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Veřejná schůze v Železné Rudě
jednala hlavně o stavbách a pozemcích
Poslední den v září proběhla na
Městském úřadě v Železné Rudě veřejná
schůze. Asi nejzajímavější část se týkala
tzv. revitalizace centra Železné Rudy.
V současné době je tento projekt ve fázi
příprav, rozjet se má naplno v příštím roce.
Na něj navazuje plánované vřazení Železné
Rudy mezi tzv. klidná města. Projekt
„klidné město“ by měl v blízké budoucnosti
přispět k odstranění černých staveb různých
tržnic a k vytvoření klidných pěších zón
s obchody. Zastupitelé města jednali také
o osvětlení nové pěší komunikace mezi
Železnou Rudou a Špičákem, o tom, jakým
způsobem se bude v zimní sezóně dotovat
místní ski-bus a za jakých podmínek
vznikne v železnorudském Zámečku
muzeum lyžařství.
Nelze se divit, že veřejná schůze trvala
celých pět hodin. Zastupitelé totiž musí
projednávat celou řadu výjimek ze stavební
uzávěry. Všiml jsem si, že neschválili
žádnou výjimku, která by přímo nebo
oklikou vedla ke zřízení nové tržnice

s druhořadým zbožím. Těch totiž máme
v Železné Rudě už dost a zastupitelé hledají
cesty, jak se jich zbavit. A tak zamítli
například zřízení nové herny v centru města.
Naopak zelenou dostane nový hotel na
Špičáku. Zatím se nerozběhne výstavba
rekreačních bytů v objektu Okula nebo
nového rekreačního objektu na Prenetu
(patří do našeho katastru). Dále se jednalo
o dokončení cyklotrasy mezi Hofmankami
a Špičákem a o dalších přeshraničních
cyklotrasách, které, v případě schválení
dotace, budou už od příštího roku
realizovány z evropských fondů v objemu
cca 28. mil. Kč. Důležité téma je
i plánovaná rekonstrukce lanovky Špičák Pancíř – má proběhnout výběrové řízení na
zhotovitele. V plánu je oprava komunikace
Belvederská a další komunikace města za
zhruba 2 mil. Kč. Počítá se se zvýšenou
propagací Železnorudska na veletrzích
a s novým katalogem Železnorudska.
Zajímavá byla informace, že družební
setkávání žáků a učitelů ze Železné Rudy a z

italského Aldena pokračuje v rámci projektu
„V Evropě společně, na dálku, a přesto
spolu“. Zprvu se totiž v Železné Rudě
ozývaly skeptické hlasy, jestli tohle
přátelství na dálku vydrží. Vydrželo a patří
mezi úspěšné projekty města. Samozřejmě
se jednalo i o penězích. Město zaznamenává
propad daňových příjmů kromě daně
z nemovitostí. Z daňových příjmů se
financuje například turistická
infrastruktura. Dále se počítá s mírným
navýšením vodného a stočného od roku
2010 – bude to navýšení o 10%. A také
s příspěvkem pro seniory ve výši 500 Kč za
rok na nákup léků.
I když se projednávaly vesměs důležité
věci, zájem veřejnosti o jednání zastupitelů
byl chabý. Stálo by za úvahu rozdělit
veřejnou schůzi na dvě části. V jedné by se
projednávaly „nezáživné“ věci jako jsou
výjimky ze stavební uzávěry a různé
drobnosti. Větší, pro veřejnost zajímavá
témata a prezentace nových projektů by
proběhly ve druhé části schůze.

Česko – bavorská neděle
Akce byla pojata jako
společenské setkání
s hudbou a občerstvením. Za
České muzikanty vystoupil
Tomáš Černý a kapela

V neděli 27. 9. 2009 proběhla na
hraničním nádraží v Železné i Bavorské
Rudě první Česko – bavorská neděle. Tuto
akci pořádal spolek Über die Grenz = Přes
hranici z bavorského Zwieselu. Pořádajícím
partnerem za Českou stranu byl
Železnorudský klub, podporovaný starostou
Michalem Šnebergrem.

Obšuka Františka Strnada. Železnorudský
klub nabízel české speciality a plzeňské pivo
a člen Železnorudského klubu Václav
Zimmerhakl vystavoval svá umělecká díla
z kovu. Hlavní atrakcí však byl Bleší trh,
kde se sešlo na 60
vystavovatelů.
Akci přálo počasí, a tak se
přišlo několik tisíc
návštěvníků. Svojí přítomností
ozdobili setkání oba starostové
- Michal Šnebergr a Thomas
Müller. Česko - Bavorská
neděle byla velmi úspěšná,
atmosféra byla skvělá, a proto
si přejeme, aby tímto počinem
byla založena nová tradice
vzájemných setkání. -vch(Foto: Václav Chabr)
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Losování v informačním středisku
Celosezónní soutěže na Železnorudsku ukončeny vylosováním výherců!
V úterý 6. 10. 2009 v deset hodin
proběhlo v Informačním turistickém centru
v Železné Rudě slosování celosezónních
soutěží na Železnorudsku - „Železnorudské
vrcholy II“ a „Cyklotrasou Christiana
Battaglii“. Obě soutěže začaly 30. 5.
a skončily 30. 9. První zavedla turisty do
okolí Železné Rudy po okruhu v délce 19,5
km. Zúčastnilo se jí více než půl tisíce
turistů, druhá byla určena cyklistům
a v délce 103 km směrovala do Nové Pece.
Tato trasa byla poněkud náročnější, a tak se
jí zúčastnilo jen několik desítek
cykloturistů. Účastníci soutěží byli s trasami
spokojeni, poznali nejen přírodní krásy
Železnorudska, ale také si všímali dalších
aktivit, provozovaných podnikateli tohoto
regionu.
O hladký průběh soutěží se zasloužili
kromě podnikatelů-sponzorů také ti, kteří se
starali o provozuschopnost soutěžních
razítek na „kontrolních“ stanovištích, za což
jim patří naše poděkování. Byli jimi:
zaměstnanci SA Špičák, LD Pancíř,

zaměstnanci informačníchstředisek NP
Šumava Rokyta a Pavel Nedvěd.
Jediným smutným překvapením bylo
„zmizení“ tří soutěžních razítek
z kontrolních stanovišť…
Na samý závěr bychom velice rádi
poděkovali sponzorům soutěží, bez kterých
by ve hře nebylo 32 hodnotných
cen! Jsou jimi: BOWLING
TURNER, hotely: BELVEDER,
ČERTŮV MLÝN, GRÁDL,
SLÁVIE, WELLNESS HOTEL
HORIZONT, penziony: ALFA,
A L P S K Ý
D Ů M ,
B Ö H M E RWA L D , B E R K A ,
HABR, dále SKI-BIKE
APARTMENTS, chaty: REBEL,
U SNĚHULÁKA, ubytování
U BERANŮ, Horský areál
BRČÁLNÍK, firmy: SKI SNOW
MAX,
ŘEZNICTVÍ
Š N E B E R G R , S P O RTO V N Í
AREÁL ŠPIČÁK, obchod
RUSTIKAL, Wellnes hotel

Pestrá zimní nabídka
Léto sotva skončilo a Železnorudští již myslí na zimní sezónu 2009/2010. Pro období
krátkých dnů a dlouhých večerů chystají řadu zajímavých akcí. Současný stav
nabídky připravilo pro čtenáře ŽZ informační středisko.
24. 10. - 2. ročník soutěže „O nejlepší šumavský gulášek“ - Horský hotel Belveder
376 397 016
24. 10. - Halloweenský les - Penzion Pohádka - 602 647 646
31. 10. - Halloweenský les - Penzion Pohádka - 602 647 646

