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Zastupitelské okénko
Tradiènì na první stranì ètete Slovo
starosty. Letos chceme kromì tohoto
textu dát slovo postupnì všem èlenùm
zastupitelstva. V lednu nás
místostarosta seznámil s životem
Hojsovy Stráže v loòském roce. Dnes je
podle abecedy øada na mnì.

Na co myslím v únoru?
Hlavou se žene spousta vìcí. Že nìkteré
body projednávané v zastupitelstvu jsou
pìknì zapeklité a vlastnì ani nemají dobré
øešení. Že i Bavorská Ruda se potýká
s poklesem návštìvnosti. Že se zatím
nepodaøilo žádný z nápadù na využití volné
kapacity školy zrealizovat. Že obce nemají
na vše, co by potøebovaly, dostateèné
pravomoci.
Zaènu však u pøíspìvku Milana Køíže.
v lednovém ŽZ. Hojsovka a Železná Ruda jeden správní celek, a pøesto tak odlišný
život. Necelé dvì stovky trvalých obyvatel,
k tomu kupka chalupáøù a všichni
dohromady se Hojsováci baví vážnì
i nevážnì, ba i úplnì nevázanì. Pøijdou
všichni. A to je to, proè myslím na
Hojsovku. Jak to, že v Rudì se tohle nedaøí?
Dìje se také spousta vìcí, Staèí se kouknout
na pøehledy akcí. Za rok je pøíležitostí
k setkávání na desítky. A pøesto lze slyšet
hlasy, že se tu nic nedìje. Kromì letních
slavností bývá ale na akcích vidìt jen èást
obèanù - pøíznivcù organizátora konkrétní

PARKOVACÍ KARTY
Zastupitelstvo mìsta schválilo výši
úhrad za parkování ve mìstì. Trvale bydlící
majitelé nemovitostí neplatí žádný
poplatek za jedno auto, za každé další platí
50 korun za rok. Pokud nejsou majiteli
nemovitosti platí též 50 korun za vozidlo
roènì. Vlastníci nemovitostí bez trvalého
pobytu zaplatí 500 korun roènì. Za osobní
auto podnikatelské zaplatí majitel 2 000
korun, za dodávku 3 000 korun.
Celý text naøízení mìsta najdete na
www.sumava.net/muruda/vyhlasky.asp
(EO)

Veletrhy a výstavy

akce. Skuteènì jsme vždy zaneprázdnìni?
A jak to, že Hojsováci nejsou? Jsou za
kopcem. K nim nedolehnou spory nás
zastupitelù, zabarvené bohužel až
nepøátelsky. A tak v podvìdomí nemají:
“Tam nejdu, protože tam bude ... a ten/ta má
divné názory.” Mám-li pravdu, prosím,
zkusme spory nechat na schùze a zkusme se
podobat Hojsovákùm.
Èas od èasu je slyšet, že mìsto dìlá
málo pro cestovní ruch a navíc svými spory
odrazuje návštìvníky. Nemyslím si, že by
zastupitelstvo až tak mohlo ovlivnit pøízeò
návštìvníkù. Podívejme se do Bavorské
Rudy. Tam vìci veøejné fungují urèitì jinak.
Na Javoru se stále investuje, a pøesto se
Eisenstein potýká s odlivem návštìvníkù.
I tam se prodávají rekreaèní byty. Pøíèiny
v krátkém èlánku urèitì nepostihnu. Jednou
z nich bude i toto: “Svìt se zmìnil. Autem do
Rudy z Plznì ve ètyøech lidech nìco pøes
hodinku cesty. Tam a zpátky za necelých
500,- Kè. Za ubytování mnohdy tìch 500,nestaèí ani pro jednoho na noc. A tomu se
divíme? Je cena permanentek adekvátní?
A jaké jsou služby kromì toho, že v dùsledku
vìtší pøepravní kapacity jsou sjezdovky
pøeplnìny a stoupá úrazovost?” (Citát
z dopisu, kterému se budeme vìnovat
v dalších èíslech.)
Nechci ale být škarohlíd. Vìøím, že
souèasný vývoj je stále ještì pokraèováním
dìjin dvacátého století. A stejnì tak vìøím,
že ne jednotlivci, ne zastupitelé, ale my
všichni, kdo tu chceme být - trvalí,
chalupáøi, byáci, držíme v rukou trumfy.
Jen zaèít aktivnì hrát.
Vìra Drahorádová

