novinku pro turisty připravilo občanské sdružení ECHOS.
Projekt připravený neziskovou
organizací ECHOS podporuje a oživuje
zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky,
přírodní a kulturní památky nabídkou
interaktivní a mobilní alternativy
informačních tabulí. Železnorudsko je
jednou ze tří oblastí, kde
projekt pro podporu
turistiky za pomocí tzv.
TAGG - listů začal
fungovat v praxi. O co
vlastně jde? O využití
schopností mobilních
telefonů číst za pomoci
jednoduché aplikace 2D
taggy a propojit je
s interaktivní akcí, jako
je směrování na
webovou adresu, stažení
požadovaného obsahu či
získání dodatečných
informací. Klasickou
informační tabuli je
možné doplnit nebo
z c e l a n a h r a d i t t z v.
tagglistem, který Vás
přesměruje na
interaktivní podobu
naučné stezky navrženou
speciálně pro mobilní telefony (viz foto).
Jaké jsou výhody pro návštěvníka
stezky? Informace si odnese s sebou, jsou
dostupné kdykoli, komukoli, kdekoli... Stačí
si jen zapamatovat adresu z tagglistu
a všechny informace lze prohlížet i na
počítači doma, ve škole apod... Na rozdíl od

běžných informačních tabulí taggmanager
umožňuje i distribuci zvuků a v případě, že
návštěvník projde více zastavení, může
virtuálně procházet celou stezku. Získat lze i
velmi důležité informace – např. telefonní
spojení s policií, lékařem, atd. A výhody pro
správce? Alternativa
v místech, kde nelze
kvůli rozměrům postavit
klasickou informační
tabuli. Obnovení
poškozeného nebo
ztraceného tagglistu stojí
minimální náklady
a není časově náročné.
Malé tagglisty v přírodě
ani v obci nepůsobí
rušivě. Správce snadno
získá data o tom, kolik
návštěvníků TAGGY
využije.
Jak začít? - Program
a přesný postup, najdete
na internetové adrese:
www.taggmanager.cz.
Podmínkou je připojení
mobilu na internet. Cena
za připojení na internet
se řídí Vaším tarifem
a sítí operátora. Standardní velikost aplikace
je 250 kB.
Pro dotazy, připomínky a informace nás
kontaktujte na servis@taggmanager.cz
popř. Echos@echos.cz. Informace a foto:
Jiří Mitošinka, ECHOS, o. S.
-vedra-

Dále zastupitelstvo povolilo dvě výjimky ze
zákazu stavební činnosti. Jednak změnu
užívání objektu č.p. 379 v k.ú. Železná Ruda
na Café Bar, restauraci a společnosti ARC-H
rozšíření zasněžovací soustavy
a vybudování nového jednomístného vleku
v areálu Nad Nádražím.
K bodům, jež byly přijaty souhlasně patří
i vyjádření zastupitelstva k výstavbě malé
vodní elektrárny Černé jezero 4.
Naproti tomu zastupitelé neschválili záměr
prodat část pozemku v Železná Ruda,
protože jde o část veřejné komunikace ve
Sklářské ulici. Prodej bude případně
opětovně projednán až po plánované
rekonstrukci povrchu komunikace.
Jako informace zastupitelům zazněly
Zásady rozvoje Plzeňského kraje; v první
polovině r. 2010 bude možno podávat
náměty. Stejně tak vzali zastupitelé na
vědomí souhlas společnosti SVAVE s.r.o.
s vybudováním cyklostezky na pozemku
č. 111/6 v Železné Rudě a předložený návrh
rozpočtu základní a mateřské školy.
Celé usnesení můžete číst na internetové
adrese www.sumavanet.cz/muruda/ nebo je
k dispozici v sekretariátu MěÚ. (Vedra)

A zase něco o odpadech ?
Každý z nás by měl znát důležitá
ustanovení zákona o odpadech. § 12 odst. 1)
stanoví: „Každý je povinen nakládat
s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným tímto zákonem a ostatními
právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí.“ § 17 odst. 4) „Fyzické
osoby jsou povinny odkládat komunální
odpad na místech k tomu určených a ode
dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou
vyhláškou, komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému stanoveného
obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu
s tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy.“ - U nás k tomu slouží popelnice
110 a 120 litrů, kontejnery 1.100 litrů na
komunální odpad a nádoby na tříděný
odpad. Místní poplatek za odpadové
hospodaření je u nás 350,- Kč za rok a osobu
strvalým pobytem a ve stejné výši za objekty
určené k individuální rekreaci.
V této ceně není zahrnuta úhrada za nádobu.
Právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání - jsou povinny mít smluvně
zajištěné odstraňování odpadu firmou k této
činnosti oprávněnou. Odstraňování
tříděného odpadu je možné řešit smlouvou
s Městem na Městském úřadu v Železné
Rudě, správním odboru. V případě potřeby
je možné si objednat „mimořádný vývoz“
komunálního odpadu za jednotnou cenu 60,Kč.
V případě dalších dotazů je možné mne
kdykoliv kontaktovat, č. tel.: 724053791,
376361225. Caroline Zahradníková,
Správní odbor MěÚ
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Co dělat, když už nemůžete?
Přijeli jste k nám především za zimními
sporty. To nás těší. Ale Železnorudsko vás
určitě nezklame, ani když vás pohyb omrzí,
když už nemůžete, nechcete, máte hlad, došly
peníze a podobně.
Kam u nás jít? Třeba lehce popovídat
s kamarády do kavárny, baru nebo jiného
podniku. Nebo chcete uspokojit kručení
v žaludku? Či potřebujete nějakou aktivitu
zcela zdarma? Pro každého se najde něco.
Z následujícího přehledu si jistě
vyberete.
V podvečer můžete jít do Pivovarského
muzea a strašidelné knajpy v hotelu Gradl je
otevřeno od pondělí do pátku mezi 14. a 19.
hodinou a vstupné je podle věku 0,- až 25,Kč.
Nemáte zájem o poučení? Chcete se
raději nezávazně pobavit? Pak vás čekají
bary nebo kavárny: C & C Style,

Klostermannovo nám. 296. Cafe Avalanche,
Špičák 187, Calcio, Javorská 122, Sportbar,
tř.1.máje 21, Ve dvojkách, tř. 1.máje 20.
Nebo chcete méně náročné podniky?
Bistra, bufety, cukrárny? I ty jsou k dispozici.
GALAXY, tř. 1.máje 21, SKI – BIKE,
K Samotám 435, Fridrichovi, OD Konzum,
tř.1. máje 392, Café Charlotte, Železná Ruda
77, Café Roklan, Ke Hřišti 394, Sněhurka,
Sklářská 419, Pizza Music Bar Inet, tř.
1.máje 124, STEAK HOUSE + pivnice, tř.
1.máje 86, pizzerie U Michala, Špičák 36,
Zámecká pizzeria, Belvederská 1.
Nebo spíše hospůdky lidového
charakteru? Pak vás čekají Bánhof, Nádraží
Žel.Ruda-město, Hospoda Na hřišti, Ke
Hřišti, Hospůdka na nádraží na Špičáku,
Hospůdka „U Yettiho“, Špičák 94,
Osvěžovna KANDAHÁR, Klatovská 412, A
pro náročnější restaurace: Pod smrkem,

A.Kašpara 7, Šenkýřka U hamru, Sklářská
32, U císaře Rudolfa II, Sklářská 37,
U Zlomené lyže, Belvederská 2, LAKA,
tř. 1.máje 124, Na Prokopu, Špičák 77.
A když došly peníze? Naše knihovny
čekají nejen na místní. Poskytují i využití
internetu zdarma. Knihovna s internetem pro
veřejnost je v Železné Rudě v základní škole
otevřená v zimní sezóně v pondělí, úterý
a čtvrtek od 14:00 do 18:00 a knihovna
s internetem pro veřejnost v Hojsově Stráži
ve středu od 16:30 do 18:30.
A jste-li unaveni tak, že už opravdu nemůžete
na nohy, zavolejte si některou z taxislužeb:
p.Koblasa,
tel. 603 522 184
pí.Koblasová
el. 604 256 481
p.Kochman
tel. 732 622 073
P.Šimek
tel. 603 215 045
P.Vlach
tel. 603 243 525
Informace: Václav Šebelík, ITC; - vedra-

Na městském úřadě můžete zakupovat nové parkovací karty pro rok 2010

Vize 2020
ovlivní život na Šumavě
Do konce ledna má být podepsána tzv.
Vize Šumava 2020. Jde o dohodu mezi
Ministerstvem životního prostředí
a šumavskými obcemi o tom, že za lepší
přístup k dotacím schválí obce projekt
bezzásahovosti na celkem 30% rozlohy
Národního parku Šumava s tím, že na
některých místech mohou být bezzásahová
území ještě dále zvětšována. Obce se tím
zaváží, že po dobu deseti let se nebudou
správě parku vměšovat do managementu
lesa. Ministr životního prostředí Jan Dusík
chce mít dohodu podepsánu za každou cenu
do květnových voleb.
Dohoda bude znamenat další zvětšeníí
ploch suchých lesů a holin. Smrky budou
plošně usychat a po desítkách let dojde ke
zmlazení ploch. Odborníci se domnívají, že
změněná tvář Šumavy bude mít negativní
dopady na turistický ruch. Správa parku však
je toho názoru, že uměle vypěstovaná pole
smrků nemají na chráněných územích parku
co dělat a že je třeba při obnově porostů
nechat přírodě volnou ruku.
Odhad
kůrovcových těžeb na území parku zní
v tomto roce na rekordních 800 000 m3, z
toho polovina má být ponechána v
ekosystému, polovina vyvezena a prodána.
Holiny mají chránit okolní zelené lesy a jsou
daní za vznik bezzásahových území, na nichž
se kůrovec masivně rozmnožuje. -rh-

Lyžařský autobus
V minulém čísle jsme informovali
o provozu zimní lyžařské linky v úseku
špičácké sedlo - Gerlova Huť.
Nedopatřením se nám vloudil do tisku
jízdní řád z loňského roku.
Ačkoliv se nový jízdní řád od starého
neliší, uvádíme vše na pravou míru
a otiskujeme aktuální jízdní řád. (vedra)

Na Špičáku zahraje kapela starých Šumaváků
V restauraci a café Avalanche na
Špičáku (nad nádražím) zahraje ve dnech
30. 1., 27. 2. a 27. 3. – tedy vždy poslední
sobotu v měsíci – hudební skupina Skivo.
Lyžaři, staří mazáci ze Šumavy, konkrétně
Zdeněk Červenka, Václav Mazín a Míša
Gruber budou hrát pro dobrou pohodu na
kytaru, mandolínu a bicí. Začátky vždy ve

20 hodin. „Jsem rád, když se sejdou lidi,
kteří mají vztah k Šumavě i k lyžování, i
když dnes dělají někde jinde něco úplně
jiného. Říkám jim šumavští srdcaři. A tihle
srdcaři, to jsou právě ti hudebníci, kteří
budou u nás hrát,“ říká k tomu majitel
objektu a kavárník v Avalanche Petr
Kepler. -rh-