27. 11. - Zahájení zimní sezóny
– pravá šumavská zabijačka a slavnostní otevření nového pivovaru
Horský hotel Belveder 376 397 016
28. 11. - Celorepubliková soutěž O pohádkové pivo ČR 2010 - Horský hotel Belveder
- 376 397 016
28. 11. - Vánoční koncert ŽSS, o.s. - Kostel v Hojsově Stráži - 376 361 227
29. 11. - Zvonkový pochod - Kostel Źelezná Ruda, 18:00 - 602 406 136
6. 12. - Setkání u Barborky - Železnorudský klub - 376 397 185
20. 12. - 3. mezinárodní vánoční trh - B. Eisenstein - 376 397 185
26. 12. - Vánoční koncert ŽSS, o.s. - Kostel v Železné Rudě - 376 397 033

31. 12. - Silvestrovský večer
Horský hotel Belveder - 376 397 016
15. 01. - Závody pro nejmladší lyžaře - LŠ Alpinka/LA Alpalouka - 602 647 646
22. 01. - Závody pro nejmladší lyžaře - LŠ Alpinka/LA Alpalouka - 602 647 646
23. 01. - Snowbitch – Cup - LA Belveder - 376 397 114
31. 01. - Pivovarská taneční zábava - Horský hotel Belveder - 376 397 016
12. 02. - Závody pro nejmladší lyžaře - LŠ Alpinka/LA Alpalouka - 602 647 646
13. 02. - Extreme Day – Radio Kiss - LA Belveder - 376 397 114
19. 02. - Závody pro nejmladší lyžaře - LŠ Alpinka/LA Alpalouka - 602 647 646
20. 02. - Přebory LŠ Alpinka - LŠ Alpinka/LA Alpalouka - 602 647 646
20. 02. - Maškarní a jízdy na čemkoliv - LŠ Alpinka/LA Alpalouka - 602 647 646
Březen 2010 - KO slalom-veřejný závod - SK Špičák/LA Belveder - 376 397 114
(Upřesnění a doplnění akcí naleznete v dalších vydáních Železnorudského zpravodaje, nebo
na www.sumava.net/itcruda/, Václav Šebelík, ITC Ž.Ruda.
tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net)

MARLIN Nová Pec, MĚSTO ŽELEZNÁ
RUDA.
A v příštím roce? Soutěže budou mít svá
pokračování, nový ročník zavede cyklo
i pěší turisty do dalších krásných koutů
Šumavy na Železnorudsku!
(Text a foto: VáclavŠebelík, ITC Železná Ruda)

Starosta Michal Šnebergr losuje výherce.

Výstavy a expozice
Historické motocykly, geologická
expozice – stálá výstava v „Zámečku“
Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa
a Pivovarské muzeum – stálá výstava v
hotelu Grádl
Parky USA - výstava fotografií Václava
Chabra – v ZŠ K.Klostermanna, od 11/09
Výstava fotografií s přírodovědnou
tématikou - Šumava – Muzeum Šumavy
od 12/2009 do 28.02.2010
Člověk a příroda – výstava obrazů M.-L.
Freimuth a K.Svetlinski – IS NP Šumava
v Alžbětíně, od 16. 10. 09
(Václav Šebelík, ITC Železná Ruda)

Příspěvek na léky
Zastupitelstvo Města Železná Ruda
schválilo i letos pro občany, kteří v roce
2009 oslaví 62 let věku a více, příspěvek
na léky ve výši 500,- Kč.
Příspěvek bude možné vybírat
v lékárně „U SNĚŽNÉHO ORLA“
(Špičácká ulice) do konce roku, tj. 31. 12.
2009.
Novinkou je, že léky budou vydávány
na
d v ě p o u k á z k y, k a ž d á
v hodnotě 250,- Kč.
Poukázky si již můžete vyzvednout
na Městském úřadě v Železné Rudě,
Správní odbor – přízemí, č. Dveří 005.
Informace je možné získat na telefonu:
376 361 225 nebo 724 053 791.
(MěÚ Železná Ruda-správní odbor)
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Turisté, hasiči a Horská služba
Zpráva z cyklo-turistické akce OKOLO Železné Rudy 2009
V sobotu 12. září 2009 se konal
2. ročník cyklo-turistické akce Okolo
Železné Rudy. Pořadatelé připravili tři trasy
pro pěší turisty 15, 25, 30 km a dvě trasy pro
cyklisty 35 a 50 km. Registrace účastníků
začala v 7,30. Do 11 hodin se registrovalo
107 pěších turistů a 35 cyklistů. Každý
účastník obdržel mapu vybrané trasy a dárek
na cestu - tašku, propagaci, tatranku a nápoj.

Zásah záchranářů
Od 13 hodin probíhal před penzionem
Habr doprovodný program, který

Rudě Josef Jaroš a náčelník Horské služby
Šumava Michal Janďura.
Úspěšní turisté
První účastníci cyklo-turistické akce se
do cíle vraceli od třinácté hodiny. Každý
z účastníků obdržel od pořadatele pamětní
list z akce Okolo Železné Rudy a informační
materiály z ITC Železná Ruda. Nejstaršímu
účastníkovi Vladimíru Čadovi z Klatov
narozenému v r. 1931 (vybral si trasu 15 km)
předal pamětní medaili města Železná Ruda
starosta Michal Šnebergr. Nejmladšího
účastníka akce Lukáše Trojana z Bděněvsi
narozeného v r. 2005 (s rodinou

3

1

demonstroval záchranné akce Červeného
kříže při úrazech v terénu. Dále představili
svou techniku členové hasičského sboru
Železné Rudy a také se představila Horská
služba Šumava. Expozice Motocyklové
asociace ČR prezentovala ochranné
prostředky pro motocyklisty, vzor
ochranného silničního svodidla i další
materiál pro bezpečnost motocyklistů

2

absolvoval
4
též 15 km)
odměnila
organizátor
ka akce
Jaroslava
Sklenářová
sladkostmi a hračkou.
Již se chystá příští ročník
Po ukončení akce účastníci strávili
ještě několik hodin při hudbě.
Druhého ročníku se zúčastnilo téměř o
100 % více účastníků než ročníku
předešlého. To je pobídka pro
organizátory, rodinný penzion Habr
v Železné Rudě a Město, aby již nyní
začaly s přípravou třetího ročníku.
Máme představy o změnách v trasách
akce. Chtěli bychom účastníkům

představit i přírodní scenérie
sousedního Bavorska.
V současnosti tipujeme možné cyklo
i pěší trasy, které bychom rádi
realizovali.
3. ročník cyklo-turistické akce
proběhne 11. září 2010. Zbývá již jen
poděkovat sponzorům
a organizátorům akce a do příštího
ročníku přizvat i domácí turisty ve
větším počtu, než tomu bylo letos.
Ostatní informace
i videozáznam zásahu záchranářů

5
najdete na www.pkvylet.cz. (Text
a foto: Milan Sklenář, Železná
Ruda)

v silničním provozu. Doprovodný
program vyvrcholil ukázkou zásahu
železnorudských hasičů
v součinnosti s horskou službou při
autonehodě včetně vyproštění
zraněného řidiče. Poté předvedli
hašení hořícího automobilu. Ukázky
doprovázeli odborným komentářem
velitel hasičského sboru v Železné

1) Příprava k ukázce - místní hasiči
zleva - Patrik Soukup, Filip Brož,
velitel Josef Jaroš
2) Úraz figuranta vypadá věrohodné
3) Starosta předává pamětní medaili
nejstaršímu účastníkovi akce
4) Jaroslav Sklenářová odměňuje
nejmladšího turistu
5) Odpočinek po výkonu
6) Spolupráce s policií