Regiontour Brno (15. – 18. 1. 09)
Holiday World (5. - 8. 2. 09)
Rok s rokem se sešel a Železnorudsko
se opìt prezentovalo na významných
mezinárodních veletrzích cestovního
ruchu: Regiontour Brno a Holiday World
Praha. Opìt jsme byli spoluvystavovatelé
expozice Plzeòského kraje, kdy výstavní
plocha na veletrhu Regiontour byla zdarma
nebo PK získal na tento projekt dotaci.
Obì expozice se zamìøily na téma:
„Kde se pivo vaøí, tam se dobøe daøí,…“
Proto se zde prezentovaly i pivovary, mezi
nimi Belvederský pivovar. (IV)
(Podrobnì na st. 2)

Svaz obcí informuje
Naše mìsto je èlenem Svazu mìst a obcí
N á ro d n í h o p a r k u Š u m a v a . P ro t o
zaøazujeme i informace o èinnosti této
organizace. Dnes informuje pøedseda
František Nykles o akcích z poèátku roku.
22.1.2009 se uskuteènil v Mìsanské
Besedì v Plzni køest naší knihy Stav, vývoj
a management lesních ekosystémù
v prùbìhu existence NP Šumava. Akce se
zúèastnilo 12 novináøù a cca 5O dalších
hostù.
Poèet podpisù na petici " Zachraòme
Šumavu" se zvýšil na 5.800
Ve výstavní síni mìstské knihovny
v Pelhøimovì probíhá putovní výstava "
Zachraòme Šumavu".
František Nykles, pøedseda svazu obcí NpŠ
(Podrobnosti na str. 3 - Putovní výstava a na str. 8 Køest knihy))

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ
Od mìsíce bøezna bude uzávìrka pøijímání pøíspìvkù do
Železnorudského zpravodaje posunuto na 5. dne v mìsíci.
Tento posun umožní vydávání jednotlivých èísel v polovinì
mìsíce namísto dosavadní poslední dekády.
Dìkujeme za pochopení a tìšíme se na další spolupráci
s pravidelnými i pøíležitostnými pøispìvateli.
(Redakce)
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Krize, propouštìní?
V pátek 30. ledna mìli obèané
možnost pohovoøit si s Michalem
Sedláèkem, námìstkem ministra práce
a sociálních vìcí. V krátkém úvodu
pøedstavil novinky v sociálním
zabezpeèení a v domácí i evropské
politice zamìstnanosti.Pøestože
nìkteré státy EU stále udržují bariéry
pro zamìstnávání osob z “nových”
èlenských zemí, nìkterá uvolnìní platí
již dnes. Napøíklad v Nìmecku mají
volné možnosti absolventi vysokých
škol, absolventi nìmeckých škol bez
ohledu na domovskou zemi a nìkteøí
øemeslníci.
Tématem našeho pøedsednictví
v únoru jsou tzv barcelonské cíle, tj.
doporuèení pro zajištìní péèe
o pøedškolní dìti. Každá èlenská zemì
má garantovat místa ve školkách pro
25% a v jeslích pro 33% dìtí. Jak uvedl
Sedláèek, naše republika se s tímto
doporuèením neztotožòuje. Souèasný
babyboom zpùsobuje nedostatek míst
v pøedškolních zaøízeních. Podle

demografù ale pøijde v dohledné dobì
opìt pokles porodnosti. Pøekotnì
zøízené školky a jesle by za pár let
mohly zet prázdnotou. MPSV tedy chce
pøechodnou dobu nedostatku míst øešit
mikroškolkami, jejichž zøizovateli
mohou být i podniky nebo dokonce
soukromé osoby.
Dále námìstek pøedstavil plány
a novinky domácí politiky. Zdùraznil,
že zákon o nemocenském zabezpeèení
platný od letošního 1. ledna byl
schválen parlamentem již v roce 2006
a mìl platit od roku 2007. Kvùli
nedostateèné pøipravenosti jeho
platnost souèasná vláda posunula o dva
roky. Zaznìlo, že základním cílem
zákona je regulace nemocnosti, která
byla u nás nejvyšší v Evropì. Povinnost
zamìstnavatelù platit dávky jim je
kompenzována slevou z povinných
odvodù.
Novinkou je též o 1,5% snížené
sociální pojištìní odvádìné z platu. Pøi
platu 15 000,- Kè snížení znamená