Tipy pro neunavitelné
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Železná Ruda má svou klientelu, naštěstí
Těsně před Silvestrem a těsně po
Silvestru jsme s MUDr.Jitkou Markovou,
kterou zajímá současná měnící se tvář
Šumavy, projeli napříč pohořím a jeho
obcemi. Tahle cesta ve mně probudila
železnorudský patriotismus. Vím,
předhazují se nám překupníci, stánky,
druhořadé zboží. Je to pravda. Ale uvědomil
jsem si, že tu máme aspoň trochu pulzujícího
života, jaký patří k horskému rekreačnímu
středisku, života, které mu dává takový ten
trochu globální rozměr. Nejsme obec ve
stylu jedna náves jeden krám. Naštěstí.
V době ekonomické krize je to určitě
pozitivum.
Z Prášil do Kvildy
Cesta ze Železné Rudy na východ nás
vedla přes bývalou osadu Skelná do Prášil.
Do Prášil se mohlo dřív jen na propustku
(spadaly do Vojenského újezdu Dobrá
Voda). Dneska je to obec, která má své
atrakce, třeba bizony nebo botanickou
zahradu. Žije tu architekt, který nádherně
renovoval rozpadlé stavení a chová ovce
a kozy. V hostinci U Michala se na stůl
dávaly rezervace, lidí bylo i přes nevlídné
počasí dost. Další zastávka: Srní. Tam už to
bylo horší. Ale přece jen jsme potkávali tu
a tam turisty, třeba běžkaře, kteří mysleli, že
si zaběhají, ale stopa nebyla – málo sněhu.
Tak šli aspoň pěšky. Pravý turistický boom
panoval v obcích Modrava a Kvilda.
Lavnější i luxusnější penziony, stylové
hotely, téměř plná parkoviště milovníků
vycházek po centrální Šumavě. Totéž
v Kvildě. Informační středisko Národního
parku Šumava v permanenci. Restaurace,

pekárna. U pekárny zastavilo dokonce auto
lyžařského reprezentanta Martina Jakše ze
Železné Rudy. Bylo to Volvo s jeho jménem
a obrázky běžců na dveřích. Řídila ho hezká
dívka. Krásné. V Horské Kvildě to bylo
o poznání pustější. Možná rozvolněná
zástavba této obce s prázdnem mezi
jednotlivými domy provokuje v době
špatného počasí pocit bezútěšnosti
a návštěvníci prchají.
Kolem Račího dvora
A pak šup dolů, směr Borová Lada,
Polka, Račí dvůr a Horní Vltavice. Byl to
posun o desetiletí zpátky. Byl to tak trochu
sestup Orfeův. Malé městečko, tuláci, není
kam jít. Trochu smutně jsme viděli, že Račí
dvůr, dříve penzion v bývalém statku, je
zavřený a nikdo neví, kdy ho majitel znovu
otevře. Málo lidí, nerentabilita v patách.
A statek za penzionem? „Krávy jsme
museli zasušit, nemáme odběr,“ řekl majitel.
Další část objektu je tzv. jazzová dílna, kde
zpívala i Hana Hegerová. I nad dílnou je
nejisto. „Nevíme, kdy opět zahájíme.“
Vzpomněl jsem si na slova snílků
z Národního parku Šumava, kteří
prorokovali, že za deset let bude na Šumavě
plno farem pro agroturistiku a budou se tu
v každé vsi vyrábět místní produkty.
V Horní Vltavici jsme měli pocit akutního
selhání. Hotel, který není hotelem, na
dveřích nápis „Nevaříme“ a cár papíru
„Prosím zvoňte, Bitte klingeln“. Zvonili
jsme. Nikdo nepřišel.
Pustina pod Boubínem
měrem na Zátoň a Lenoru míchačky

a suť u penzionů, ještě se nezačalo nebo se
už skončilo. Nikde ani živáčka. „Majitel?“
ptáme se. „Je pryč, nejsou lidi.“ Totéž Černý
Kříž, České Žleby, Soumarský Most.
Pusto a prázdno. Jeden dva lidi v restauraci,
případně nikdo. Personál hrál přesilovku.
A to si nedovedu představit, jak to bude
vypadat, až správa NP Šumava zavře letos
Vltavu. To bude na Šumavě skutečně ta
pravá a nefalšovaná divočina. Trochu se to
zmátořilo v Lenoře, ve Stožci a v Nové
Peci. Tam postavili po vzoru hlavních
šumavských letovisek rekreační byty jako
patrně nejjistější pojistku pro investice na
Šumavě v dnešní rozkolísané
době.
Novopecký hotel Merlin měl dost hostů. To
nás překvapilo. Nejdražší, nejluxusnější
hotel v okolí a je plný. V levnějších
zařízeních prázdno. Že by návštěvníci
Šumavy hledali stále víc dobré služby,
dobré jídlo, luxus?
Jaká budoucnost?
Nevím, jak si Šumava zvykne na
současné zimy, které přicházejí později
a trvají déle, jak se vypořádá se suchými
lesy, zavřením Vltavy, možným uzavíráním
některých cyklotras a snižováním
návštěvnosti, jak oznámila správa NP
Šumava. Jak si budou počínat šumavské
obce, které jsou závislé na běžeckém
lyžování. Naštěstí Železná Ruda to není.
Máme sjezdovky a louky se zasněžovacími
systémy, vede sem železnice,
je tu
vyhledávaný Špičák a Velký Javor. Je tu kam
jít, kde nakoupit. U zamrzlého Lipna jsem si
jen tak pro sebe řekl: „Zlatá Železná Ruda!“
Radovan Holub

Advent v Hojsovce
Vážení spoluobčané, pro rok 2010 Vám
všem přejeme pevné zdraví, svěží mysl
a mnoho štěstí.
Osadní výbor Hojsova Stráž,
Sbor dobrovolných hasičů Hojsova Stráž

Ohlédnutí za vánočním obdobím
4. 12. 2009 uskutečnil Sbor
dobrovolných hasičů Hojsova Stráž
Mikulášskou zábavu s tombolou pro
dospělé, kde k tanci i k poslechu vystoupila
skupina Relax.
5. 12. 2009 v penzionu Dračí vila
proběhla Mikulášská nadílka pro děti.
Přípravy na Vánoční svátky 2009 začaly
před první adventní nedělí 28. 11.
A obyvatelé a ostatní návštěvníci Hojsovy
Stráže si zpestřili vánoční přípravy
návštěvou našeho kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie, kde se uskutečnilo
vystoupení Železnorudského pěveckého
sboru pod vedením sbormistra Martina
Červenky a místních hudebníků a zpěváků.
24. 12. amatérští a profesionální
hudebníci pod vedením Miroslava Toula
zakončili Štědrý večer hraním
a zpíváním vánočních koled opět v našem
kostele. Vánoční koledy jsme zpívali již

podruhé a je nutno poděkovat všem,
kdo se zúčastnili za jejich přízeň
a vstřícnost.
Vánoční svátky jsme zakončili 27.
12. vystoupením smíšeného
pěveckého sboru Šumavan Klatovy
s šestnáctičlenným hudebním
doprovodem k Vánoční mši od Jana
Jakuba Ryby. Smíšený pěvecký
sbor pod vedením sbormistra
Jaroslava Pletichy připravil všem
posluchačům nezapomenutelný zážitek.
Bohužel musíme konstatovat, že tohoto
vystoupení se zúčastnilo velmi málo
místních občanů a žádní občané ze Špičáku
ani ze Železné Rudy. Apelujeme na Vás –
když přijde kultura (a to ještě v čase
vánočním) za námi přímo až na naší ves
nebo kousek od našeho bydliště, měli
bychom být těmto umělcům vděčni, že jsou
ochotni v čase vánočním potěšit ostatní
svým vystoupením a tento vděk jim
prokázat naší návštěvou na jejich
vystoupení. Věřím, že příští rok bude naše
účast hojnější.
Za Osadní výbor H.Stráž Vladimíra Steinerová,
za Sbor dobrovolných hasičů Hojsova Stráž
Milan Kříž

Hojsova Stráž je opravdu aktivní. Organizátoři
akcí srdečně vítají všechny, kdo k nim najdou
cestu. Rádi se pochlubí, jak v malém počtu
dokážou velké věci. Vždyť už u nich
koncertovali i mezinárodně uznávané hvězdy.
Nedivme se tedy výtce, kterou jste si zde vlevo
přečetli. Rudští však namítnou - ani tady to
není bez kultury. V adventu tu přednášel
v literárním světě věhlasný profesor Viktora
(článek na str.8), o Vánocích předvedl před
nabitým kostelem Železnorudský smíšený sbor
Rybovu Vánoční mši (foto na této straně),
19. 12. jsme poprvé přijali od skautů Betlémské
světlo (více na str. 15). Na žádné akci na
oplátku nebyl nikdo z Hojsovky. A tak, co
kdybychom se nešpičkovali, ale začali se
oboustranně podporovat vzájemnými
návštěvami? -vedra-
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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,
na stránkách Železnorudského
zpravodaje Vám chceme představit dvě
zajímavé akce, které se uskutečnily
koncem roku 2009. V sobotu a v neděli 19.
a 20. prosince 2009 proběhlo doškolení
dobrovolných členů Horské služby oblast
Šumava na Špičáku. Cílem tohoto
doškolení byla odborná příprava
dobrovolné členské základny před letošní
zimní sezónou. Dobrovolní záchranáři
prošli v sobotních dopoledních hodinách

Příprava na záchrannou akci

pod dohledem lékařů Horské služby
praktickým výcvikem resuscitace,
používání automatického externího
defibrilátoru při zástavě oběhu, ošetření
a fixace zlomenin a celkovým prověřením
znalostí při poskytování první pomoci.
V odpoledních hodinách dne 19. prosince
měli účastníci možnost prakticky
vyzkoušet evakuaci zraněného pacienta za
použití transportních prostředků
a horolezeckého vybavení. Tato modelová
situace byla směřována do nepřístupného
terénu stěny Černého jezera. Nedělní

výcvik se skládal z prověření
fyzické kondice dobrovolných
záchranářů, praktického
nácviku ošetřování v terénu
a transportu zraněného za
použití zimních transportních
prostředků.
Doškolení se zúčastnilo 35
záchranářů z celé Šumavy. Tito
dobrovolní záchranáři zajišťují
v pravidelných službách
především o sobotách
a nedělích
Cvičná záchranná akce
s p o l e č n ě
na Jezerní hoře
s profesionálními
členy Horské
služby záchranu v zimních pozdravem:
střediscích i ve volném terénu.
,,Hodně štěstí v novém roce, ať se
Horská služba Šumava se
Vám vše vydaří, to Vám přeje
rozloučila se starým rokem
Horská služba a šumavští lyžaři“.
tradičním silvestrovským
Tak ať se vše vydaří i Vám, čtenářům
sjezdem s pochodněmi. Ani
Železnorudského zpravodaje.
letošní nevstřícné počasí
Michal Janďura, náčelník Horské služby
nezabránilo tradičnímu sjetí Šumava
sjezdovky
Šance na
Špičáku.
Nedostatek
sněhu a deštivé
počasí byly sice
nepříjemné, ale dlouholetá
tradice je dlouholetá
tradice. Tak tedy 19 lyžařů
z řad Horské služby
a šumavských lyžařů
s pochodní sjelo nejprudší
sjezdovku v České
republice. Čestný host
František Stupka rozsvítil
rok 2010 a 19 lyžařů
Trénink fixace pacienta
popřálo tradičním

Příprava vatry

Pochodně 31. 12. 2009
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Vážení čtenáři,
vítejte u nového zpravodaje a dodatečně i v novém roce… Náš Nový rok začal prací a to přímo likvidací požáru. Doufejme tedy, že se
nenaplní pořekadlo: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. V krátkosti se ohlédneme a shrneme si události roku 2009 u JSDH. Výroční valná
hromada SDH se teprve bude konat a její závěry Vám přineseme v dalším zpravodaji. Pokud vás zajímají podrobnosti ke zde vypsaným
událostem, jako například doba zásahu, nasazená technika, počet zasahujících hasičů, nebo přesné místo události, můžete tyto informace
nalézt na našich internetových stránkách, kde je i interaktivní mapa zásahů.