6
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Otazníky kolem Šumavy
bezzásahový management v pasti
Ekologický přístup, prosazený za
ministra Bursíka, který vyhradil cca 30%
plochy NP Šumava přírodním procesům
a přirozené obnově lesních ekosystémů, je
podle všeho v koncích. Dostal se do pasti
a popřel sebe sama. Letošní léto
nastartovalo kůrovcovou kalamitu, o jaké se
nám v posledních letech nesnilo. Viděl jsem
jak v jižní, tak v západní části Šumavy
obrovské plochy rezavějících lesů, které
napřesrok budou suché. Kůrovec napadl
i mladší porosty, o nichž se zatím věřilo, že
jsou „kůrovcivzdorné“. Samovolná obnova
je pomalá a má nejisté výsledky. Dvě
skupiny odborníků zatím nenašly společnou
řeč. Ekologové říkají, že smrkové plantáže
musí ze Šumavy tak jako tak zmizet, takže je
jedno, jestli to bude za rok bez péče lesníků
nebo za dvacet let s péčí lesníků. Jejich
odpůrci tvrdí, že Šumava se nesmí stát obětí
experimentu a laboratoří pro skupinu
biologů, zkoumajících přírodní procesy pod
lupou.
Současná situace je neradostná. Park
sice hlásá bezzásahovost, ale před časem
začal s drastickými těžbami dřeva v místech
nejdrsnější kalamity. To nejde dohromady.
Bezzásahový management měl naopak
omezit těžby. Kalamita má zatím těžiště
v Jihočeském kraji (Stožecko), napřesrok se

počítá s přesunem ohniska do Plzeňského
kraje. Kůrovcová panika povede k tomu, že
bezzásahový experiment nebude patrně
vůbec dokončen. Stane se tak bohužel za
cenu obrovských holin. I v jádrové zóně
sousedního Národního parku Bavorský les
začaly letos velkoplošné těžby
s kompletním odvozem kmenů. Do
Národního parku Šumava najely desítky
harvestorů, těží se pomocí lanovek, vznikají
několikahektarové holiny a hluboké erozní
rýhy. Stalo se, co nikdo nečekal – péče o les
se navzdory proklamacím o bezzásahovosti
vrací zpátky k lesnickému managementu za
bývalého, tolik kritizovaného ředitele
správy šumavského parku Ivana Žlábka.
Správa parku i ministerstvo přitom ještě
letos v srpnu tvrdili, že kůrovcová kalamita
je pod kontrolou a že se proti kůrovci bude
zasahovat jen jemně, bez holin. Nyní se
ukazuje, že opak je pravdou. Jaké budou
důsledky pro Šumavu, si zatím nikdo
netroufá odhadnout.
Abychom jako jiné noviny necitovali
stále kolem dokola slova jen slova ministra
životního prostředí o tom, že kůrovec
v šumavském parku je pod kontrolou,
zaznamenal jsem pro čtenáře
Železnorudského zpravodaje zajímavý
názor z odborné internetové diskuse. Zde je:

„Píšete, že smrková pole nemají na Šumavě
budoucnost. Jenomže se smrkem zmizí i les
jako společenstvo a všechny funkce, které
les plní. To je ten největší problém! Jistěže
za pár let, někde za pár desítek let vznikne
(vzniká) navazující sukcesní stadium lesa.
Pohříchu opět převážně smrkové (a díky
alespoň za ten jeřáb co tu a tam roste).
Klimax ovšem v nedohlednu, když budu
myslet pozitivně tak v dohlednu - ale staletí.
Tímhle postupem jsme to nevyhráli.
Shrnutí: V podstatě kůrovcová kalamita
nastartovala velký vývojový cyklus lesa, pro
biology asi fascinující, jenomže za
obrovskou cenu. Mně osobně by byla bližší
postupná přeměna monokulturních lesů za
pomoci člověka - vnos ostatních dřevin,
klidně s ponecháním dřevní hmoty v lese
(abych nebyl obviněn z dřevožroutství)
a tlumením kalamitních škůdců až do stadia
přírodě blízkého lesa (maximální snaha
o prostorovou a druhovou diferenciaci).
Vy l o u č e n í h o l o s e č í p o v a ž u j i z a
samozřejmost. Teprve potom (řádově
desítky let) přecházet na bezzásahový
režim. Dneska už je asi pozdě, než se podaří
kůrovce zastavit, zmizí další hektary lesa.
Zbytečně. Závěr: Cesta do pekel bývá
dlážděna dobrými úmysly. V kauze Šumava
a bezzásahovost to platí beze zbytku.“ -rh-

Novinky z městské knihovny
Týden knihoven
Týden od 5. do 11. října byl
v celé republice vyhlášen jako týden
knihoven. V naší knihovně
probíhala zdarma registrace nových
čtenářů. Během této doby navštívili
knihovnu skoro všichni žáci
základní školy. Prvňáčci se
seznamovali s prostředím knihovny,
poslechli si pěknou pohádku. Jejich
návštěvu zachytila fotografie. Starší
děti si vyzkoušely správné
zařazování knih v knihovně. Pro
mnohé bylo překvapením, že každá
kniha má jen jedno jediné správné
místo, kam patří. Knihy jsou řazeny
abecedně podle příjmení autora,
jaho jména a názvu knihy. Děti z druhého
stupně ocenily možnost veřejného přístupu
na internet již ze tří počítačů. Po vyučování
toho často využívají. Internetové připojení
zdarma si v knihovně oblíbili i mnozí turisté.

On-line katalog
Jak už sám název článku napovídá,
máme v knihovně něco nového. Věřím, že to
bude velkým přínosem pro všechny, kdo si
občas něco přečtou. Od poloviny září
funguje on-line katalog knihovny. To

znamená, že odkudkoli, kde je internetové
připojení, se můžete podívat, jaké knihy
v knihovně jsou, rezervovat si je a také si
jejich výpůjčku prodloužit.
Webové stránky knihovny se vám
otevřou po zadání www.knihovnaruda.cz.
Kliknete-li na ikonu katalog, objeví se okno
s názvem zadání dotazu. Vyhledávat můžete
podle autora nebo názvu knihy. Pokud je
neznáte, vyberte si z nabídky v třetím řádku
klíčová slova a najdete knihy týkající se
všeho tématu. Na stránkách katalogu pod

ikonou seznamy a novinky najdete
i přírůstky v knihovně. V současnosti
můžete vybírat z asi 8,5 tisíce výtisků.
Pokud kniha v naší knihovně není, je
možné si ji nechat objednat za malý
poplatek z jiné knihovny. Odkaz na
souborný katalog naučné literatury
všech knihoven je ve spodní části
stránky.
Prodlužování knih z domova
Jistě nejoblíbenější novinkou bude
možnost prodlužovat výpůjčku bez
návštěvy knihovny. Po otevření on-line
katalogu najdete ikonu – Vaše
čtenářské konto. Pro vstup musíte
zadat číslo vaší průkazky a jako PIN
vaše datum narození. Poté se vám
objeví informace o knihách, které jste si kdy
půjčovali, i jaké poplatky jste platili.
Kliknete-li na prodloužit označené
výpůjčky, vypůjčené knihy se na měsíc
prodlouží.
Na stránkách knihovny v sekci aktuality
je podrobně popsaná práce s katalogem.
Pokud nemáte možnost připojení na
internet, přijďte si vyzkoušet práci
s katalogem do knihovny, ráda vám
poradím. (Text a foto:Martina Najmanová
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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,
Horská služba Šumava
zajišťovala v měsíci září nejen
každodenní služby v našem
pohoří, ale zúčastnila se
i mnoha zajímavých akcí mimo
naší oblast.
5. září 2009 proběhl v okolí
Nového Města pod Smrkem již
31. ročník Mezinárodní soutěže
Horských služeb. Na start
závodu se postavilo sedmnáct
dvoučlenných družstev
horských záchranářů z celé
České republiky a jedna hlídka
ze sousedního Německa. Jejich
úkolem bylo zvládnout terénní
etapu v délce 23 km, jejíž
součástí byla šestikilometrová
časovka. Během celého závodu
musela být hlídka vybavena
potřebným horolezeckým
a zdravotním vybavením podle
stanovených propozic závodu.
Náročnost závodu rostla nejen
výškovým profilem tratě, ale
i počasím, které tradičně při
tomto závodu panuje. Hustá
mlha, silný vítr a déšť prověřily
připravenost horských
záchranářů v prostředí
J i z e r s k ý c h h o r. Š u m a v u
reprezentovaly dvě hlídky
a určitě neudělaly naší oblasti
ostudu, celkově se umístily ve
velké konkurenci na 13. a 14.
místě. Hlídka ve složení Petr
Řehoušek a Václav Cypro
obsadila druhé místo
v klasifikaci nejlepšího ošetření
pacienta. Tradičně tento závod
patří k vyvrcholení letní sezóny
u Horské služby a měřením sil
horských záchranářů
z jednotlivých oblastí České
republiky.
K podzimu patří
i pravidelné povinné doškolení
profesionálních členů Horské
služby v prostoru Ždárských
vrchů na Českomoravské
vrchovině. Letošní rok se
soustředil na prověření
zdravotních znalostí
a dovedností záchranářů.
Doškolení končilo složením závěrečných
zkoušek z poskytování první pomoci