Kvalita veletrhù roste

V expozici nechybìl ani doprovodný
program. Zejména vystoupení kapely
Muerta Mente lákalo na stánek našeho
kraje nejvíce návštìvníkù. Tato skupinka
ètyø klukù s jednou dívkou pøedvádìla
vskutku nezapomenutelnou show hraním
na pivovarské sudy. Dalším vystoupením
pøispìlo do soudku zábavy i Duo Renáta
a Josef Pospíšilovi, kteøí se
pøedvedli v létì loòského roku i na
Železnorudských slavnostech.
Srovnám-li pøedešlé roèníky,
musím uznat, že kvalita veletrhù je
rok od roku lepší. Návštìvnost
stoupá, ale návštìvník velmi
pozornì zvažuje, který „letáèek“ si
odnese a který ne. Zkrátka už se
neobjevují „davoví sbìraèi“, kteøí si
odnesou cokoliv…. Ivana Vilišová,

Regiontour Brno,
Holiday world Praha
Z propagaèních matriálù jsme se
prezentovali Železnorudským katalogem,

ITC Železná Ruda (foto: autorka)

image prospektem Železnorudska,
trhaèkou cyklotras, mapkami
bìžeckých stop, prospekty
lyžaøských areálù a také prospekty
jednotlivých ubytovacích zaøízení,
které nám byly dodány na
infocentrum.
Návštìvníci se nejvíce zajímali o
ubytování, bìžecké trasy, lyžování,
kulturní a sportovní akce a zábavu
pro dìti.

pøilepšení rodinnému rozpoètu o 225
korun, pøi platu 25 000 pak o 300 korun.
Novinka pøímo žhavá se týká øešení
oèekávaných problémù spojených
s krizí. MPSVse snaží tlaèit podniky
k tomu, aby problémy neøešily rovnou
propouštìním. Navrhuje zachovat
pracovní smlouvy zamìstnancùm,
zkrátit pracovní týden a volné dny
využít pro vzdìlávání a rekvalifikace
pracovníkù. Finanènì je ministerstvo
s pomocí evropských fondù takové
programy schopno pokrýt.
Nakonec se pøítomní dovìdìli
o chystaných zmìnách pro seniory.
Hlavnì o valorizaci dùchodù,
o možnosti neomezeného pøivýdìlku
k dùchodu a o plánu lépe provázat
sociální a zdravotní systémy.
Z následující diskuse vyplynulo,
že”strop” mateøské dovolené je 28 000
korun, rodièovskou dovolenou
(následuje po 28 týdnech mateøské)
mùže èerpat matka i otec. Krize se již
projevuje i u nás. Hledaná øešení mají
zajistit minimalizaci dopadù krize na
obèany. Za dùležité se považuje udržet
lidem pracovní smlouvy. Evropská
unie se snaží motivovat podniky
heslem “snižte výrobu a vzdìlávejte.”
Pøítomní znaènì kritizovali
mnohamiliardové pobídky, které
v minulosti dostaly velké podniky.
Dnes jsou mezi prvními, kteøí omezují
provoz a propouštìjí.
Aèkoliv nespadají do správy MPSV,
nebránil se Michal Sedláèek ani debatì
na téma poplatky ve zdravotnictví.
Pøipomínky nebyly kritické, vyjma
poplatkù v lékárnách. Po projednání
kompromisního návrhu v parlamentu
v první polovinì února stojí za uvedení
jen èást debaty. Starosta Michal
Šnebergr pøipomnìl slova jednoho
horažïovického lékaøe. Z nich bylo
jasné, že zdravotní péèe za posledních
dvacet let neuvìøitelnì technicky
pokroèila. A tím také zdražila. Sedláèek
pøipomnìl zkrácení èekacích lhùt na
operace, k níimž poplatky pøispìly..
A co ještì zaznìlo? Kritika
zastaralosti vyhlášek a zákonù
o sociálních službách. Nedostatky
v péèi o nemocné seniory - neexistence
“školek” pro nì, neøešenost situace
rodin, které se rozhodnou vlastními
silami peèovat o své dožívající blízké.
Námìstek slíbil, že podnìty
nezapadnou. Jelikož jezdí pravidelnì
na Špièák, lze vìøit, že to nebyla planá
(Ve dra)
slova.
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Schválnosti nebo nevìdomost?
Všemi smìry Šumavou se v zimním
období pohybují, lehce èi lopotnì vybíhají i
sjíždìjí kopce, klasicky èi bruslením
zdolávají desítky kilometrù tras v pøírodì,
milovníci sportu zvaného bìžecké lyžování.
Co vše k tomuto sportu patøí? Výstroj,
bìžky, vosky a pøedevším stovky kilometrù
upravovaných tras rolbami, statisícové
náklady na jejich provoz, mapy, mapky,
pøehledy a další tiskoviny, informace o
stavu tras na internetu,
v denním tisku, rádiích i televizi.
A druhá strana mince? Lovec ze
sousedství, který svým džípem projede po
upravené bìžecké stopì až na šumavskou
louku. Louku, v jejímž rohu je umístìna
kazatelna èi posed, od nìjž na dos….,
pardon, na dohled je vysypáno krmivo pro
zimou strádající zvìø. Øidièi ètyøkolek,
kteøí dokáží køižovat upravenou stopou
naprosto bez výèitek svìdomí, pìší turisté,
ale i bìžkaøi se svým psím, i tøicetikilovým
miláèkem „na volno“ za sebou vrývají
nesmazatelné stopy do upravených tras.
Trochu více ohleduplnosti
a vzájemné úcty by urèitì bylo ku
prospìchu vìci. Napomoci, zejména tìm
zaèínajícím, by mohla Pravidla chování pro