Události: 4. prosinec 2009 – 4. leden 2010

3x požár

3x dopravní nehoda

1x technická pomoc

16.12.2009 – Naše jednotka vyjela k požáru střechy rodinného domu
v obci Javorná. Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru
zazděného trámu v komínovém tělese a v důsledku jeho
hoření byl zakouřen celý prostor půdy. Pomocí přirozené
ventilace byla půda odvětrána, komín vyčištěn a naše
jednotka se společně s jednotkou HZS Klatovy mohly vrátit
domů.
17.12.2009 – Dopravní nehoda osobního automobilu na výjezdu ze
Železné Rudy směrem do Alžbětína. Řidič se svým vozem
dostal smyk, vyjel ze silnice a poškodil zábradlí mostu
a dopravní značení označující konec města. Došlo
k drobnému úniku provozních kapalin. Provedli jsme
protipožární opatření. Po vyšetření nehody Policií ČR jsme
pomohli nechat havarovaný vůz odtáhnout a označili místo
poškození mostu.
23.12.2009 – Dopravní nehoda kamionu za Gerlovou Hutí. Řidič
slovenského kamionu dostal při sjíždění z kopce smyk a sjel se
soupravou do protisměru mimo vozovku. Při nehodě došlo k
proražení baterií a naftové nádrže s následným únikem PHM.
Na místo jsme dorazili souběžně s jednotkou HZS Klatovy
(CAS Tatra Terrno 1+1). Okamžitě jsme pomocí tmele zalepili
proraženou nádrž, zastavili únik nafty a pomocí sorbentu v
provizorních hrázích byly uniklé kapaliny jímány. Na místo byl
povolán chemický kontejner HZS Klatovy a další osobní
automobil HZS s přívěsem s náhradními nádobami pro
přečerpání zbylé nafty z nádrží. Pomocí membránového
čerpadla bylo vyčerpáno cca 100-150 l nafty.
Vyčkali jsme na vyšetření nehody Policií ČR a na vyprošťovací
automobil. První pokus o vyproštění se Tatře 815
s hydraulickou rukou nepodařil, a proto byla povolána jiná,
adekvátní, vyprošťovací technika. Mezitím se naše jednotka
i jednotka HZS vrátily na základnu, jelikož nehrozilo
bezprostřední nebezpečí a dopravu na místě řídila
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Policie ČR.Po příjezdu vyprošťovacího speciálu Mercedes, jeřábu AD28 Tatra 815 a náhradního tahače jsme se na místo
události vrátili, abychom překontrolovali případné další úniky a asistovali při vyprošťování samotném. Po vyproštění
havarovaného kamionu a uklizení vozovky, kam se natáhlo bláto z pod kamionu, jsme se krátce před půlnocí vrátili na
základnu.
27.12.2009 – Čerpání zatopené kotelny v objektu bývalé restaurace Šumava. Hladina 1,5-2m byla odčerpána pomocí kalového čerpadla
po necelé hodině a půl.
31.12.2009 – Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na sjezdu z nejvyššího bodu. Při srážce došlo ke dvěma lehkým zraněním.Oba
pacienty odvezla ZZS Klatovy.
1.1.2010 Požár zbytků zábavné pyrotechniky a krabic v prostoru autobusové zastávky poblíž zaparkovaného autobusu.
4.1.2010 - Téměř v pravé poledne nám byl
nahlášen vycházející kouř ze starého
neobydleného rodinného domu u silnice vedoucí
k hotelu Belveder. Neprodleně byla událost
nahlášena KOPIS HZS Pk, který vyhlásil poplach
naší jednotce. Na místo vyjela průzkumná
skupina s RZA Nissan, která provedla prvotní
průzkum. Po krátké době dorazil na místo 2. vůz
CAS Terrno, ze kterého bylo vedeno dopravní
vedení a 1 útočný proud C. Po násilném vniknutí
do uzamčeného objektu byl zahájen průzkum
sklepa a hašení hořícího uhlí a dříví, současně
s tím byly prohledávány další místnosti. Nikdo
cizí v objektu nalezen nebyl, do sklepa byly
vytvořeny větrací otvory a nasazena přetlaková
ventilace. Na místo přijela i záložní cisterna
CAS24 Tatra 815. K události se dostavil
vyšetřovatel HZS Pk - Klatovy a Policie ČR - Žel.
Ruda. Po ohledání místa a kompletní likvidaci
požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jak nám plynul loňský rok…
Sice se v jedné známé české písničce říká, že „...statistika nuda je, má však cenné údaje…“, a proto řečí čísel:

A pro porovnání s předchozími léty:
Během uplynulých dvanácti měsíců
absolvovala naše jednotka mnoho cvičení
a bezpočet ukázek. Ale i obyčejné ukázky
naší práce jsou praktickým výcvikem pro
naše členy. Práce s věcnými prostředky
a technickým vybavením nemalé hodnoty
je potřebné k prohlubování praktických
zkušeností a taktických postupů při
skutečných mimořádných událostech.
Souhrn cvičení a ukázek přineseme
v dalším čísle zpravodaje.
Velké díky patří našemu zastupitelstvu
a starostovi, kteří mají pochopení a vidí
naši práci, kterou odvádíme pro obec, místí občany, všechny návštěvníky, ale i pouhé cestovatele skrze naše končiny. Proto podporují naší
jednotku nemalými finančními prostředky, které jsou potřebné na nákup nového vybavení a ochranných prostředků. Tímto jim patří velký
díky za podporu a pevně doufáme, že tomu tak bude i nadále.
Filip Brož
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Zábava a poučení současně
Kdo přišel 18. prosince v podvečer do auly
základní školy, nelitoval. Profesor Viktor
Viktora z plzeňské pedagogické fakulty zaujal
všechny přítomné svou přednáškou
o Klostermannovi. Téma na plakátech sice
slibovalo, že se dozvíme něco
o Klostermannově vztahu k Železnorudsku,
ale i když tomu tak nebylo, nikdo se nezlobil.
Ostatně téma z plakátů ani být naplněno
nemohlo. Klostermann totiž přímo v Železné
R u d ě n e b o b e z p ro s t ř e d n í m o k o l í
pravděpodobně nepobýval a netvořil. Alespoň
pan profesor nikde takové doklady nenašel.
Z přednášky vyjímáme zajímavé pasáže.

Klostermann objevitel
“Klostermann objevuje pro českou
literaturu Šumavu tak, jak zatím horstvo
v české literatuře objeveno
nebylo....Krkonoše jako reprezentant
českého horstva byly romantická
záležitost. Dokonce si při četbě
p ř e d s t a v u j e t e Ta t r y. N a Š u m a v ě
Klostermann objevil její jeden ze
základních rysů ....české a německé se
prolínalo. Žili zde Šumavané a rvali se
o život stejně němečtí jako čeští. ...Šumava
není nic turistického, národopisného,
přírodopisného, ale je to organismus, ve
kterém se lidé rvou o život se živly. Tím byl
Klostermann naprosto nový.” Tomáš
Garique Masaryk o něm napsal: "Kdyby
slovo realism nebylo tak mnohoznačné,
řekl bych, že Klostermann je realistický
pozorovatel. Kdyby slovo romantismus
nebylo tak kompromitované, řekl bych, že
Klostermann při realistickém pozorování
má romantickou náladu.”

Klostermann student
Klostermann měl potíže
s matematikou a krasopisem. Dokonce
v obecné škole dostal břidličnou tabulku,
aby svým škrábáním neničil papíry a pera.
Z gymnázia znal latinsky a řecky, z domova
německy, od spolužáků v obecné škole a na
gymnáziu česky. Ve Vídni ho začala zajímat
angličtina, francouzština
a španělština, potom tam několik ruských
šlechticů učil česky, čili se naučil rusky,
začaly ho zajímat slovanské jazyky, čili učil
se srbochorvatsky a polsky a ještě k tomu
italsky. Ještě ve čtyřiašedesáti se rozhodl
pokusit o zvládnutí novořečtiny a po půl
roce jazyk zvládl. Medicínu sice
dostudoval, ale nesložil rigorózní zkoušky.
Lékařem se nestal, ale přesto uměl leckdy
svým známým poradit, jak na kterou
nemoc.

Plzeňská reálka
V roce 1873 se stal nekvalifikovaným
profesorem moderních jazyků nové
plzeňské reálky. Za čtyři roky splnil
všechna kvalifikační kritéria a stal se
definitivním profesorem. Na škole působil
až do roku 1908. Plzeňská německá
menšina si od nového profesora mnohé
slibovala a chápala ho jako "novou hvězdu
německé literatury”, neboť
Böhmerwaldskizzen, jeho první kniha, byla

v němčině. Ale rok 1891 to změnil - česká
kniha vzbudila u Němců averzi a oni se
divili - "jak je možno, že tato naděje začala
psát česky." V roce 1896 dokonce na
Ministerstvo kultu a vyučování došlo udání
od kolegů, že Klostermann románem Za
štěstím narušuje mír mezi národy
v mocnářství. Hrozilo suspendování.
Pomohli přátelé a malér se podařilo ztlumit
ve výtku, že "by mohl tento román působit
nevoli mezi národností českou
a německou." Trestem bylo nařízení, že
Klostermann musí v případě uvolnění
profesorského místa v Předlitavsku
(rakouské země), požádat o přeložení. Na
ministerstvu se po čase zapomnělo.
Nezapomněl však Klostermann a po šesti
letech, když se uvolnilo místo v Černovci
v Bukovině (dnes Rumunsko) poctivě
o přeložení zažádal, ale zároveň psal svému
přímluvci na ministerstvu, aby žádosti
nebylo vyhověno. Způsobil rozruch, ale
vše nakonec dobře dopadlo. Na počátku
minulého století se zhoršovala
Klostermannova dplicní nemoc. Dostal
roční dovolenou na zotavenou. Trávil ji
v jižních Čechách a čas využíval
i k přednáškám po venkovských hospodách
a radoval se z velkých návštěv vesničanů.
Vše se doneslo do školy. Opět problém.
A ještě jednou se za Klostermannem
dostalo nepřátelství kolegů z reálky. Již za
Československé republiky kdosi na
ministerstvu poukázal na Klostermannovu
nízkou penzi. Ministerstvo si vyžádalo na
místě posledního působení pana profesora
hodnocení, které nebylo příznivé. Vše se
napravilo až po přímém zásahu prezidenta
Masaryka.

Karel Klostermann - radní
Měl na starost mimo jiné životní
prostředí. Nekompromisně prosadil pokutu
plzeňskému pivovaru za znečišťování
rybníků v okolí Plzně. Pivovar se mu pak
mstil novinovými články, které se
podivovaly, "jak je možné, že Němec, který
se jen náhodou stal českým spisovatelem,
chce likvidovat výkvět českého

podnikatelství." Na to Klostermann
kontroval, že "plzeňské pivo jsou patoky,
které by nikdy nepil, a že se nevyrovná
strakonickému pivu." Výsledek - smír poté,
co pivovar poslal Klostermannovi
k Vánocům soudek piva. Druhým
příkladem nekompromisních postojů byla
pokuta udělená kaznějovské chemičce
vyrábějící kyselinu sírovou, důležitou pro
hospodářství tehdejšího mocnářství. Jejím
majitelem byl Alexandr Stark, nositel
státních vyznamenání, císařem povýšený
do stavu rytířského. To ale Klostermann
nehodlal respektovat a i pro kaznějovské
prosadil pořádnou pokutu za znečišťování
životního prostředí.