Fotografie dokumentují účast členů Horské
služby na školeních a výcvicích. Bližší
informace se dočtete v textu.

v horském terénu. Ty se skládaly
z teoretické a praktické části,
kde byly prověřeny znalosti na
vybraných modelových
situacích a komise hodnotila
jejich zvládnutí. Prověřovalo se
stanovení odpovídající
diagnózy, provedení správného
ošetření pacienta, komunikace
během ošetření a odpovídající
transport. K přiblížení reálné
situace přispěli též dobře
namaskovaní figuranti
Červeného kříže.
V prostoru Žďárských vrchů
proběhlo ve dnech 20. až 25.
září 2009 i školení Vyšší
odborné školy zdravotnické
,,Bílá vločka“ České
Budějovice. Školení prvního
ročníku budoucích záchranářů
Zdravotních záchranných
služeb provádí Horská služba
již několik let. V tomto roce se
školení zúčastnilo i třináct
strážců Informační a strážní
služby Národního parku
Šumava. Týdenní kurz byl
věnován intenzivnímu výcviku
ve skalním terénu. Uzlová
technika, práce s lanem
a základním horolezeckým
vybavením, slaňování, základy
vedení záchrany osob ve
sklaním terénu, vybudování
jisticího stanoviště
a spouštění zraněných
v exponovaném skalním terénu
pomocí speciálních
transportních prostředků bylo
hlavní náplní tohoto kurzu.
Všichni frekventanti zakončili
náročný týden závěrečnou
zkouškou před lektory
a cvičiteli Horské služby.
Strážci Národního parku se
zhostili tohoto úkolu na
výbornou a prokázáním
dobrých praktických
i teoretických znalostí dokázali,
že budou nadále dobrou
pomocnou rukou Horské službě
na Šumavě. Projekt Bezpečná
Šumava tak získává další obrysy
možné spolupráce.
Michal Janďura, náčelník Horské služby
Šumava (foto: Horská služba)
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Vážení čtenáři,
Přiblížil se nám podzim a s ním i churavé a chladné počasí. To nás přivádí k opětovnému zatápění v kamnech, krbech a kotlích. S tím jsou
spjata rizika zvýšeného výskytu požárů komínů a domů. Proto přinášíme článek o bezpečném provozu topidel v nadcházející sezóně.

Události za 5.září –5. říjen 2009:
Požár – 2x Technická pomoc – 2x - Únik látek – 1x
17. 9. 2009 – Po informování Městskou policií vyjela naše jednotka k likvidaci olejové skvrny na parkovišti v ulici A. Kašpara – „nad
konzumem“. Na místě jsme zjistili, že z rozbitého automobilu uniklo několik litrů oleje, který se v dešti dále rozlil a roztekl po
parkovišti na celkovou plochu 10x15m. Pomocí sorbentu jsme olej odstranili.
18. 9. 2009 – Jednotka vyjela k odstranění sršního hnízda, které ohrožovalo alergického majitele rodinného domu na Špičáku. Pomocí
chemického postřiku jednotka hnízdo a celý roj během několika minut zlikvidovala.
29.9.2009 – Požár sazí v komíně rodinného domu na Javorné. Pomocí kominické koule bylo silně zanesené komínové těleso vyčištěno,
hořící usazeniny strženy a vyneseny z objektu. Majiteli nevznikla žádná škoda na majetku. Na místě zasahovala i jednotka HZS
Klatovy.
1. 10. 2009 – Odstranění hnízda nebezpečného bodavého hmyzu u bytového domu v ulici Belvederská, pomocí chemického prostředku.
5. 10. 2009 – Jednotka vyjela k požáru trávy nad čerpací stanicí Petra. Při příjezdu na místo jsme zjistili, že hoří travnatá plocha
o rozměru 30m2 u hlavní silnice zhruba 300m nad čerpací stanicí Petra. Pomocí vysokotlakého proudu jednotka požár uhasila.
Událost se obešla beze škody na majetku.

Okolo Rudy 2009
V rámci pořádání II. ročníku cykloturistické akce
OKOLO ŽELEZNÉ RUDY, jsme ve spolupráci
s Horskou službou Špičák, Českým červeným křížem
Praha 1 a Motocyklovou Asociací ČR, předvedli
ukázky naši techniky a vybavení pro použití při
mimořádných událostech. Na místě si lidé mohli
vyzkoušet základy první pomoci, nebo prohlédnout
nešvary a nebezpečné situace, které se dějí na českých
silnicích a v motoristickém provozu. Odpoledne jsme
předvedli vyproštění osoby z havarovaného
automobilu ve spolupráci s Horskou službou
a následné hašení hořícího automobilu (viz foto
vpravo). Tentokráte bylo provedeno i odborné
namaskování zraněného figuranta, které provedli
pracovnice ČČK – Praha 1.

Blíží se topná sezóna
Topná sezóna se pomalu blíží a hasiči již museli
vyjíždět k prvním požárům souvisejícím s provozem topidel a komínů. Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín
a zkontrolovat topidlo, je nejvyšší čas to udělat a sehnat si kominíka. Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů
souvisejících s topidly (ať už na plynovými, na kapalná či pevná paliva nebo elektrickými) a komíny. Kromě technických závad na nich
má významný podíl i lidská neopatrnost či neznalost.

Varující příklady
Letos v květnu na svou neopatrnost doplatil muž v obci Litobratřice na Znojemsku. V jeho rodinném domku začalo hořet dřevo a pak
i postel, které byly umístěny příliš blízko rozpálených kamen. Dotyčný při tomto požáru přišel o život.
Méně tragické, přesto citelné následky, měl požár domu v Rychlově dne 24. října loňského roku. Stačilo, aby měla majitelka domu
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v garáži umístěny dušičkové věnce příliš blízko od vyhřátého komína a následný požár způsobil škody za 300 tisíc Kč.
Zdánlivá drobnost - zapnutý elektrický přímotop postavený na koberci - způsobila velmi dramatickou situaci v obytném domě
v Brně. Koberec se vzňal a při následném rozsáhlém požáru museli hasiči zachránit osm lidí a dalších pět evakuovat.
Velkým nešvarem je používání hořlavých kapalin pro zatápění. Např. majiteli restaurace ve Smržovce na Jablonecku se nevyplatilo zatápět
v kamnech s pomocí benzinu, při lití benzinu do kamen zřejmě přeskočila jiskra, vznítily se páry benzinu a plastový kanystr
s benzinem začal muži hořet v ruce. Následný požár musely likvidovat tři jednotky požární ochrany.