pohyb v bìžecké stopì, pøevzatá od Horské
služby:
1. Každý lyžaø se pohybuje výhradnì v
pravé stopì, nebo pøi pravém okraji cesty.
2. Pøi vzájemném míjení lyžaøù
v protismìru má vždy pøednost lyžaø
jedoucí z kopce dolù.
3. Lyžaø pøijíždìjící zezadu, musí svoji
stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaøe
jedoucího pøed ním.
4. Každý lyžaø musí jezdit
s pøimìøeným odstupem a rychlostí
odpovídající viditelnosti.
5. Svou rychlost a zpùsob jízdy musí
pøizpùsobit svému umìní, terénním,
snìhovým a povìtrnostním podmínkám,
jakož i hustotì provozu.
6. Každý lyžaø se musí chovat tak, aby
se zbyteènì nezdržoval na úzkých nebo
nepøehledných místech tratì. Lyžaø, který
upadl, musí takové místo co nejrychleji
opustit, uvolnit.
7. Pìší chùze bez lyží v lyžaøské stopì je
zakázána.
Závìrem snad jen to, že pozdrav
s úsmìvem by mezi bìžkaøi ve stopì nemìl
nikdy chybìt!
/Václav Šebelík, ITC/

Šesáci se zdokonalovali
V týdnu od 12. 1. Do 16. 1. 2009
probìhl na sjezdovkách a bìžeckých
stopách v okolí Železné Rudy lyžaøský
výcvik žákù 6. tøídy ZŠ Karla
Klostermanna. Lyžovali jsme na Samotách,
ve SKI areálu Špièák a také na sjezdovce
Nad Nádražím. V pøíjemném zimním
sluneèném poèasí jsme se pokoušeli
vylepšit své lyžaøské dovednosti. Skryté
rezervy jsme provìøili ve ètvrtek celodenním výletem na bìžeckých lyžích.
Trasa vedla od ZŠ pøes Belveder na

Hofmanky – Nový Brunst – Samoty a zpìt
ke škole. Celou akci provázela dobrá
nálada a bojovný duch.
Za hladký prùbìh výcviku bychom rádi
podìkovali majiteli pùjèovny SKI MAX
Petru Filipovi, který bezplatnì zapùjèil
chybìjící lyžaøské vybavení a
provozovatelùm výše jmenovaných areálù,
kteøí nám umožnili lyžovat za „domácích“
finanèních podmínek.
Za všechny zúèastnìné Petra Vidláková
a Veronika Vrbasová, žákynì 6. tøídy

(Fotografie na této stranì: ZŠ)

Putovní výstava
Svaz obcí informuje
Výstava vznikla z iniciativy bývalého
jihoèeského hejtmana Jana Zahradníka,
senátorù Jiøiny Rippelové, Tomáše Jirsy
a Svazu obcí Národního parku Šumava.
Výstava na profesionálních
fotografiích a mapách dokumentuje
pøemìnu zelené Šumavy na suchý les. Má
upoutat pozornost veøejnosti k
problematice souèasné Šumavy a k petici,
ve které Svaz obcí vyzývá Vládu
a Parlament Èeské republiky k øešení
problémù, v dùsledku kterých dochází ke
zmìnì typického vzhledu šumavské krajiny.
V souèasnosti výstavu hostí mìsto
Pelhøimov. (František Nykles)