Klostermann kritik a satirik
Šéfredaktor časopisu Osvěta Václav
Vlček často zasahoval do Klostermannova
díla a ten se trpělivě podvoloval. Například
v románu Ze světa lesních samot jsou
i otevřené erotické motivy. A čtenář se diví,
"že po tom všem, co spolu svijanský
a Katka vyváděli, nejsou následky. Ale ony
byly ....Katka měla přijít do jiného stavu,
Klostermann to chtěl rozvíjet dál, ale
moralizátor a konzervativec Vlček zasáhl
a v dopise napsal -...to dítě se nesmí
narodit!" Jinak se choval nakladatel
Vilímek, který Klostermanna neomezoval,
naopak urgencemi popoháněl. V jediné
knize se Klostermann projevil jako satirik a
ironik - v posmrtně vydaném souboru
fejetonů Na horké půdě. Ta mapuje napětí a
nepřátelství Němců k Čechům, jak jej viděl
v Sudetech od Liberce po Krušné hory a
pak v jižních Čechách od Prachatic.
Ve vyšším věku dával najevo
protiněmeckou averzi, dokonce
i k antisemitismu se přikláněl. Ostře
kritizoval Sovětský svaz, jako první použil
pojem židobolševismus a projevil strach, že
nás pohltí.
”Klostermann je jeden ze základních
kamenů české realistické literatury, člověk
lidský, umělecky nadaný, zanechavší
čtenářům a národu umělecký a lidský
odkaz.”
Na základě zvukového záznamu jako kombinaci
citátů a volných parafrází
zapsala Vara
Drahorádová.
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Víte o nás...?
Od lednového čísla Železnorudského
zpravodaje začínáme pravidelně tisknout
školní stránku. Skupina aktivních dětí
z 8. třídy naší základní školy si bude stránku
sama vymýšlet, psát a redigovat. Věříme, že
to bude bavit je i naše čtenáře. Možná si
mladí redaktoři Veronika, Zlata a Jiří oblíbí
psaní, možná to bude jen krátké zastavení
jejich školního života. -redNa začátek bychom chtěli poděkovat,že
vůbec můžeme pro Železnorudský zpravodaj
psát. :) Každý měsíc se dozvíte, co se děje ve
škole,kam rádi vyrážíme po škole a co se
nám na Železné Rudě líbí a co nám tu
naopak vadí..
Veronika, Zlata, Jiří

Ze školy
Ve škole se vydávají dva školní časopisy.
Jeden vydává 9. třída a druhý my-8. třída.
Devátá třída vydává tzv. Klostermannův
časák. V něm si můžete přečíst různé citáty,
zasmát se u vtipů a dozvědět se něco
o oblíbených kapelách. Do Klostermannova
časáku můžete napsat na email:
casak9@seznam.cz. Druhý časopis se
jmenuje Školní časopis. V něm najdete
spoustu informací ze školy. Můžete se dočíst
o školních akcích, školních výletech, názory
jak naše, tak žáků základní školy, jsou v něm
ankety a rubrika Učitel měsíce, ve které je
vždy krátký rozhovor s některým z učitelů.

Mimo školu
Konečně začala pořádná zima a my pro
Vás máme pár tipů,kam vyrazit na lyže a na
snowboard.
Lyžařský areál Nad Nádražím: výborné
podmínky pro lyžování
a snowboarding. Provozní dobu a ceník

ZE ŠKOLY I ZA ŠKOLOU :)
najdete na http://www.skinadrazi.cz/
Lyžařský areál Belveder: občas je to tam
zledovatělý, ale jezdí se tam dobře. Více na
http://belveder.wz.cz/
Samoty: přijde nám, že Samoty jsou
spíše pro začátečníky, sjezdovka je totiž
téměř ,,placatá“.
Ski areál Špičák: je to fajn sjezdovka, ale
je to tam úzké a nepřehledné
http://www.spicak.cz/

Anketa
Co se Vám na Železné Rudě
líbí a co ne?
Na Železné Rudě se mi líbí příroda
a akce co jsou tu někdy pořádané. Nelíbí se
mi hodně barů, nočních klubů a kasín.
(Bára F., 13 let)
Líbí se mi,že se tady všichni znají
a nelíbí se mi velké množství nočních klubů.
(Tereza V., 14 let) Líbí se mi příroda a nelíbí
se mi někteří lidé v Železné Rudě. (Kristýna
S., 13 let)
Líbí se mi,že je tu dětské hřiště a nelíbí se
mi, že tu není žádné nákupní centrum (např.
Olympia, Tesco...) ( Veronika V., 12 let)
Líbí se mi krajina, příroda. Líbí se mi
taky, že takhle malý město navštěvuje hodně
turistů i z jiných zemí. Naopak se mi nelíbí,
že na každým rohu vidím noční kluby. (Jiří
H., 13 let)
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na 2 Bobule), přemýšlí o tom, že by se jelo
znova. My doufáme, že to vyjde, protože by
se jelo na film Avatar, který chceme všichni
vidět.

Zaujalo nás
Ve l m i n á s z a u j a l a v ý s t a v a
o Šumavě, která byla zahájena 5. ledna 2010
v Základní škole Karla Klostermanna.
Výstava byla o tom, jak příroda Šumavy
v dnešní době upadá a jak jí škodí kůrovec
obecný (lýkožrout smrkový - pozn.
red.).Chcete-li vědět víc, koukněte se na
i n t e r n e t o v é
a d r e s y
www.zachranmesumavu.cz
a www.svazobci.sumavanet.cz.

Názor učitelů:
Jaký máte názor na to, že v dnešní
době příroda na Šumavě vypadá tak, jak
vypadá?
Lenka Šnebergrová:
„Nemyslím si, že je to až tak hrozné,
ještě jsem nad tím nepřemýšlela.“.
Eugen Scheinherr
„Já si myslím, že se na tom podepsal
zásah člověka, to znamená, jak se člověk
choval k přírodě poslední desetiletí,
a nesystematický přístup
k řešení kůrovcové kalamity.“
(Foto Zdeněk Troupa)

Novinky ze školy
Škola má nový DVD
projektor, který pomůže k
tomu, že se vědecký a školní
filmy můžou promítat
v samotný třídě. Což je výhoda,
aspoň kvůli tomu nemusíme
chodit do počítačové učebny.
Pan učitel Šulc, který už
jednou zorganizoval výlet do
kina do plzeňské
Olympie (jelo se

Železná Ruda zachraňuje Šumavu pomocí výstavy
Devatenácté zastavení výstavy
Zachraňme Šumavu začalo 5. 1. 2010
v prostorách Základní školy
v Železné Rudě. Výstava potrvá do 31. 1.,
pak se přesune zase jinam.
Svou pouť po Česku začala výstava
v roce 2008 a navštívil ji i prezident Václav
Klaus. Iniciátorem projektu byl bývalý
jihočeský hejtman Jan Zahradník, šumavští
senátoři Jiřina Rippelová, Tomáš Jirsa
a Josef Kalbáč a Svaz šumavských obcí.
Fotografie přibližují vyšší partie NP Šumava
a CHKO Šumava, kde se nezasahuje proti
kůrovci nebo kde naopak vznikají obrovské
holiny, jež mají kůrovce zastavit. Autoři
fotografií jsou českobudějovický fotograf
Zdeněk Troupa, plzeňský Milan Váchal
a železnorudský Václav Chabr. Zvlášť
Milan Váchal, autor publikace Šumava
kouzelná a umírající, přispěl k výstavě

novými leteckými širokoúhlými pohledy.
Výstavu zahájil starosta města Michal
Š n e b e rg r. P o d ě k o v a l a k t é r ů m
„dlouhodobého úsilí o změnu myšlení na
Šumavě“. Zdůraznil, že „procesy, které
fotografie ukazují, budou radikálně měnit
ekonomickou budoucnost Šumavy“.
Bývalý předseda Svazu šumavských
obcí František Nykles se vrátil k době
vzniku NP Šumava. „Hlavním smyslem
jeho založení bylo otevření nepřístupných
míst Šumavy. To se podařilo. Ale to
nejdůležitější měla být náprava chyb po
kolonizaci Šumavy skláři a dřevaři. To se
bohužel nepodařilo. Dnes se jedna
z nejucelenějších lesních ploch střední
Evropy mění v suchý smrkový les.“
Ochranáři argumentují, že smrkové
monokultury jsou na Šumavě nepůvodní,
takže je třeba, aby padly mečem přírody.

Nykles tu však vidí problém: „Dočkáme se
nakonec také mýcení modřínu, který je na
Šumavě také nepůvodní?“ Nykles uzavřel
takto: „Je tohle ještě ochrana přírody nebo
posedlost?“ Předseda Rady NP Šumava Jan
Stráský nazval výstavu „devatenáctým
pohřbem Šumavy“. Ve svém pesimistickém
proslovu zdůraznil, že „příští jaro může být
poslední pro obrovský kus Šumavy“.
Ředitel Lesní správy Karla Schwarzenberga
a vedoucí expertní šumavské komise
hejtmanů Josef Vovesný odhadl, že za
letošní rok bylo v NP Šumava vytěženo,
nebo napadeno kůrovcem minimálně
500 000 m3 dřeva. Podle jeho názoru jsou
hodnoty napadení porostů dvakrát až třikrát
větší, než uvádějí oficiální čísla správy NP
Šumava. „Bohužel se kolem Šumavy hraje
divadlo na nejvyšší politické úrovni,“
posteskl si ředitel. -rh-
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Rozhovor o zemi, kde si vedle silnice brousí nosorožec roh
S fotografem, cestovatelem Václavem
Chabrem o jeho cestě po Africe v říjnu
a listopadu 2009. Václav Chabr se narodil
13. 7. 1943 v Plzni, je ženatý s manželkou
Světluší. Pracoval jako projektant, v roce
1968 emigroval, pracoval většinou
v Německu a v Africe, do Čech se vrátil
v 2005. Říká s úsměvem, že to byl „pomýlený
návrat“. Je majitelem penzionu St.Moritz
v Železné Rudě a předsedou Železnorudského
klubu. Má syna a dceru. O sobě říká, že je
„permanentně naštvaný z poměrů ve státě
českém a NP Šumava.“ Také o sobě říká:
„Fotografuji a umím vzít v hospodě za
chlast.“
Kde jste všude byli, jak jste jeli a kolik
vás cestovalo?
Naše cesta po Africe začala 1. 10. 09
a byla rozdělena na dvě části. V první části
jsme se dvěma terénními náklaďáky
vystartovali z hlavního města Namibie
Windhoeku do Botswany a přes poušť
Kalahari do Jižní Afriky, kde jsme
v Neilspruitu nabrali ještě dalších šest
účastníků, mezi nimi moji manželku
a mého bratra. Zde jsme se od hlavní skupiny
oddělili a pokračovali ve třech lidech
osobním autem dále do Mozambiku a přes
Swaziland po Jižní Africe. Cesta trvala dva
měsíce, najeli jsme mnoho desítek tisíc
kilometrů. V první části cesty byl hlavní cíl
najít v poušti Kalahari naše nákladní auto,
které jsme tam za dramatických okolností
před šesti lety byli nuceni pro neopravitelný
defekt zanechat, ve druhé části bylo na
pořadu poznávání
navštívených zemí
a hlavně návštěvy národních parků, kterých
je v Jižní Africe a Namibii mnoho.
Co vás na cestách nejvíc zaujalo?
Nejvíce mě zaujaly, budete se divit,
společenské změny v Namibii a Jižní Africe.
Já tyhle změny můžu jen těžko posuzovat,
protože se v Africe ponejvíce pohybuji
stranou civilizace a krajina je pořád stejná,
ale cítit jsou. V Namibii je patrný zvýšený
tlak na bělošskou menšinu, která zde
představuje hnací sílu místní ekonomiky.
V místních novinách jsem četl výzvu
jednoho předního politika Namibie, že
varuje Západ, aby se jakkoliv dotýkal
Roberta Mugabeho, prezidenta Zimbabwe,
který dovedl zemi k naprostému krachu,
když vyvlastnil bělošské farmáře a zbídačil
vlastní lidi. To o lecčems napovídá, ale
doufám, že si tuto cestu Namibie nevybere.
V Jižní Africe tento trend již dávno započal,
jeho výsledky jsou patrné na každém kroku.
V Mozambiku zase okamžitě pochopíte, že
jste v socialismu. Budovatelské nápisy, rudé
hvězdy, zaťaté pěsti s kalašnikovem
a všudepřítomný soudruh Che Guevara se na
Vás uculují. Lidé jsou ovšem přátelští
a pořád vám něco chtějí prodat, jenže
nemluví jinak než portugalsky. Jsou tam
překrásné liduprázdné pláže bez valné
infrastruktury a velmi špatné silnice. Jako
správní socialisté mají Mozambičané dvojí
ceny, jako to bylo dříve v Česku. Protože
země byla před volbami a ovzduší houstlo,
pobyt jsme zkrátili a vydali se nazpět
a navštívili Swaziland. Malá africká země
s přátelskými lidmi a hornatou krajinou
připomíná trochu africké Švýcarsko, všude