Verovná statistika
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla (v roce 2007 to bylo 142 případů), manipulace se žhavým
popelem (98 požárů), umístění hořlavých látek v blízkosti topidla (83 případů), nebo špatné umístění či instalace topidla (79 případů), dále
zazděný trám v komíně (64 případů); častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí (102 požárů).
Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky
zplodin.
Jak na bezpečnost?
Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý kohout může „spolknout" celý váš domov. Proto neuškodí zopakovat si
základní pravidla užívání topidel a komínů. Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se
pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí
vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha
neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů
nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos
zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku
u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.
První zatopení
Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat
správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte
topidla bez odborné pomoci. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím "vylepšením" nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru,
výbuchu či jiného neštěstí
Revize a kontroly
Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla jednou za tři roky) a pravidelně kontrolujte, zda
správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé
plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového
ventilu či termostatu konče. Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např.
u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým. Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva
a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si
nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např.
biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko
poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru.Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva,
komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená voda navíc negativně
působí na tepelnou techniku a proces spalování. Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např.
benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění. V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel.
Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. z kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům
nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov. Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný
spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotřebičům připojené komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které
slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalivovou cestou, respektive komínem). Komíny
a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například
udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často
vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb). Kouřovod vedoucí z topidla do komínového
tělesa musí být správě izolován.
Odpovědnost
Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík. Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo
jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty. V případě vzniku požáru sazí
v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí
v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k popraskání komínu nebo dokonce k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit
plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu,
musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu
způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel
bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí
a zabezpečí váš majetek před požáry.
Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby
nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Jen v roce 2007 došlo kvůli samovznícení uhlí k 91 požárům,
celková škoda dosáhla téměř 22 mil. Kč. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně
omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť
novou navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla - rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na
manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu
teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte
nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout.
Filip Brož
Info: kpt. PhDr. Petr Kopáček - tiskový mluvčí MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
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Tip na výlet

Březnická hájovna a okolí.
Z Modravy, kam dojedeme autobusem
nebo autem, se vydáme po asfaltové
pohodlné cestě směrem na Březník. Cesta
vede malebným údolím při Modravském
potoku. Dojdeme na rozcestí pod
Březníkem, kde si můžeme projít zážitkový
okruh anebo pokračovat dále až na Modrý
sloup, odkud dojdeme kolem skleněné
Archy po letní cestě na horu Luzný.
Z rozcestí pod Březníkem vystoupáme dále
k hájovně, kde se nachází expozice mapující
život Karla Klostermanna a provozovna
s občerstvením. Od hájovny se nám
naskytne nádherný pohled do Luzenského
údolí. Dále jdeme buď stejnou cestou anebo
přes Cikánskou slať nazpět do Modravy.
Trasa je též vhodná pro cyklisty. Václav
Chabr (foto: red.)

Skvělá kniha o Šumavě
Kdo by neznal šumavská ledovcová
jezera. Je jich celkem osm a všechna mají
zajímavou historii a patří k unikátním
ekosystémům Šumavy. První souhrnnou
obrázkovou publikaci o jezerech napsal
lesní inženýr Ivo Svoboda (1930), milovník
a znalec Šumavy. Svoboda během svého
života na Železnorudsku často pozoroval
proměny jezer, jejich přítoky, krajinu kolem
nich a dělal si o tom všem zápisky. Letos
vyšla v nakladatelství DAS Media jeho
záslužná publikace „Šumavská ledovcová
jezera, kary, strže a vodopády“. Kniha
naplněná dobovými dřevoryty i autorovými
vlastními fotografiemi shrnuje historii
kolonizace Šumavy i vývoje všech osmi
jezer. Například terénní výzkumná stanice
na břehu Černého jezera stála už na konci
devatenáctého století. Svoboda odborným,
ale přístupným jazykem vysvětluje, jak
jezera díky horským svahovým ledovcům
vznikala, jak pokračoval jejich výzkum
a jaká je jejich přírodovědná hodnota.
Svoboda poutavě popisuje acidifikaci jezer,
vývoj jezerního karu, fyzikální vlastnosti
vody šumavských jezer. Píše o tom, jak se
mísí v různých ročních dobách jejich různé
vodní vrstvy a co to přináší. Rozepisuje se
o vegetaci v okolí jezeri v jezerech. Popisuje
i pobřežní rostlinstvo, například Velké
Javorské jezero s typickou plovoucí
rašelinnou vegetací. Svoboda svůj text
doprovází kombinací historických

a aktuálních fotografií. Zajímavé jsou
například fotografie Velkého Roklanu
z roku 1998, které ukazují místní lesy ještě
zelené, s občasnými rezavějícími plochami.
Text doprovázejí i grafy a mapy. Jde
o mimořádnou publikaci, ukazující
prakticky všechny přírodní krásy Šumavy.
Na škodu jsou podle mého názoru jen
občasné výpady proti turistům, kteří podle
Svobodova názoru mnohdy Šumavu ničí.
Svoboda si v této chvíli neuvědomuje, že to
byla Správa NP a CHKOŠ, která
v devadesátých letech místním lidem
nabídla jako jedinou alternativu rozvoje
oblasti turistický ruch. Svoboda chválí
Správu NP a CHKOŠ za dobrou práci, ale
v kapitole o Plešném jezeře píše: „Horský
masiv Smrčina-Třístoličník má nesmírnou
cenu z hlediska přírodovědeckého
i ekologického. Přesto dostali filmaři roku
1997 povolení k natáčení filmu Jezerní
královna, kdy byla hráz jezera zcela
zbytečně porušena a hladina jezera silně
poklesla.“ Zbývá dodat, že filmaři dostali
povolení natáčet film právě od Správy NP
a CHKOŠ. Občas najdeme chyby v názvech
německých lokalit.
Ve světle velké
historické hodnoty Svobodovy knihy však
takové drobné prohřešky autorovi rádi
odpustíme. Svobodova obrazová publikace
je k dostání v železnorudském papírnictví
v 1. Patře obchodního domu Královák (nad
Sparem).

Naši předškoláci
Uběhl měsíc od začátku školního roku
a nové děti si již zvykly na nové prostředí
a přizpůsobily se režimu MŠ. U nejmenších
zmizely slzičky z tváří a vystřídal je úsměv.
A jak by ne. Vždyť na ně čekají noví prima
kamarádi, nové hračky a hodné paní
učitelky. Děti jsou ve dvou třídách. První
třída „Broučci“ – 28 dětí. Druhá třída
„Čmeláci“ – 27 dětí
Jelikož se u řady dětí vyskytly problémy
se špatnou výslovností a vadami řeči,
navštěvuje naši MŠ klinická logopedka Dr.
Vítovcová. Ve školce mají děti možnost

Šumava z výšky
Letecké snímky Šumavy chystá
k vydání plzeňský fotograf Milan Váchal.
Snímky byly pořizovány v průběhu
několika let včetně letošního roku.
Iniciátorem celého projektu je plzeňský
publicista Zdeněk Roučka, který také
napsal texty k Váchalovým fotografiím.
Fotografie přiblíží známé i méně známé
šumavské vrcholy, hřebeny, jezera, louky

a slatě. Nevyhne se ani obcím. Celá kniha
bude podle Roučkova vyjádření „šokující“,
protože s tvrdou pravdivostí zaznamená
„obrovské plochy zkázy“, tedy místa
bezzásahového režimu, kde si příroda měla
po kalamitách pomoci sama. V době, kdy
vrcholí spory o koncepci Národního parku
Šumava, půjde tedy o knihu žhavě aktuální.
Název knihy bude „Šumava kouzelná
a umírající“.
Kniha vyjde v listopadu 2009 a bude
tedy vhodným dárkem pod vánoční
stromek.

navštěvovat i zájmové kroužky. Nejstarší
zkoušejí v kroužku DĚTI V POHYBU své
pohybové dovednosti nebo výtvarničí
v EKOdílně, hrají na flétničky a hravou
formou se seznámují se základy německého
jazyka.
25. 9. Děti viděly ukázku výcviku psů
Celní správy a šikovnost pejsků odměnily
potleskem.
Přejeme našim nejmenším v novém
školním roce, aby se jim ve školce líbilo
a aby odcházely domů šťastné, zdravé
a spokojené.
L.Ch.
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I Prenet je Železnorudsko
kaple svaté Kunhuty
Nejstarší historie
První písemná zpráva o osídlení Prenetu
pochází z roku 1040. Je spojena s vybíráním
„prenetského cla“. Postupem let zde
vznikala osada, která sloužila jako
odpočívka na obchodní cestě zvané
Zwieselská nebo také horní cesta.
S rozvojem obchodu a těžbou rud se osada
stále rozrůstala. V roce 1408 zde nechali
Bohuslav a Racek z Janovic, páni na
Riesemberku, postavit kapli svaté Kunhuty
a dům pro celníka. Kaple patřila nadací pod
Novou Kdyni. V roce 1785 byla přifařena
k Zelené Lhotě. V roce 1850 byl Prenet
s celou výměrou připojen k Hojsově Stráži.
Osada čítala 6 dvorů a 16 chalup. Prenet patří
dodnes k obci Hojsova Stráž. V letech 1684
– 1687 byla kaple svaté Kunhuty na Prenetu
nově opravena a byl v ní zhotoven nový
oltář. Za první světové války byl zvon
z kaple rekvírován a v roce 1929 byl
nahrazen dvěma novými zvony. Po odsunu
německých obyvatel v roce 1946 se osada
zcela vylidnila. Kaple i dvory začaly chátrat.