ZA BOBEM A BOBKEM
Pod tímto názvem se uskuteènil v
pondìlí 19. ledna 2009 zápis do 1.tøídy pøi
ZŠ K.Klostermanna v Železné Rudì.
Budoucích prvòáèkù pøišlo ten den
celkem 15. Hned u vchodu je pøivítal
smutný kouzelník Pokuston, který vyslal
dìti, aby mu pomohly najít zatoulané
králíky z klobouku.
Dìti pak vybíraly barvy a poèítaly
klobouky, povídaly, co králíci všechno umí,
prokázaly svou obratnost v pøekážkové
dráze, øekly básnièku nebo zazpívaly
písnièku a nakonec nakreslily pìkný
obrázek. Za odmìnu dostaly klobouk s
obìma králíky, který pro nì vyrobili jejich
starší kamarádi ze 4.tøídy, a také dárkový
balíèek, za který bychom chtìli podìkovat
našim sponzorùm ( ÈSOB,
Èeskomoravská stavební spoøitelna).
Tímto bych chtìla podìkovat nejen
sponzorùm, ale hlavnì p.uè.Štádlerové a
všem dìtem z 2.stupnì naší ZŠ , kteøí se
podílely na úspìšné realizaci tohoto zápisu.
Jana Prošková
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Jak se škola ztrácela
Øeditel školy Ctirad Drahorád ukonèil
první pololetí školního roku jako již
tradiènì vtipným proslovem v aule. Pøi té
pøíležitosti zavzpomínal i na všechny
bývalé žáky zdejší základní školy, kteøí již
dospìli a výraznì se prosadili napøíklad
v oblasti vìdy, techniky, medicíny,
pedagogiky, sportu a hudby.
V poslednì jmenované sféøe v souèasné
dobì záøí zejména bývalý žák školy Marek
Ztracený, vítìz kategorie Objev roku 2008
v anketì Èeský slavík. Ten navzdory svému
nabitému programu pøijal pozvání pana
øeditele a pøekvapil veškeré osazenstvo
školy svým výchovným koncertem. Zahrál
a zazpíval nìkolik svých písní jako
"Umírám" èi svùj druhý single "Nìco
konèí". Jeho první hit "Ztrácíš", nejhranìjší
písnièka èeských rádií, zaznìl bìhem
koncertu k radosti všech zúèastnìných hned
nìkolikrát. Známá píseò nenechala v klidu
opravdu nikoho, její refrén si spolu
s Markem zazpívali z plných plic snad
všichni. Potleskem a výkøiky si žáci
pochopitelnì vynutili pøídavek. Poté vzali
útokem samotného Marka Ztraceného
a nepustili ho døív, než podepsal všechny
pøipravené památníky, fotografie, cédéèka

ba i horní
konèetiny svých
školou povinných
fanouškù. Po
autogramiádì ještì
vìnoval podpis
coby valentýnský
pozdrav na
a n g l i c k o u
nástìnku The
English Corner,
jejímž je právì
v únoru patronem.
Také si pohovoøil
Zpìvák Marek Ztracený, bývalý žák školy v Železné Rudì
s vedením školy
a u è i t e l i ,
s Michalem Šulcem o hudbì, s Jaroslavem
Lehkým zase o sportu. Pozdravit nakonec
spìchal též svoji oblíbenou uèitelku Šárku
Soutìže z nìmeckého jazyka
Štádlerovou, která ho uèila v prvních v Klatovech se zúèastnily 5.února 2009
ètyøech letechškolní docházky.
v první kategorii Martina Bártová
Je pøíjemné vidìt, že Marek Ztracený ve a Veronika Podracká a ve druhé kategorii
svìtì èeského showbusinessu nezpychl a Michaela Dimpflová. Mladší žákynì se
rád se vrací do míst, kde zaèínal. zúèastnily poprvé a umístily se na pátém
V z p o m í n k y n a k o n c e r t j e n t a k a šestém místì. Michaela Dimpflová
nevyblednou. Kdo ví, tøeba se zrodila obsadila první místo a postoupila do
každoroèní tradice. Marku, dìkujem!!
krajského kola.

Jde do krajského kola

/Lucie Havlíèková, uèitelka ZŠ, foto:
autorka/

Blahopøejeme.

J.Sch.