Na snímku uprostřed Václav Chabr s manželkou
Světlanou po levici a bratrem Jiřím po pravici.
Dolní snímek zachytil zvědavou žirafu.

čisto, rozvinutá infrastruktura a dobré
silnice.
Jak žijí africká města, která jste
navštívili?
Města jsou moderní, výborné
komunikace, upravené, mnoho parků
a zeleně. Pořád se tam teď před
mistrovstvím světa ve fotbale staví nové
silnice a stadiony. Nejhorší je ale vysoká
kriminalita. Ve velkých městech je téměř
nemožné chodit pěšky, proto jsme se jim
s výjimkou Kapského Města vyhýbali.
V menších městech je situace mnohem lepší,
bez problémů. Nejpohodovější městečko,
které jsme navštívili, byla St.Lucia na břehu

Indického oceánu, tam jsme se večer toulali
i pěšky. Odtud se dají pořádat výlety na
pozorování velryb v moři, což je fantastický
adrenalinový zážitek na malém člunu ve
vysokých mořských vlnách a žaludkem
v krku. Vyjížďka po řece plné krokodýlů
a bahnících se hrochů je též kouzelná. Je tam
i přírodní park s divokými zvířaty
a krokodýlí farma.
Jak vypadá místní příroda, je ještě
zachovalá?
Příroda je tu nádherná, hlavně díky
různým parkům a rezervacím. Je to hezká
podívaná, hlavně na zvířata: slony, lvy,
žirafy, antilopy, nosorožce a další. Ráj pro
fotografy a milovníky přírody. Návštěva
takového Kruger parku, Hluhluwe parku
v Jižní Africe anebo Etoscha parku
v Namibii je nezapomenutelný zážitek,
zvlášť když tam pro poruchu auta musíte
vystoupit a v houští u silnice se olizuje lev
nebo nosorožec si brousí roh.
Jsou africké státy, které jste navštívili,
nebezpečné?
Je to trochu problém, ale při dodržování
určitých pravidel, jako například nejezdit
v noci, nepít nebalenou vodu, to zvládne
každý. Ve všech zmiňovaných zemích se
jezdí vlevo, což může být též problém
a riziko. Před odjezdem se ovšem musí
absolvovat očkování, brát antimalarika
a důkladně se o navštívené zemi informovat.
Protože jsme nevěděli, zda potřebujeme víza
do Swazilandu, zavolali jsme českou
ambasádu v Pretorii a pan velvyslanec nám
pověděl: „Jestli jste hodní lidé tak
nepotřebujete.“ Ten jeho přízvuk mně byl
nějak povědomý, tak se ptám, odkud je a on
pravil: „ Já jsem z Klatov…“
Setkali jste se s nějakými
náboženskými extrémy? Jaké
náboženství Afričané vyznávají v zemích,
kde jste byli?
V celém jihozápadním africkém regionu
žádné náboženské extrémy nejsou, asi
nastanou, až tam začne ze severu pronikat
islám. Jsou to převážně křesťanská vyznání
mnoha směrů. Náboženství tam hraje velkou
a důležitou roli. Církve staví školy,
nemocnice a provozují mnoho
humanitárních projektů. Černí Afričané
mimo velká města dodnes vyznávají svoje
náboženství s jejich rituály, každý kmen má
jiné a pro bělocha jen těžko pochopitelné.
Nedílnou součástí afrického náboženství
jsou tance, zpěvy a uctívání duchů
zemřelých předků. Je jen dobře, že se
evropským misionářům toto náboženství
nepodařilo vymýtit, to už by nebyla ta pravá
Afrika.
Usídlili se v Africe trvale čeští
emigranti jako v Americe nebo Austrálii?
V Jižní Africe a Zimbabwe na rozdíl od
Namibie a Botswany žije mnoho českých
emigrantů. Nejvíce je jich V Johannesburgu,
Pretorii a Kapském Městě. Na konci
osmdesátých let jich ale hodně odešlo do
Ameriky, Kanady a Čech. V Kapském Městě
jsme se sešli se starým známým
z Prahy, který v osmnácti letech odešel
z Prahy do Afriky. Vrátit se nehodlá, má tam
rodinu a prý se mu v teple vede dobře.
Rozhovor: Radovan Holub (fotografie: Václav Chabr)
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tu plzeňské pivo. V hotelu
byla pošta, která třikrát
denně odjížděla na nádraží,
a byl zde též telegraf. Pro
hosty měli vlastní garáže
a chovali pstruhy v kádích –
specialitu hotelové
kuchyně. Po válce byl
objekt přejmenován na
hotel Plzeň. Asi od roku
1960 fungoval jako
internát pro žáky středního
odborného učiliště kuchař
– číšník, který byl v r. 1995
zrušen. Dnes bývalý
luxusní hotel chátrá, jeho
budoucnost je nejistá.
Text a foto: Václav Chabr

Dům který zaujme
Hotel Kelnhofer
Tato budova v centru
Železné Rudy byla kolem roku
1891 postavena rodinou
Kelnhoferů jako hotel stejného
jména. Od roku 1921 vedli
hotel Kelnhofer Maria
a Ignác, později hotel pronajali
Franzi Fischerovi. Hotel měl
20 na svou dobu moderně
vybavených pokojů
s vytápěním. Hosté si zde
mohli objednat maďarská
a rakouská vína a čepovalo se

Žijí mezi námi
Josef Posíchal
Sušickému rodákovi přisoudily při jeho
narození v roce 1936 sudičky výtvarný
život. On sám říká: "Kam jsem se hnul, tam
jsem maloval a tam jsem dostával
příležitosti malovat."
Pan Pospíchal je syn známého
sušického knihkupce a nakladatele
fotografií Joži Pospíchala. Cení si velmi
vlivů, které na něj v dětství působily. Ať už
kombinace "mládí matky a moudrosti otce"
jak vyjadřuje, že rodiče byli značného
věkového rozdílu, nebo toho, že se mohl
svobodně pohybovat mezi knihami a tak
nasávat výtvarno a literárno. Zejména
kreslený humor ho okouzlil už v raném
věku. Počátky vlastní výtvarné činnosti
malého Josefa jsou svázány s Foglarovými
čtenářskými kluby. Jeden takový,
registrovaný pod číslem 10 660, založila
i klukovská parta v Sušici. A její kroniky od
roku 1948 do roku 1954 ilustroval právě
Josef Pospíchal. Po gymnáziu se třikrát
bezúspěšně pokoušel o přijetí na výtvarné
školy. Rozhodl se tedy, že školou mu bude
každodenní život. Začal pracovat v Sušici
jako kartograf a geodet. A pořád kreslil - pro
kolegy, přátele, nadřízené nebo jen pro
radost.
Pak na vojně se mu dostalo větších
úkolů. Sloužil v Litoměřicích u sapérů
a Armádní soutěž tvořivost ani výzdoba ke
všem možným příležitostem ho neminula.
Největší úkol na vojně splnil v Ústí nad
Labem, kde pro besedu s prezidentem
Zápotockým Vstanou noví bojovníci
výtvarně upravil jeviště. S lehkým
úsměvem k tomu dodává: "Měl jsem
odvahu pustit se do celého jeviště. Ale byl
jsem voják a měl jsem čas..." Nějaký čas pan
Pospíchal pracoval jako pomocný dělník v
sušickém PAPu. Tam se v tiskárně dostal
blíže ke grafice.
V Dikobrazu
Pronikl tedy do další výtvarné oblasti
a vedle kresby a malby zkoumal možnosti
tisku. Maminka však jevila nespokojenost
se synovým postavením pomocného

dělníka. Na její nátlak tedy využil shody
okolností a z pacifisty Josefa se stal
pracovník celnice v Sušici. Jako výtvarník
již nebyl neznámý, není se tedy co divit, že
dostal nabídku ke spolupráci s odborným
časopisem. To znamenalo k 1. 1. 1968
přesídlit do Prahy. Konkrétním úkolem

samozřejmě byly obrázky, karikatury,
zábavná část časopisu. Protože však
v Praze neměla rodina kde bydlet,
odstěhovala se v polovině roku 1969 do
Železné Rudy. Tady na ni čekal krásný byt
s výhledem na Javor. Toho si manželé
Pospíchalovi užívají dodnes. Práce
v Železné Rudě je spojena s prací pro
Dikobraz. Přesto, že Dikobrazu je dnes
leccos vyčítáno, pro pana Pospíchala
znamená spolupráce s ním stejně jako před
tím práce v odborném časopise poznání
špičkových i mezinárodně uznávaných
výtvarníků-karikaturistů. Namátkou
vzpomene na Jiřího Wintera-Nepraktu,
Miroslava Liďáka (autor vtipu "Zprava
dobrý! Zleva tanky!"; nebál se karikovat
sovětského představitele, v šedesátých
letech ani konfliktů s mocí - pozn. red.),
Ivana Steigera (v říjnu 2009 byl oceněn
státním vyznamenáním Za zásluhy; žije
v Mnichově, spolupracuje se světovými
deníky - pozn. Red.).
První výstavy karikatur
S etapou práce pro Dikobraz jsou
spojeny i první výstavy kresleného humoru
v Domě knihy v Praze, kde každoroční
Dikogalerie prezentovala karikaturisty
Dikobrazu. A pak přišly mezinárodní
výstavy - Makedonie, Kuba, Brazílie,