Obnova památky
Z většiny staveb nezbylo nic a stejný
osud čekal i kapli. Snahou občanského
sdružení Společnost Hojsova Stráž je
obnovit a zachovat tuto památku i dalším
generacím. Z bohatého vybavení kaple se
zachoval jen značně zchátralý barokní oltář
z roku 1687 bez výzdoby. Zachoval se též
oltářní obraz svaté Kunhuty, který byl
uložen v Zelené Lhotě. Nová střecha, strop,
okna, dveře, úprava okolí ... to je výsledek
společné obětavé práce členů sdružení.
V létě 2007 byla kaple svaté Kunhuty
placená inzerce

slavnostně otevřena. Pod kaplí se
nachází i malá prý léčivá
studánka. Blízko studánky
stávala poustevna. Voda lákala
poutníky z celého okolí do sedla
pod Prenetem. Dnes zve turisty
krásná příroda.
Z podnětu Občanského
sdružení Společnost Hojsova
Stráž, garanta opravy kaple svaté
Kunhuty na Prenetu, byla v roce
2009 podána Ministerstvu
kultury ČR žádost o dotaci na restaurování
barokního oltáře ve výši 70 tisíc korun.
Přiznána byla částku 50 tisíc korun. Vlastník
stavby Římskokatolická farnost Nýrsko
přidala šestnáct tisíc korun a Občanské
sdružení Společnost Hojsova Stráž poskytlo
částku dvanáct tisíc korun. Restaurátorské
práce na oltáři proběhly v období 29. 6. – 14.
7. 2009 podle schváleného restaurátorského
záměru. Při příležitosti „Prenetského léta
2009“ 23. 8. byl oltář slavnostně odhalen
a zrestaurovaný oltářní obraz svaté Kunhuty
opět umístěn v kapli.
Poděkování za záchranu kaple patří
všem sponzorům a lidem, kteří přispívají na
opravu a její novou výzdobu a kterým není
obnova kulturních památek a naše snažení
lhostejné. Díky tomu můžeme konstatovat,
že obnova kaple svaté Kunhuty je ve fázi
dokončování.

Oprava fasády
Občanské sdružení si stanovilo jako
poslední bod dokončení obnovy kaple svaté
Kunhuty „Opravu venkovní fasády“.
V současné době se snažíme získat finanční

prostředky na tento projekt a proto si
dovolujeme oslovit případné sponzory:
Pokud Vám naše snažení není lhostejné
a rozhodnete se podpořit náš projekt
sponzorským příspěvkem, můžete jej
zasílat přímo na účet č. 1947127359/0800
nebo nás kontaktovat na adrese
os.spol.hojsovastraz@seznam.cz
Děkujeme.

Prenetské léto 2009
Ztracená tradice posvícení, které na
Prenetu bývalo vždy v polovině září se snaží
Občanské sdružení Společnost Hojsova
Stráž obnovit. 23. 9. 2009 zde uskutečnilo
již třetí Prenetské léto – pouť ke kapli svaté
Kunhuty na Prenetu.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý
program, občerstvení, krásné počasí a dobrá
nálada. Ještě před programem v kapli
vystoupil pod širým nebem Železnorudský
smíšený sbor vedený sbormistrem
Martinem Červenkou. Potěšili a pobavili
všechny návštěvníky Prenetského léta
svými pěveckými výkony. Nechyběly ani
lidové písničky. Mezi návštěvníky byla
i paní, která si přinesla svůj hudební nástroj
„Citeru“ a předvedla všem návštěvníkům,
jaké libé zvuky lze z tohoto nástroje
vyloudit, když se na něj umí hrát a vše
doprovázela zpěvem.
Program v kapli zahájil Železnorudský
smíšený sbor, poté Alexandra Šatrová
stručně seznámila všechny zúčastněné
s historií místa, hovořila o zrestaurování
oltáře a oltářního obrazu svaté Kunhuty
a zároveň byl tento oltář a oltářní obraz
slavnostně odhalen. Na závěr se uskutečnila
v kapli sv. Kunhuty mše, kterou sloužil pan
farář Jandera ze Strážova.
Všichni pevně věříme, že i na Prenet se
vrátí ztracená tradice posvícení.
Sponzoři Prenetského léta: František
Strnad - Hotel Belveder, Dana Šmídová
SPECIÁL, Drahomíra Šůsová Hodinářství, návštěvníci, kteří přispěli na
opravu kaple.
Občanské sdružení Společnost Hojsova
Stráž děkuje výše uvedeným sponzorům za
jejich příspěvky a za vstřícnost podpořit náš
projekt. Děkujeme. (Text a foto: Vladimíra
Steinerová, OS Společnost Hojsova Stráž;
foto též na str. 12)
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Z okresního města
V pondělí 28. 9. 2009 v den státního
svátku, zvaného Den české státnosti, který
je věnován Sv. Václavovi, knížeti českému,
se konala zajímavá akce – Svatováclavská
jízda. Celý akt začal v obci Svrčovec, poblíž
Klatov, kde se shromáždil průvod na koních
i povozech, koňmi tažených. Před
jedenáctou hodinou vyrazil průvod, v čele
s knížetem Václavem a jeho poddanými, na
cestu do Klatov, kde jej na náměstí přivítal
starosta města a předal mu symbolický klíč
od města. Kníže Václav dar přijal, připil si
na zdraví se starostou i měšťany a slíbil, že
se zasadí o další rozkvět města a okolí. Poté
s celou družinou odcválal. Celou

Žijí mezi námi
Paní Marie Antošová
Paní Antošová se narodila 29. prosince
1932 za velkého sněhu na vejměnku pod
Hofmankami německé mamince a českému
tatínkovi.
V dětství musela malá Marie hodně
pomáhat rodičům při práci u sedláka. Když
chodila do školy, bylo samozřejmostí, že
domů do kopce z údolí nosila nebo spíše
svými dětskými silami tahala nákupy. První
dva školní roky absolvovala v německé
dívčí škole, která byla v domě čp. 153 vedle
obchodu pana Zíky. Potom chodila do
obecné školy na Špičáku. Když ji ukončila,
byl rok 1943, maminku odvezli Němci
neznámo kam, aby už se svým českým
mužem, který ale s rodinou stejně nesměl
bydlet, nemohla mít další děti. Marie
s bratrem zůstali sami s babičkou. Za školu
měšťanskou, kterou by byla ráda
navštěvovala, se muselo platit. To v nastalé
situaci nepřipadalo v úvahu. Navíc rodina
vůbec nevěděla, kam maminku odvezli.
Marie, o málo víc než desetiletá, se ji
vypravila hledat. "Nejdřív jsem jela do
Zwieselu," říká, "tam odtud mne poslali do
Mnichova a tam jsem se dověděla, že máma
je ve Viechtachu na klinice. Měla problémy
se štítnou žlázou, špatně slyšela... Prostě,
nebylo to pěkné. Odvezli ji v únoru a až
někdy v létě se vrátila domů.”
Paní Antošová se značnou část svého
života musela potýkat s nejrůznějšími
problémy. Vzpomíná třeba, jak během války
byli, ač Němci, pro Němce "bémáci", ale po
válce zase, ač otec Čech, "ti prokletí
Němci". Přitom do roku 38 si pamatuje, jak
v Železné Rudě žili všichni pospolitě bez
ohledu na národnost. Rok 38 přinesl
nenávist a neštěstí všem. Doslova k tomu
říká: "Před válkou bylo jedno, kdo je kdo,
Češi, Němci, Židi... všichni tu žili v míru.
A najednou taková nenávist, nechápali jsme
to."- A nenávistí žili někteří i po válce . To
dokládá vzpomínka na to, jak si sběrem