(placená inzerce)
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Dùm HORSKÉ SLUŽBY, Špièák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní èíslo dispeèera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz
Vážení ètenáøi Železnorudského
zpravodaje,
4. února 2009 jsme slavnostnì
otevøeli terénní stanici Horské služby
v Prášilech. za úèasti celostátního
náèelníka Horské služby ÈR Jiøího
Brožka, øeditele úøadu Horské služby
ÈR Luboše Veselého a zástupce
zøizovatele Horské služby ÈR,
Ministerstva pro místní rozvoj, Magdy
Krytináøové.
Z hostù jsem pøivítali námìstka
øeditele Národního parku Šumava
Tomáše Fajta, vedoucího strážní služby
NPŠ Petra Šraila, místostarostu obce

opakovaný projekt
terénních stanic, který
zahájil pøed tøemi lety
bývalý náèelník HS
Šumava František
Stupka, stavbou
terénních stanic na
K v i l d ì
a v Nové Peci.
Dostavbou stanice
v Prášilech byl
ukonèen projekt
pokrytí území a lepší
d o s t u p n o s t i
záchranáøù v oblasti
Nová stanice v Prášilech

Prášily Oldøicha Vojtìcha, architekta
stavby Václava Hodana a stavitele
stavby Petra Nového
z firmy Rynostav Sušice.
Národní park Šumava
a obec Prášily poskytly
bezúplatnì pozemek
k výstavbì této terénní
stanice. Výstavba stanice
v hodnotì 2,6 mil. Kè
probìhla v rekordním èase.
Stavba byla zahájena 19.
z á ø í
2 0 0 8
a ukonèena kolaudací 10.
prosince 2008. Jedná se o

HS Šumava. Provoz této stanice byl
zahájen dne 7. února 2009. V souèasné

Souèinnostní výcvik IZS

dobì je plánována služba na této stanici
o sobotách a nedìlích. V letní sezónì
2009 již bude služba plánována každý
den od 8.00 do 16.30. 10. a 11. února
probìhl souèinnostní výcvik IZS
Plzeòského kraje. Jednalo se o výcvik
záchrany osob z tìžko pøístupného
terénu a záchrany osob pøi poruše
pohonu sedaèkové lanové dráhy,
pomocí vrtulníku. Celé cvièení
probíhalo za extrémního poèasí,
silného vìtru a hustého snìžení.
Cvièení ukázalo na dobrou
pøipravenost leteckých záchranáøù
Horské služby a Hasièského
záchranného sboru a pøedevším
mistrnou práci pilotù Armády ÈR. Ve
dnech 8. až 15. února 2009 probìhl kurz
cvièitelù a základní škola Horské
služby ÈR v Krkonoších. Šumavu
zastupovali ètyøi záchranáøi. Po
nároèném týdenním
výcviku se uskuteènily
závìreèné zkoušky ze
z d r a v o v ì d y, l a v i n ,
záchranných prací,
m e t e o r o l o g i e
a horolezectví v zimních
podmínkách. HS Šumava
získala tímto dalšího
cvièitele a tøi další èleny,
kteøí posílí naší èlenskou
základnu.
Michal Janïura náèelník Horské
služby Šumava (Foto: HS)
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Vážení ètenáøi,
nevím, zdali jste si vzali k srdci naše poslední nabádání ohlednì èištìní komínù, ale situace se od posledního vydání
zpravodaje rapidnì zlepšila. Za uplynulý mìsíc jsme nezasahovali u požáru sazí ani jednou. Zásahù bylo poskrovnu, takže si
mùžete pøeèíst dìní z té obyèejnìjší stránky hasièského života… Závìrem pøinášíme drobné upøesnìní minulého èlánku
o nahlašování událostí, jelikož si tento èlánek nìkteøí ètenáøi vyložili ponìkud jinak, než bylo myšleno...
Události za 14. leden – 14. únor 2009:
Technická pomoc – 1x
31.1.2008
– Za uplynulý mìsíc jsme zasahovali pouze u této jediné mimoøádné události, v bývalém penzionu na
Špièáku. V kotli na tuhá paliva došlo k technické závadì a následkem toho se kotel velmi pøetopil. Pøi dalším hoøení existovala
reálná hrozba pøehøátí topného systému a jeho destrukce. Proto naše jednotka kotel nouzovì odstavila z provozu a zaèala
s vyndaváním hoøícího paliva. To jsme ochlazovali a hasili pomocí vysokotlakého proudu vody a vyváželi mimo objekt.
Bìhem nìkolika desítek minut došlo k ochlazení topné soustavy objektu, a proto se naše jednotka mohla vrátit zpìt na
základnu.