Francie, Itálie, Bulharsko, Turecko.
Nejprestižnější byly v makedonském
Skopje a bulharském Gabrovu. Z první si
v roce 1984 odvezl hlavní cenu
a s gabrovským Domem humoru a satiry
pokračuje spolupráce dodnes. V loňském
roce z depozitáře vybrali práce karikaturistů
celého světa na téma životní prostředí.
Z nich vznikla putovní výstava
prezentovaná v Šanghaji, Athénách,
Bruselu, Varšavě, Novosibirsku.
Ilustrační práce
Od karikatury přešel Josef Pospíchal na
konci sedmdesátých let k ilustraci. První
ilustrace si až do Rudy přijel vyžádat Jiří
Mrázek, doktor přírodních věd, autor knihy
Kde začíná budoucnost. Nejnověji pracuje
na výtvarném doprovodu učebnic
nakladatelství Fraus, jež také získaly
mezinárodní uznání (podrobnosti najdete
v našem zpravodaji v čísle 11/2009 na str. 5
v článku Postříbřená matematika - pozn.
red.). Co dodat závěrem? Ještě na mnohé
věci pan Pospíchal vzpomínal. Jak
spolupracoval s ochotníky jako scénograf,
jak se jeho výzdoba na železnorudských
plesech stávala suvenýrem, jak se teprve
v Rudě přeučoval z basketbalisty na lyžaře,
jak byl oceněn přednostou okresu
a starostou Sušice, jak cestující přes hranice
nevěřili, že "...ten pán tamhle v té uniformě
je autor té kresby, kterou máte v Dikobrazu
vedle sebe...". Se svým osudem je spokojen,
říká: " Splnily se mi všechny postupné sny Dikobraz, titulní strana Dikobrazu, výstavy,
zahraniční výstavy, ilustrace." A co
budoucnost? Další spolupráce
s nakladatelstvím Fraus, pokračování v
práci na obrázcích i fotografování Šumavy,
účast na výstavach. V současné Železné
Rudě má pan Pospíchal radost z pěveckého
sboru, ale naopak ho mrzí, že se nedaří
obnovit ochotnickou činnost. Vyslovil
naději, že se do života zde zapojí ve větší
míře i chalupáři. Na závěr našeho povídání
jsme se dostali i k hodnocení
Železnorudského zpravodaje, který je podle
pana Pospíchala kvalitativně velmi dobrý,
ale některá témata někdy dostanou prostor
na úkor informací o místním životě.
Podle vyprávění zapsala Věra Drahorádová
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TIP na výlet
Tentokráte se vydáme do sousedního
Bavorska a sice na jednu nejznámější horu
bavorského lesa Luzný (Lusen). Z Železné
Rudy vyrazíme na Zwiesel, kde odbočíme
směr Frauenau a pokračujeme dále na
Spiegelau, zde na kruhovém objezdu
odbočíme doleva směr Altschönau.
V Graupsäge z hlavní silnice odbočíme na
Waldhaeuser, které projedeme až na

parkoviště za vesnicí. Odtud vyrazime po
silnici k Luznému. Po ca 1,5 km dojdeme
na rozcestí, kde vedou na vrchol dvě cesty,
letní (Sommerweg) a zimní (Winterweg),
které si vybereme dle ročního období.
Zimní cesta je projetá a vyšlapaná, takže
ani v zimě žádný problém nehrozí. Po cca
3 km dorazíte k chatě s noclehem
a občerstvením. Odtud už je to do prudkého
kopce na vrchol asi 100 m. Zde
z kamenitého vrcholu Luzného (1373 m) se
naskýtá překrásný pohled jak do
Bavorska s Alpami, tak na českou
stranu s Březníkem až po Boubín.
Ale kam oko dohlédne, všude suché
pahýly stromů, pohled, který moc
optimizmu nevzbuzuje, spíš soucit
s přírodou a zlost. Na vrcholu, tak
jako na všech vrcholcích Bavorska
je umístěn velký dřevěný kříž. Není
bez zajímavosti, že Kristus na kříži
je umístěn směrem do Česka, jako
symbol usmíření mezi oběma
národy.
Text a foto: Václav Chabr

Vánoční trhy v Bayerisch Eisenstein
V pořadí již třetí Vánoční trhy se konaly
o posledním adventním víkendu v Bavorské
Železné Rudě. Trhy se odehrávaly v centru
tohoto půvabného městečka, a přesto že byl
v ten den třeskutý mráz -15° C, návštěvníků,
kteří přišli strávit nedělní den jinak než
obvykle, bylo hodně.
Trhy mají podtitul – „Speciality
mezinárodní kuchyně“ – a všechny
národnosti, které jsou zastoupené v tomto
regionu, předkládají účastníkům
své gastronomické umění.
Návštěvníci tak mohou ochutnat
nejen bavorskou kuchyni, ale
i anglickou, americkou, belgickou
a samozřejmě českou. Tuto akci za
českou stranu zaštiťuje již
tradičně Železnorudský klub, a je
třeba říci, že o klobásy z Řeznictví
Šnebergr a horkou slivovici
z Penzionu St. Moritz je vždy
obrovský zájem.
Celá akce je organizována
městem Bayerisch Eisenstein,

jehož starosta se vždy aktivně účastní celého
dění.
Trhy jsou také obohaceny kulturní
vložkou – zpěvem dětí, dechovku. Za
českou stranu opět ekceloval Železnorudský
pěvěcký sbor pod vedením paní
Löffelmannové, která se též Vánočního trhu
zúčastnila se svými rukodělnými pracemi.
Co říci na závěr – ještě více takových
společných akcí v roce 2010.

Šumavská magistrála
Běžkaři vytrvalci a turisté mají možnost
přejec celou Šumavu od Železné Rudy po
Lipno po propojených lyřských cestách, jež
se souhrnně nazývají Šumavská magistrála.
Magistrála začíná pod sjezdovkou Samoty
a stoupá k rozcestí Zámecký les. Odtud
vede po rovině na Gerlovu Huť. Dál po
cyklotrase na Novou Hůrku, bývalou
Hůrku, Vysoké Lávky do Prášil. Odtud
magistrála pokračuje přes Slunečnou
a Liščí díry na Předěl, pak na Javoří Pilu a
do Modravy. Z Modravy pak proti proudu
Modravského potoka k rozcestí Na
Ztraceném a přes Ptačí nádrž na nejvyšší
místo magistrály na Černou horu. Odtud
klesá k zozcestí U Pramenů Vltavy a dále
vede k Bučině. Z Bučiny na Knížecí Pláně,
na Žďárské sedýlko, do obce Strážný a pak
přes Dolní Cazov na Mlaka a přes Krásnou
Horu do Nového Údolí. Odtud ke
Schwarzenberskému kanálu a podél něj
k Bučině, na Říjiště, Seitzovu cestu a do
Josefova Dolu. Dále lze pokračovat k Zadní
Zvonkové, případně na hranice
s Rakouskem, kde magistrála končí, ale lze
pokračovat i na rakouském území v okolí
Hochfichtu. I ti nejvýkonnější lyžaři musí
počítat s několika denními etapami
a naplánovat si včas místa pro přespání. Na
mnoha místech odmění nadšence výhledy
na Alpy, do Bavorska a Rakouska.
Podrobně lze všechny informace najít na
webové adrese www.bilastopa.cz. (vedra)

Text a foto: Václav Chabr

Vánoční posezení s bavorskými přáteli
V předvánočních dnech se konalo
tradiční setkání členů Železnorudského
klubu se spolkem Waldverein – Section
Lindberg. Nejprve bavorští přátelé
uspořádali večírek za přítomnosti členů
ŽRK a poté Železnorudský klub pozval
členy bavorského spolku na předvánoční
posezení do Penzionu St. Moritz.
Tyto tradiční večírky jsou velmi
oblíbené na obou stranách hranice, i když se
jejich průběh trochu odlišuje.
V Ludwigstahlu se nese v duchu bavorských

kulturních tradic – zpěv, recitace, muzika –
zakončených účastí přítomných hostů
v tombole, kdežto na české straně se sází na
rodinné prostředí, méně účastníků a více
osobních pohovorů a legrace se zpěvem
vánočních koled s muzikálním
doprovodem.
Obě akce jsou samozřejmě doprovázeny
i kulinářskými zážitky, a to je dělá ještě
přitažlivější. Ani tento rok nebyl výjimkou
a na závěr si všichni popřáli hodně sil
a zdraví do nadcházejícího roku.
Václav Chabr

Cesta na Falkenstein
Již tradičně se vydávají členové
Železnorudského klubu se svými přáteli
z bavorského Waldvereinu na zimní výpravu
na vrchol Falkensteinu. Příjemná a třeba kvůli
počasí i nepříjemná cesta je vždy na vrcholu
zakončena příjemným posezením
s hudbou. Letošní výstup se uskuteční
v sobotu 30. ledna a kdokoliv se může
připojit. Zájemci mohou telefonovat na čísla
376397185 nebo 724296159. -red-
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Už jste si mnozí všimli, že nějaký Harakiri Gang existuje. Četli jste o něm v novinách, viděli někde
nějakou samolepku, a nebo jen slyšeli a nevíte oč jde. Já se vám to nyní pokusím přiblížit.
Psal se rok 2005, partička kluků převážně snowboardistů a lyžařů, jezdíc na lokálním kopci Belveder,
přemýšlí, že by se mohla nějak jmenovat a tak i prezentovat. Ze spousty návrhů vznikl Harakiri Gang
(HG). První rok jsme o sobě jen tak mluvili a poté jsme vytvořili vlastní internetové stránky a rozjelo se
to…
Náš gang se rozrostl na 12 oficiálních členů, kteří mají na webu své profily a jinak se okolo nás
pohybuje zhruba 20 členů. Letos v říjnu jsme se zaregistrovali jako občanské sdružení (sportovní
klub).
Co vůbec děláme? Zajímáme se o extrémní sporty. Převážně o snowboarding,
freeskiing, biking a věci s nimi spojený. V gangu máme snowboardisty, kteří se
pravidelně umisťují na předních místech snowboardových závodů a to nejen v České
republice. A taky lyžaře, kteří o sobě dávají také vědět, bikery, fotografa a kameramana,
který zachycuje náš vývoj, grafika, který dělá designy plakátů, samolepek, trik atd…
Také tyto disciplíny podporujeme. Již
druhým rokem stavím snowpark na
Belvederu, kde také v zimě trénujeme.
Čtyři roky už můžete vidět Bikepark na
Samotách, o který se taky během léta
starám. A letos jste slyšeli určitě o
Harakiri Water Jumpu, který sklidil
spoustu uznání. Jedná se o skok do
vody pro freestyle lyžování a
snowboarding. Těchto skoků je v
republice pět. O tom ale až v dalším čísle.
Všechno naše ježdění také mapujeme, a tak už vyšla tři videa s názvem Kill Hill 1, 2 a 3,
která sklidila nemalý úspěch. 2x první místo na Snow Alterna Film Fest v Plzni, jednou
2. místo a jednou první místo v Ride Public Galery na freeride.cz. Tahle naše videa a
spoustu dalšího můžete zhlédnout na našem webu www.harakirigang.cz Tolik ve
stručnosti. Ale jelikož jsme byli požádáni o stálé přispívání do místního zpravodaje,
budete se s námi setkávat (doufám) i v následujících měsících, kdy se vám představíme
podrobněji a budeme vás informovat o chystaných
a uskutečněných akcích.
Richard „Riči“ Brož

Nová kniha o Šumavě - Zakázaná Šumava
Šumava je plná poezie. Vltavský luh
s trávou učesanou jako hlava bítníka,
smrčky porostlé větvemi jen z jedné strany,
hraniční slatě, k nimž jsme se neodvážili,
dokud jsme nezjistili, že to jde z německé
strany po hraničním chodníku. Meandrující
potoky pěnící pod vyvrácenými kořeny,
borovice blatky, nebe, které vypadá, jako by
chtělo každou chvíli spadnout na zem.
Stromy ještě zelené i stromy padlé. Scenérie
Šumavy se během několika let pokoušel
zachytit fotograf z Havlíčkova Brodu
Vladimír Kunc. Muž, který se vedle služeb
obyvatelstvu zabývá technickou, módní,
reklamní i krajinářskou fotografií, si oblíbil
krajinu Vysočiny, jižních Čech a Šumavy.