Svatováclavskou jízdu sledovaly
tisíce diváků, avšak nejvíce se
jich shromáždilo na klatovském
náměstí, aby byly přítomny
uvítání knížete Václava.
Akce byla doprovázena
krásným počasím a celkový
dojem kazili snad jen Ti
milovníci jízdy na koních, kteří
nectili tradici středověkého
průvodu a oblékli se do
kovbojských a jiných, do
zmíněné doby
nepatřících
oděvů. (Světlana Chabrová; foto
Václav Chabr)

borůvek přivydělávala na potravinové
lístky. Za utržené peníze se Marii podařilo
koupit si od Němců, nasazených na
poválečné práce, i fotoaparát. Jenže pro
tehdejšího tajemníka národního výboru na
Špičáku patřila k Němcům a na něco
takového neměla právo. Tak jí foťák
bezostyšně zabavil a s ním i rodině matrace
a jiné věci. "A to i přesto, že táta byl Čech. To
byl zlý člověk, bral lidem i peníze

z peněženek," dodává paní Antošová. A ještě
jednu velmi nepříjemnou etapu života
připomíná. Po roce 1948 náhodou věděla
o plánu jednoho známého emigrovat. Na
plánu, ani na jeho realizaci se ale nepodílela.
Přišlo ale udání, zatčení a čtyři měsíce ve
vězení.
Po válce rodina zůstala na Hofmankách
jako jediná a měla úkol hlídat
opuštěnýdobytek. V roce 1946 se Dr. Antoš
(později tchán) zasloužil o to, aby Mariina
rodina nešla do odsunu. Také jí zařídil dekret
na domek v nové Americe. Toto období také
nebylo jednoduché. Paní Marie vypráví:
"Maminka jako Němka by po všech
válečných trápeních byla radši šla do
odsunu. Ostatně už jsme byli naloženi
a vezli nás na žebřiňáku, ale na zásah

doktora Antoše se vše změnilo." Rodina
Antošova si v Rudě 1932 postavila vilu
s pokoji na pronajímání. Po válce, když se
vrátila zpět, zaměstnala Mariinu maminku
jako pokojskou. Na paní Antošovou, svou
tchýni vzpomíná paní Marie s úctou. Rodině
pomáhala i nad rámec běžného pracovního
vztahu. Po válce musela paní Antošová
znovu chodit do školy. Nejprve se musela
naučit česky. K tomu říká: "V Hojsovce
začali s češtinou dříve a když pak přišli do
Rudy, my jsme měli zřetelné zpoždění. Ale
velmi nám pomáhali tehdejší učitelé Vrba,
Koloros, Král, kteří se nám německým
dětem věnovali i po vyučování." Pak se
vyučila u ševce k pomocným pracem při
výrobě bot. Od přípravy kůže přes
dopracování detailů až k balení a expedici.
Později pracovala jako školnice a pak se
dostala na místo kuchařky v chatě na
Můstku. Znovu škola, odborné zkoušky
a pak až do důchodu pohostinství
a restaurace. Správcovala, vařila, prodávala,
vedla odborný výcvik učňů. I když dnes je
v důchodu, vlastně je pořád v pohostinství,
neboť poskytuje ubytovací služby a stará se
o své hosty. Rozhodně neodpočívá. Využívá
daru naprosto svěžího zraku a hodně čte
a luští křížovky. Pracuje v místní organizaci
Svazu zdravotně postižených, policii
poskytuje tlumočnické služby. Půl roku také
pomáhala spolu s panem Denkem z Hojsovy
Stráže pasovské univerzitě s přípravou
publikace o německých nářečích.
Namlouvala záznamy mluvené podoby
nářečí z oblasti Železné Rudy a Nýrska. Přes
všechny těžkosti, které v životě musela
překonat, zůstává optimistická. Přeje sobě
i nám všem, aby se již nikdy neopakoval rok
1938, aby se nezapomínalo na to, že peníze
nejsou vše. Váží si elánu současného
starosty a jeho péče o město. Ráda by viděla
znovu pospolitost, se kterou lidé v Železné
Rudě dříve žili. Říká to slovy: "Pojďme
zkusit spojit spěch nové doby se
vzpomínkami, zkusme z nich vybrat to
hezké a oživit to.” Podle vzpomínek paní
Antošové Věra Drahorádová; foto: Milan
Bachroň
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Dobrá sezóna pro Ski areál Špičák
Každý, kdo letos v létě přijel na
Šumavu, nemohl nevidět davy cyklistů
a pěších turistů. Návštěvnost byla vyšší než
v jiných letech to ostatně konstatovaly
i přehledy návštěvnosti vypracované
správou Národního parku a Chráněné
krajinné oblasti Šumava. Šumava prostě
stále láká. Turisté vyhledávali staré i nové
trasy, návštěvnost nového hraničního
přechodu Modrý sloup byla vysoká
a nezbývá než doufat, že správa NP
a CHKOŠ tento přechod za rok zase
neuzavře. Turistický zájem se projevil i na
Železnorudsku. Například v Bike parku ve
Sportovním areálu Špičák šlo o druhou
nejlepší sezónu co do počtu přepravených
osob od vybudování nové lanovky od půlky
června do poloviny září bylo v úhrnu
přepraveno 16 560 osob. Osobně jsem si
všiml i bikerek, jezdkyň, které brázdily
svahy Špičáku mnohdy lépe a rychleji, než
bikeři. Správci Bike parku zaznamenali
velký nárůst pěších turistů oproti loňskému
roku o cca 20%. Rekreační turisté nebo
cyklisté pokračovali po turistických
cestách k jezerům nebo i dál ke Statečku
pod Ostrým a na Svatou Kateřinu.
Dobří jezdci využívali novou bikerskou
trať „Struggle“ (což znamená „boj“). Velký
zájem projevili návštěvníci a bikeři
o půjčovnu a servis sjezdových speciálů.
„Zákazník přijíždí s vlastním kolem, ale od

nás si ještě k tomu klidně půjčí špičkový
speciál. Půjčují se i chrániče, helmy,
rukavice,“ konstatoval Vladimír Kasík ze
Ski areálu Špičák. Vyhledáván byl i servis,
který je na Špičáku na profesionální úrovni.
Oblíbené byly také výukové Simple ride
campy pod vedením legendy českého
bikingu Richarda Gasperotiho. Byly
uspořádány závody pro veřejnost na
sjezdovce Struggle a vítězové získali
hodnotné ceny. Za zmínku stojí i dámský
víkend se slevou na lanovku pro ženy.
Na příští letní sezónu se v Bike parku
Špičák počítá s dvěma novými tratěmi.
Jedna z nich je původní, velmi oblíbená
trať, která musela být v letošní sezóně
zavřena. Druhá bude úplně nová. Budou to
lehčí tratě než ty, po nichž se jezdilo letos.
Správci areálu si od zvýšení počtu tratí
slibují, že přilákají víc rekreačních jezdců
i začátečníků. Na obě nové (nebo
staronové) tratě teď probíhá posuzování
vlivu na životní prostředí v procesu EIA.
Bude také vybudována stálá základna
Simple ride campu s denní možností
profesionální výuky sjezdového ježdění.
K dispozici bude dvacet úplně nových
nejmodernějších sjezdových kol značky
Kona. Areál počítá pro rok 2010
s uspořádáním závodů evropského poháru
ve sjezdu na horských kolech.