Dìtská soutìž 14.2.09
V sobotu 14.2.2008 se zúèastnil kolektiv mladých hasièù Železná
Ruda (dále jen MH ŽR)
soutìže „Zimní setkání
MH“ v Klatovech.
Soutìžilo se jak v ryze
hasièských znalostech
(vázání uzlù, rozeznávání
hasièských piktogramù,
aj.), tak i ve sportovních
kláních (šplh na lanì, skok
pøes švihadlo, atd.).
Z celého našeho kolektivu
mladých hasièù se
zúèastnilo 13 dìtí, které
byly rozdìleny do dvou
pìtièlenných hlídek - starší
a mladší. Další tøi naše dìti
jsme doplnili do družstva
MH Srní a vytvoøili tak spoleènou hlídku. Soutìžili jsme celkem v sedmnácti
disciplínách. Z poètu 52 hlídek starších hasièù, skonèila naše hlídka 33. V kategorii
mladších se naši mladí hasièi umístili na krásném 5. místì ze sedmnáctti hlídek.
Dále bychom chtìli podìkovat Jakubovi Ryškovi, který v jednotlivcích skonèil na
výborném pátém místì z 85 soutìžících v kategorii mladší.
Fotografie ze soutìže naleznete na našich internetových stránkách v rubrice „Naši
mladí hasièi“
Patrik Soukup
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Oznamování událostí… (pokraèování z minulého zpravodaje)
V posledním èísle našeho zpravodaje jsem se snažil vysvìtlit výhody a nevýhody v ohlašování mimoøádných
událostí na telefonní èísla nouzových linek versus soukromé mobilní telefony hasièù. Jak mi bylo øeèeno, nìkteøí
ètenáøi z tohoto èlánku usoudili, že se již nemají obracet na náš sbor a telefonní èíslo naší jednotky.
Tak tomu ale není. Naše telefonní èíslo zde uveøejòuji každý mìsíc (v hlavièce) právì proto, že jsme vám kdykoliv k
dispozici a mùžete se na nás obrátit s prosbou o pomoc, èi dotazem nebo žádostí. Pokud to bude v našich silách, rádi
vám poradíme a pomùžeme.
Jednalo se pouze o vysvìtlení možných èasových prodlev, zpùsobených ohlašováním naléhavých a závažných
mimoøádných událostí (požáry, dopravní nehody, apod.), na soukromé mobilní telefony èlenù jednotek. Ti totiž
musejí stejnì vaši zprávu zprostøedkovanì pøedat na operaèní støedisko, které vydá souhlas k výjezdu a vyhlásí
poplach jednotce.
U menších událostí jako napøíklad likvidace bodavého hmyzu, otevøení zabouchnutých dveøí, apod., kde nehrozí
riziko z prodlení a nejste si jistí, zdali je možno na tuto událost povolat hasièe, klidnì se obrate na naše telefonní
èíslo.

Cvièení nositelù dýchací techniky 14.2.09
V sobotu 14.2.09 se v podveèerních hodinách konal výcvik
nositelù dýchací techniky. Jednalo se o první vìtší cvièení v
letošním roce, kterého se jako diváci zúèastnili i naši mladí
hasièi. Ti si užívali snìhové radovánky a sledovali naši
èinnost a práci.
Tou byla likvidace simulovaného požáru v objektu, kde se
nacházela zranìná osoba intoxikovaná zplodinami hoøení.