Od Ministerstva životního prostředí dostal
povolení k návštěvě I. zón NP Šumava.
Původně zamýšlel vydat barevnou
publikaci, ale záměr odložil. Nakonec udělal
knihu o Šumavě pracovníků správy parku,
vědců, výzkumníků a lesáků. Ne náhodou je
to kniha bez lidí. Jen na jedné jediné
fotografii uvidíme dva lidi sedící zády
k objektivu. Zakázaná Šumava je v pořadí
šestá obrazová publikace Vladimíra Kunce.
Zachycuje v ní některé veřejnosti
nepřístupné oblasti Šumavy v oblasti
Vltavského luhu, hraničního chodníku mezi
Poledníkem a Plechým a především oblast
Modravských slatí. Publikace obsahuje cca
200 černobílých fotografií se zajímavou

Obce NP Šumava
V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli
seznam všech obcí na území Národního
parku Šumava. Dnes navazujeme jejich
znaky - obce ležíc na území Plzeňského
kraje.

nahnědlou patinou. Knihu lze objednat na
video-kunc@email.cz za cenu 390,-Kč,
přičemž doporučená prodejní cena je 490,Kč. Každý, kdo objedná, obdrží zdarma
malý stolní kalendář Toulky po Čechách
2010 s fotografiemi Vladimíra Kunce. Ke
knize Zakázaná Šumava napsal úvodní
slovo Vladimír Just. Píše: „Hrát si na
národní park a přitom v něm nemít souvislé
území bez lidského zásahu… je totéž, jako
chtít hrát divadlo a nemít jeviště. Stejným
zločinem by ovšem bylo, kdyby přemrštěný
fanatismus některých ochránců divočiny
odtud navždy vypudil člověka: hrát si na
národní park, a přitom do jeho jádra
nevpustit návštěvníky, je totéž, jako bychom
měl v divadle jen zatažené jeviště, vybírali
přitom vstupné, ale diváci by mohli
obdivovat pouze zelenou oponu.“
www.fotokunc.cz

-rh-
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Profesor Komárek, významný rodák ze Železné Rudy
O životě významného zoologa,
entomologa a lesníka Julia Komárka dosud
nevyšel žádný souborný článek a ni kniha.
Náš dopisovatel Josef Růžička z Plzně
napsal pro Železnorudský zpravodaj
původní materiál, v němž poprvé souhrnně
rekapituluje život tohoto významného
Šumavana.

1- část
V únoru letošního roku si připomenou
čeští lesníci, zoologové, myslivci a ochránci
přírody 55. výročí předčasného úmrtí vědce,
pedagoga, spisovatele a skromného
člověka, prof. Dr. Julia Miloše Komárka
rodáka ze Železné Rudy.
Rodina
Jeho otec Julius Komárek (1844 - 1919)
pocházel z Jáchymova, z rodiny důlního
inženýra. Po středoškolských studiích
v Praze začal studovat v roce 1863 na
prestižní Lesnické akademii v Mariabrunnu
u Vídně, jediné vysoké lesnické škole v
tehdejším Rakousku - Uhersku. Po
absolvování tohoto ústavu pracuje nejprve
v palffyovských službách na Slovensku ve
Voselci jako lesní správce. Brzy poté se
stává hohenzollernským lesním správcem
v Dlažově u Klatov. Do Železné Rudy
přichází v roce 1880. V roce 1884 se
v Železné Rudě žení s dcerou jednoho
z předních českých rodů, Marií Šámalovou
z Prahy. Po osmi letech manželství se
48letému Juliu Komárkovi narodil syn,
budoucí prof. Julius Miloš Komárek. V roce
1896 se lesmistr Julius Komárek ujímá
vedení Železnorudských
hohenzollernských velkostatků. Do
důchodu odchází v roce 1912. Umírá v Plzni
v roce 1919 ve svých 75 letech.
Vzdělání
Základní školní vzdělání získal Julius
Miloš Komárek (15.08.1892 - 7.2.1955)
u soukromého českého učitele. Jinak by
býval musel navštěvovat německou školu.
V roce 1911 jako devatenáctiletý maturuje

na klatovském gymnáziu. Hluboký vztah
k přírodě, k lesu a myslivosti ho přivedl do
Prahy na Filozofickou fakultu Karlovy
univerzity. Tady začal studovat své oblíbené
obory - zoologii a botaniku. Po obhájení
dizertační práce v roce 1916 získává Julius
Komárek doktorát v oboru zoologie. Po
určitou dobu působí jako středoškolský
profesor na obchodní akademii v Praze.
Vědecká dráha
V roce 1919 se vrací zpět na Karlovu
univerzitu a na PřF se habilituje jako
privátní docent v oboru zoologie. O rok
později, v roce 1920 se habilituje v oboru
užité entomologie. V této době se také stává
asistentem prof. Aloise Mrázka (1868 1923), významného biologa a zoologa,
ředitele Zoologického ústavu při Karlově
univerzitě. Zde začíná jeho strmá vědecká
a pedagogická kariéra. V roce 1925 je Julius
Komárek jmenován mimořádným
profesorem a v témže roce je pověřen
vedením II. zoologického ústavu. Řádným
profesorem Karlovy univerzity se stává
v roce 1932.
V roce 1921 společně s lesníkem
Antonínem Nechlebou (1859 - 1944) Julius
Komárek založil Výzkumný ústav pro
ochranu lesa, který byl v roce 1931 rozšířen
o oddělení myslivosti. Základním úkolem
nově zřízeného ústavu byl boj s tehdejším
rozsáhlým výskytem mnišky bekyně
v lesních porostech. Tento škůdce je
nebezpečný zejména u smrkových
monokultur. Výsledky mnohaletého
rozsáhlého výzkumu J. Komárek a jeho
spolupracovníci zveřejnili ve své
mezinárodně oceněné práci s názvem
Mnišková kalamita v letech 1917 - 1927 (viz
fotokopie titulní strany práce). Tato
výzkumná práce vzbudila velkou
pozornost i v zahraničí.
Komárek entomolog
V oboru entomologie se v té době
ústav intenzivně zabýval otázkami
biologie hmyzích škůdců. V oblasti
fytopatologie to bylo hlavně hledání
efektivních prostředků boje proti
sypavce (houbovité onemocnění
jehličnanů). Od počátku třicátých let
minulého století ústav obrátil
pozornost na šířící se grafiózu
(houbovité onemocnění jilmů). Na
konci třicátých let ústav prováděl také
průzkum zdravotního stavu
karpatských lesů. Mimořádně vysokou
úroveň měla zejména poradenská
činnost. Julius Komárek tuto instituci
vedl nepřetržitě až do roku 1945. Dnes
ústav v Jílovišti - Strnadech nese název
Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti (VÚLHM).
Julius Komárek byl již v roce 1919
pověřen výzkumem polyedrie mnišky,
která měla být potenciálním
prostředkem biologické ochrany proti
přemnožení škůdce. K umělému
vyvolání nákazy je třeba laboratorně
namnožit kultury původce polyedrické

nemoci a poté jimi infikovat přírodní
populace bekyně mnišky.
Poválečná obnova
V roce 1945 J. Komárek opouští
výzkumný ústav a vrací se zpět na Karlovu
univerzitu, aby se mohl plně věnovat
poválečné obnově a budování zoologických
pracovišť. Jeho zástupce proesor Antonín
Pfeffer (1904 - 1997) odchází na ČVUT,
Vysokou školu zemědělského a lesního
inženýrství. Vedením výzkumného ústavu je
pověřen prof. A. Kalandra. Hlavními
iniciátory nového organizačního uspořádání
vedle J. Komárka byli zoolog Václav
Breindl (1890 - 1948) a parazitolog,
pozdější akademik Otto Jírovec (1907 1972).
V létech 1946 - 1947 J. Komárek zastává
funkci děkana Přírodovědecké fakulty
UK.V akademickém roce 1947 - 1948 je
proděkanem. Je to období, které
rozhodujícím způsobem ovlivnilo vznik
zoologických ústavů univerzity, jejichž
organizační struktura prakticky přetrvává až
do současné doby.
V roce 1954 J. Komárek zakládá se
svými spolupracovníky (Skuhravý, Novák,
Landa aj.) Entomologickou laboratoř ČSAV.
Uvedené pracoviště po spojení
s oddělením Patologie hmyzu Ústředního
ústavu biologického se později stalo
základem dnešního Entomologického
ústavu AV ČR.
Josef Růžička
(Autor je strojní inženýr a podnikatel, zabývá se
materiálovou problematikou - fyzikální
metalurgií. Bydlí v Plzni, zajímá se o přírodu a
historii i současnost Šumavy
a Bavorského lesa. Věnuje se i fotografování a
hodně cestuje po Šumavě a Bavorském lese.)
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Polemika o stavu Šumavy
Železnorudský zpravodaj přetiskuje
reakci bývalého dlouholetého předsedy
Svazu šumavských obcí Františka Nyklese.
Tato odpověď vyšla v plzeňské mutaci MF
Dnes. Se svolením deníku ji přetiskujeme
a doplňujeme o několik dalších řádek
autora.
Teorie bezzásahovosti nemá oporu ve
stávajících právních předpisech
Marně jsem hledal v tisku nějaký článek
o tom, že by politici chtěli rušit Národní
park Šumava, jak tvrdí redaktor Jaroslav
Nedvěd v MfD 16.12.2009. Pan redaktor
také tvrdí, že kritici správy šumavského
parku chtějí mít ze Šumavy zelená pole na
dřevo. Nevím jaké kritiky má na mysli, ale
největším problémem Šumavy je dnes
kůrovec a proto si dovolím opravit jeho
tvrzení v tom smyslu, že kritici správy
šumavského parku nechtějí mít ze kdysi
nejucelenější zelené plochy lesů ve Střední
Evropě především hnědá pole na dřevo.
Stávající rekordní kůrovcové těžby, které
o více jak sto procent překračují letošní
plán Správy NPŠ,
jejich obavy jen
potvrzují. A pravděpodobně bude hůř,
protože odborné odhady o kůrovcové těžbě
v příštím roce hovoří až o milionu
kubických metrů, což je třikrát tak více než
letos. Problematika lesů na Šumavě je
v současné době daleko vážnější, než aby
byla černobíle zjednodušována. Když se v
roce 1991 zakládal Národní park Šumava,
byla z jedním z nejhlavnějších cílů náprava
chyb, které se staly v lesním hospodaření
v 19. století a v první polovině 20. století.
Tehdy ve snaze o rychlou nápravu chyb,
vzniklých kolonizací Šumavy v důsledku
činnosti sklářů, hamerníků, zlatokopů,
dřevařů a jiných, kdy byly pokáceny jedle,
buky a další cenné dřeviny, byly místo
obnovy původních smíšených lesů
vysázeny především smrky a pozměněna
struktura lesa.
Náprava tohoto stavu měla spočívat
v postupném doplnění chybějících dřevin
tak, aby během 100 až 150 let dosáhlo
složení šumavských lesů takové skladby,
která pravděpodobně v minulosti na
Šumavě byla. Celkem logicky by se dalo
říci, co člověk zkazil, měl i napravit.
V době zakládání národního parku
nebyla uvažována žádná bezzásahová
území a žádná divočina v souladu
s populistickými hesly, příroda si poradí,
nebo příroda to ví nejlépe. Náprava
nevhodné skladby lesa na tak rozsáhlém
území nemůže být řešena nečinností, byť
by spočívala v doporučovaném pokorném
sledováním matky přírody, ale naopak
cílevědomou a trpělivou lesnickou prácí ve
smyslu původních záměrů z doby
zakládání parku.
A pokud se po dobu existence
národního parku dostala do řídících