Soustředění SkiKlubu na Lipně
Železnorudští lyžaři se začali
připravovat na zimní sezónu. Od 17. do 20.
září proběhlo cyklistické soustředění
místního SkiKlubu. Bydlelo se v pěkných
chatkách penzionu Vyhlídka v Přední
Výtoni u Lipna. Každý den děti vyrážely
v doprovodu svých trenérů na vyjížďky po
okolí. Prohlédly si Schwarzenberský
kanál, kolem kterého dojely až na území
Rakouska. Vyzkoušely si plavbu přívozem
přes přehradu z Frýdavy do Frymburku,

odkud pokračovaly do Vyššího Brodu.
Jeden z výletů směřoval do znovuobnovené
osady Svatý Tomáš a na blízkou zříceninu
Vítkův kámen, odkud byl krásný výhled na
Lipenskou nádrž.
Pobyt dětem zpříjemnila návštěva
pěkného bazénu ve Wellness Hotelu
Frymburk. Svoji odvahu prokázali
účastníci na stezce odvahy, kterou trenéři
a starší děti připravili v blízkém lesíku.
Poslední večer se s pobytem na Lipně
v š i c h n i
rozloučili při
táboráku
a pečení vuřtů.
Cyklistické
soustředění se
všem moc
líbilo a už se
t ě š í
n a
nadcházející
zimní sezónu.
(Text a foto:
M a r t i n a
Najmanová)

POZVÁNKA
Železnorudský závod
Kynologický klub pořádá 31. 10. na
fotbalovém hřišti od 9:00 hod.
8. ročník Železnorudského závodu.

Na tomto závodě si jako každý rok
změří své síly čtyři základní
kynologické organizace
Přijďte se podívat,budeme se těšit.
Členové kynologického klubu

Jubilejní závody
Ve svátečním dopoledni v pondělí 28. 9.
TJ Tatran a SkiKlub Železná Ruda
připravili jubilejní 20. ročník běžeckého
závodu Podzimním Železnorudskem.
Pořadatelé připravili závody pro všechny
věkové kategorie, od nejmladších dětí až po
vytrvalé veterány. Nejkratší tratí byla
padesátimetrová vzdálenost a nejdelším
závodem bylo velmi náročných 8 km
debrnického okruhu. Běhalo se za velmi
krásného počasí. Dětských závodů na dráze
školního hřiště se zúčastnilo 57 běžců.
O nejrychlejšího závodníka v hlavním
závodě soupeřilo 22 běžců a 11 žen
a juniorů. Vítězem jubilejního závodu se
stal domažlický atlet Jiří Voják. Těsně
porazil železnorudskou sportovní naději
Jakuba Kořána. Z žen byla nejrychlejší
klatovská atletka Petra Kaviová. Kousek za
ní zaostala biatlonistka z Tatranu Pavla
Zahálková. Celkovými vítězi o titul
nejlepšího běžce Železnorudské kotliny pro
rok 2009, kde se sčítají výsledky jarního
a podzimního běhu si zopakoval loňský
triumf Martin Šimurda z Kašperských Hor a
mezi ženami byla nejlepší klatovská
veteránka Ivana Machová. CtiDra (Pozn .
Výsledky závodu si můžete prohlédnout na
webových stránkách základní školy
www.zszeleznaruda.cz) (ilustrační foto:
archiv)
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Letní koncerty 2009
Cíle sdružení
Občanské sdružení Společnost Hojsova
Stráž uskutečnilo již pátý ročník Letních
koncertů v kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie. Ten je nepřehlédnutelnou
dominantou Hojsovy Stráže. Zachovat
památky pro budoucnost by mělo být cílem
každé kulturní společnosti, proto si
Občanské sdružení Společnost Hojsova
Stráž jedním z programů své činnosti zadalo
projekt „Oprava kostelních varhan“
v Hojsově Stráži. Projekt bude financován
z darů sponzorů a výtěžků z Letních
koncertů.

Prázdniny s hudbou
Spirituál Kvintet (foto č. 1) vystoupil
před zcela zaplněným kostelem 12. 7. 2009,
s dalším vynikajícím vystoupením se
představili Lenka Dusilová, Beata
Hlavenková a Clarinet Factory projektem
Eternal Seekers 26. 7. 2009 (č.2).
Nezapomenutelným zážitkem bylo také
vystoupení Jaroslava Svěceného
v doprovodu Pellant Collegia
2. 8. 2009 (č. 3) a posledním zážitkem
v rámci Letních koncertů bylo vystoupení
jazzmenky Jany Koubkové
s doprovodem 12. 8. 2009 (č.4).
Společnost Hojsova Stráž děkuje všem
sponzorům za vstřícnost a ochotu přispět na

Letní koncerty, potažmo na
náš projekt „Oprava
kostelních varhan“. Zároveň
přijměte poděkování za to, že
Vám není naše snažení
l h o s t e j n é . N a š i
pomocnícijsou Krajský úřad
Plzeňského kraje, Město
Železná Ruda, Firma Broker
Team a.s. Praha, realitní
kancelář Fidox Klatovy, 3
Tiskárna Prima Press s.r.o
Plzeň, Ing. Pavlík Jan Nýrsko, AIRWEB
Klatovy, pan Skopal Apartmány Šumava
Hojsova Stráž, paní Navrátilová
Květinářství „U Hrdých“ Železná
1 Ruda, pan Steiner Karel Elmont
Hojsova Stráž, sl. Říhová SPC
Krnov, Penzion Rösel Hojsova
Stráž, paní Pscheidtová a pan
Pscheidt Restaurant pod Smrkem
Železná Ruda, pan Kasík - Janovice
nad Úhlavou, pan Larva Hotel u
Larvů Železná Ruda-Alžbětín, Jan
Kořán - EKO farma Špičák, pan
Soukup Stavební firma Plzeň,
Červený kříž Hojsova Stráž, pan
Berka - Brčálník, Jiří Kvapil Špičák, Martin Kulhánek - Hojsova
Stráž, Michal Šnebergr ml. - Maso,
uzenářství Železná Ruda, pan Písař, ZKD
Sušice - členský výbor Železná Ruda, pan
Škach - Hojsova Stráž, Lesní společnost
Železná Ruda a.s., pan Černý Zámeček
Hojsova Stráž, Lékárna „U sněžného orla“
Železná Ruda, Ski areál
Špičák - zapůjčení lavic
zdarma na všechny koncerty
a všem návštěvníkům
a zároveň majitelům
vstupenek.
Poděkování patří také
Infocentru Železná Ruda,
Infocentru Nýrsko a obchodu
Šiwa Klatovy za jejich
vynikající spolupráci, za
propagaci našich
k o n c e r t ů
2
a předprodej
vstupenek na koncerty.
Na šestý ročník
Letních koncertů pro
Vás chystáme opět
koncerty vynikajících muzikantů
a pevně věříme, že se všichni
v příštím létě 2010 ve zdraví sejdeme
a opět zažijeme nezapomenutelné
zážitky s hudbou. Jste srdečně zváni.
Děkujeme.
Pokud se rozhodnete podpořit náš

projekt sponzorským příspěvkem, můžete
tento zasílat přímo na náš účet vedený

4

u ČSOB,a.s. číslo 220396617/0300 nebo
nás kontaktovat na adrese
os.spol.hojsovastraz@seznam.cz
(Foto a text Vladimíra Steinerová, OS
Společnost Hojsova Stráž)

Poslední fotografie zachycuje
vystoupení Železnorudského smíšeného
sboru před obnoveným oltářem
a oltářním obrazem sv Kunhuty v kapli
sv. Kunhuty na Prenetu. Bylo to při
Prenetském létu v na konci letošního září.
Podrobnosti o akci můžete číst na str. 9.
-red-
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