dokumentů národního parku teorie
bezzásahovosti, která nemá podporu ve
stávajících právních předpisech, kterými
jsou Nařízení vlády č. 163 a zákon č 114/92
o ochraně přírody, měla být řádně
dlouhodobě definována a hlavně
projednána, protože na rozdíl od jiných
srovnávaných světových parků, včetně
parku bavorského, je NP Šumava
kulturním územím ve kterém žijí lidé.
Džin vypuštěný z lahve
Je pravdou, že s kůrovcem se po
vichřicích potýká celá Střední Evropa
včetně tuzemských lesů, ale všude s ním
bojují v souladu se staletými lesnickými
zkušenostmi. Na Šumavě bylo po Kyrillu
vše pod údajnou kontrolou Správy NPŠ
a skutečně se začalo bojovat až pět minut po
dvanácté, když rozšíření kůrovce dosáhlo
katastrofického rozsahu.
Každý člověk, který pozná rozsah
poškození lesů a nechá si vysvětlit, za jak
dlouho dojde k nápravě, aby les poskytoval
opět to potěšení z pobytu, jaký poskytuje
dnešní, byť monokulturní, les, musí být
otřesen. Budou to desítky let, kterých se
mnozí z nás nedožijí. Bohužel se toho
nedožijí ani Ti, kteří tento experiment
odstartovali, a pro které je to jistě zajímavá,
leč velice neodpovědná práce, v rozsahu
který byl odstartován.
Naši předchůdci se zasadili o existenci
Boubínského pralesa a je třeba je za to
ocenit. Prales byl „vytvořen“ na ploše
pouhých 47 ha a za bedlivého hlídání
okolních lesů. Proto ve svém článku píši
o definování tj. určení rozsahu, rozlohy
„divočiny". Budu velice rád, když se tohoto
džina puštěného z láhve podaří zastavit
nebo aspoň dostat pod kontrolu, jak říká
správa parku. Možná se to podaří, ale bude
to za cenu velkých holin a ploch, kde budou
dlouhá desetiletí trčet jen suché kmeny, pod
nimiž možná bude postupně v tvrdých
podmínkách dorůstat opět smrková
monokultura. František Nykles, Šumava

Knihovna informuje
Knihovna města Železná Ruda je
umístěna v přízemí budovy základní školy.
Je zde přístup na internet zdarma pro
všechny příchozí. Od ledna do března
letošního roku je lehce pozměněná otvírací
doba knihovny. V úterý se posouvá doba
otevření z 13 na 14 hodin. Do knihovny
můžete tedy přijít každé pondělí, úterý
a čtvrtek mezi 14 a 18 hodinou.
Na stránkách www.knihovnaruda.cz je
přístupný katalog knihovny, kde zjistíte,
jaké všechny publikace máte k dispozici.
Vybrané knihy si můžete po internetu
rezervovat, vypůjčené tituly si můžete
z domova prodloužit.
Mezi posledními novinkami naleznete
v knihovně publikace související
s výstavou fotografií Zachraňme Šumavu,
která probíhá v prostorách školy. Knihu
Šumava – krajina živitelka, o které jste se
mohli dočíst v prosincovém Zpravodaji,
věnoval knihovně autor Petr Martan.
Vypůjčit si můžete i knihu Šumava
kouzelná a umírající plnou leteckých
fotografií Milana Váchala, publikaci Stav,
vývoj a management lesních ekosystémů
v průběhu existence NP Šumava od
Stanislava Vacka a Viléma Podrázského,
kterou vydal Svaz obcí národního parku
Šumava. Mezi velice oblíbené a často
půjčované knihy stále patří Šumavská
ledovcová jezera, kary, strže a vodopády
od Iva Svobody a Šumavské vzpomínky na
časy, kdy práce voněla lesem od Pavla
Nedvěda.
Martina Najmanová

Betlémské světlo
V sobotu 19. prosince po sedmnácté
hodině navštívili Železnou Rudu plzeňští
skauti. Poprvé za více než dvacet let tradice
rozvozu Betlémského světla se podařilo
domluvit, aby toto poselstvo zavítatalo
i k nám. Jelikož v Železné Rudě nepracuje
žádný skautský oddíl, závisela celá akce na
ochotě některého místního spolku ke
spolupráci. Hned první oslovení dobrovolní hasiči - se zachovali vstřícně
a spolu s hrstkou zájemců čekali na plzeňské
skautíky před kostelem.
Poselstvo pak v kostele zapálilo
připravené svíce, od nichž si po mši zájemci
připalovali svá světýlka jako symbol lidské
sounáležitosti. Hasiči se pak pustili do svého

úkolu, donést poselství i těm, kdo nemohli
přijít osobně.
Podvečer, byť chladný, byl proteplen
pocitem porozumění a přátelství. Věřme, že
vznikla nová tradice a že příští Vánoce bude
svítit Betlémské světlo na více místech.
Věra Drahorádová, foto: Milan Kaštan Legát, Plzeň
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Světlušky na Špičáku
Silvestr se letos rozhodl, že bude
vyhánět lidi z hor deštěm. Začalo škrejpat už
den před koncem roku. Vypadalo to, že
tradiční akce Světlušky na Špičáku bude
vyplavena. Nestalo se. Den před Silvestrem
se na svahu pod hotelem Sirotek začali
někdy v pět odpoledne (už byla tma) scházet
rodiče s dětmi. Minimálně padesát dětí. Děti
měly lampióny, případně blikaly čelovkami.
Někteří dospělí měli na hlavách červeně
svítící rohy jako staří Keltové. Všichni
v očekávání příštího. Déšť nedéšť. S celým
nápadem akce pro děti přišel před čtyřmi lety
dlouholetý člen Horské služby Vlastimil
Maxa a od té doby se spolu se synem
Marcelem na každé akci každoročně
podílejí. Světlušky začínají pravidelně
lampiónovým sjezdem - děti jedou potmě
v řadě za sebou slalom mezi pochodněmi.
Pak dojedou dolů k ohni, ohřívají se, načež

jim nad hlavami směrem k hotelu
Sirotek začne jiskřit ohňostroj.
No a pak se hledá poklad.
Ohňostroj, medvěd a oheň
Přesně tak to bylo i letos.
Povedl se sjezd i ohňostroj, možná
díky vlhku ve vzduchu zářil
ohňostroj natruc ještě víc.
Z aparatury pod
velkým
slunečníkem zpíval Zdeněk Svěrák
o tom, že není nutno, aby bylo
příliš veselo, ale hlavně nesmí býti smutno.
Moderátorka večera Monika Pospíšilová
pak navnadila děti na hledání pokladu. Měly
předběhnout medvěda, který je zmlsaný
a má rád sladké, takže sladký poklad by
mohl dětem sebrat a utéct. A tak děti hrabaly
ve sněhu a hledaly sladké plody pod sněhem.
Že prší, to jim viditelně nevadilo. Medvěd
nakonec zahanbeně utekl a někde v přítmí si
sundal z hlavy masku. Zdálo se, že
vlhko spíš vadí aparatuře pod
slunečníkem. Organizátoři museli
občas vylévat se střechy vodu a tu
a tam vypadával zvuk. A ještě
jedna věc se děla pod
slunečníkem: děti tu dostávaly
diplomy světlušek. Nevím, kam si
je dávaly, ale jisto je, že někam
hluboko pod bundy, protože jsem
žádné rozmočené nebo zahozené
diplomy okolo neviděl. Vždyť ty
diplomy byly vlastnoručně
podepsané od Míši Šímové,
instruktorky lyžařské školy

Špičák. A to je co říct.
Pak vlekaři pustili vlek. Podél vleku se
rozsvítily reflektory, osvítily louku a děti
jezdily nahoru a dolů a ještě k tomu blikaly.
Jezdili i rodiče s červenými rohy. A ještě
jeden zázrak večera: ten oheň, co dole na
louce u dojezdu
rozdělal
manžel
moderátorky Petr Pospíšil, aby bylo teplo
aspoň opticky, tak ten hořel dál. Běžně
vidím jezdit Petra s odtahovou službou,
takže vím, že je dobrý řidič. Jeho oheň pro
Světlušky se ukázal jako neuhasitelný
a hořel až do konce. Hořel ještě, kdy už
zhasly a zplihly všechny lampióny, jak se
o tom zpívá v jedné staré písni „Zhasněte
lampióny, já chci vidět tmu.“ Takže teď vím,
že Petr je také ohňový muž. Světlušky na
Špičáku se v ten den před Silvestrem staly
pro mě poučením, že těm, co mají radost,
nevadí ani déšť. Možná nakonec všechny ty
děti, co se světýlky brázdily louku na
lyžičkách, nezapomenou na akci Světlušky
právě kvůli kapkám deště. -rhFoto: Radek Vaniš

Slovo čtenáře

Blahopřejeme

Poděkování

Na výstavě v aule školy 5. ledna,
kterou organizoval Železnorudský klub,
jsem si uvědomila, že vlastně tento klub je
téměř jediný, kdo v Železné Rudě dělá
nějakou činnost - kulturní i pracovní.
Nevím, jestli jste si všimli, kolik hrobů na
hřbitově je opravených, kolik křížů
pozlacených a jak jinak to tam už
přičiněním klubu vypadá. Na počest
Barabů se dělají setkání u kapličky a hrob
Barabů je upraven a udržován. I tam se
konají setkání občanů a vzpomínkové
akce. Několik let už se koná jarní ples,
hraniční setkávání občanů české
a bavorské Rudy.
Ostatně, ani současná výstava není
jediná. Již několikrát byly ve škole
vystaveny fotografie krásných
a zajímavých míst Šumavy - i to je práce
klubu. Je toho ještě víc, o čem ani nevím.
A zajímavé je, že členové různé
občerstvení platí za svých příspěvků do
pokladny. Miroslava Dvořáková

V lednu slaví významná jubilea tito
občané:
p. Josef Seer, Železná Ruda
p. Štefan Koleňák, Hojsova Stráž
p. Ladislav Pešek, Železná Ruda
Všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let. Sociální komise

Sociální
komise a Svaz
z d r a v o t n ě
postižených v
Železné Rudě
děkují paní Elišce
Strnadové za
vzornou péči o
občany vyššího
věku, kterou jim
věnuje v rámci své
práce geriatrické
sestry. Velmi si její
práce vážíme a
přejeme paní
Strnadové hodně sil, elánu a zároveň do
další práce a v roce 2010 hodně radosti a
štěstí i v kruhu rodiny.
Anna Moranová, Václav Viliš.
mohou návštěvníci využívat velké
parkoviště v těsné blízkosti areálu zdarma.
Podrobnosti zjistíte na elefonech 777 216
887 a 777 853 306 nebo na
www.samoty.com. -red-

Lyžařský areál Samoty
Oblíbený lyžařský areál Samoty je
hojně navštěvován i letošní zimu. Kromě
sportu ale jeho provozovatelé nabízejí
i další služby.
Kromě dvou lyžařských vleků, dětské
školičky s pohyblivým kobercem
a půjčovny také zázemí ve formě
nekuřácké restaurace s dětským koutkem,
velkoplošnou TV a také osm kompletně
vybavených apartmánů. Letos se může
pochlubit rodinnou celodenní
permanentkou za 1.000,- Kč. Mimo jiné
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