Pro navození co nejreálnìjších podmínek zásahu byl
prostor bývalých garáží zaplnìn kouøem z dýmovnic.
Od cisterny
CAS20 Tatra
Terrno bylo
rozvinuto
dopravní
vedení „B“ a
následnì
jeden bojový
proud „C“, kterým jsme lokalizovali a zlikvidovali ohnisko „požáru“
a s tím jsme soubìžnì provádìli prùzkum a vyhledávali pohøešované
osoby. Kvùli silnému zakouøení byl zásah provádìn v dýchací technice.
Na pomoc proti boji se silným zakouøením byl nasazen pøetlakový
ventilátor, který kouø z prostoru objektu pomohl odvìtrat. Souèasnì bylo
místo zásahu nasvíceno osvìtlovacím stožárem z CAS Tatra. To bylo
zároveò zdokonalovacím výcvikem v používání technických prostøedkù.
Celý „zásah“ jsme provedli dvakrát s trojèlennou prùzkumnou skupinou,
velitelem zásahu a strojníkem. Celkem se výcviku zúèastnily tøi ètvrtiny
z dvanáctièlenné zásahové jednotky našeho sboru.
Na závìr cvièení si naši mladí hasièi vyzkoušeli použití pøetlakového
vzduchového dýchacího pøístroje.
Další fotografie ze cvièení je možno zhlédnout na našem webu.
Filip Brož
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Snìhové radovánky v MŠ
Letošní zima zaèala opravdu krásnì
a dìti si ji hojnì užívají. Zahrada mateøské
školy dává našim dìtem vyžití po celý rok.
V zimì její èlenitosti a terénních vln
využívají dìti ke klouzání, bobování,
stavìné iglù... Jedno lednové dopoledne
jsme využily k uspoøádání zimní
olympiády. Dìti soutìžily v jízdì na
kluzácích, bìh slalomem, prolézání
obruèemi, hod koulí na cíl a v mnoha
dalších disciplínách. Všichni úèastníci
získali medaili a malou sladkou odmìnu.
Naše olympiáda se všem líbila, dìti si ji
užily a urèitì ji pøíští rok zopakujeme.
Mìsíc únor je typický svým
karnevalovým veselím. Také v mateøské
škole uspoøádáme ve všech tøídách
karnevalové reje. Dìti se na nì chystají jak

se svými rodièi, tak s uèitelkami, které
pomohou karnevalové garderoby dotvoøit.
Dále se tìšíme, že nás navštíví divadelní
spoleènost z Plznì DRÁÈEK
s „Klaunovským pøedstavením“. Tato
veselá dynamická pøedstavení plná
písnièek, soutìží a her se nám vždy moc líbí .
Touto cestou bychom rádi podìkovali
rodièùm Adélky Èechové za bezplatné
zprostøedkování tohoto pøedstavení.

Ve dnech 10. 3. 2009 v dobì od
10 - 12 hodin a 11. 3. 2009 v dobì
od 12 - 13 hodin probìhne zápis
dìtí na školní rok 2009/2010.
Dìti z naší mateøské školy se na
nováèky tìší a vyrobily pro nì drobné
dáreèky.(MW)

Hejtmanka Milada Emmerová a František Nykles køtí knihu

Køest knihy
Knihu Stav, vývoj a management
lesních ekosystémù v prùbìhu existence
NP Šumava vydal Svaz obcí Národního
parku Šumava za pøispìní Plzeòského
a Jihoèeského kraje, obce Modravy,
nakladatelství Fortuna Praha Františka
Taliána a nakladatelství Lesnická práce
s.r.o.
Slavnostní køest probìhl za úèasti
senátorky Parlamentu Èeské republiky
Jiøiny Rippelové, hejtmanky Plzeòského
kraje Milady Emmerové, zástupce
Jihoèeského kraje Jana Stráského,
øeditele Správy NP a CHKO
Šumava Františka Krejèího
a ostatních hostù.
Autoøi podìkovali Svazu obcí
Národního parku Šumava za
vydání knihy a podìkovali rovnìž
správì NP a CHKO Šumava za
poskytnutí potøebného množství
dat. Upozornili, že dùvodem
vzniku knihy není polarizovat
postoj k jakékoliv stranì v diskusi

Výlet na Falkenstein
Druhou letošní spoleènou akcí
Železnorudského klubu a spolku
Waldverein – Lindberg byl výlet na
nedaleký skalní masiv Falkenstein. Vrchol
Falkensteinu leží ve výšce 1315 m, a cesta
na vrchol z vesnièky Zwieselerwaldhaus je
dlouhá 7,5 km.
Akce se konala v sobotu 7. 2. Poèasí ten
den nebylo nijak lákavé, na dlouhý pìší
výlet, nicménì naši èlenové nezaváhali
a vyrazili. Naskládáni do dvou aut jsme
dojeli na výchozí parkovištì, a vybaveni
jen tím nejnutnìjším, pro pøespání na
horské chatì, jsme vyrazili na „nekoneèný“
pochod. Cesta byla zledovatìlá a ve vyšších
polohách znaènì zasnìžená. Výstup nám
trval asi 4 hodiny. Pøesto, že bylo zataženo,
nastaly okamžiky, kdy se nám naskytl

Autorka na vrcholku Falkensteinu
(foto: Václav Chabr)

na Šumavì. Kniha by se mìla stát základem
pro další diskusi o Národním parku. A ta na
Šumavì opravdu chybí. Laických pohledù
bez odpovìdnosti a bez dlouhodobých
vìdeckých poznatkù je tolik, že
dlouhodobì blokují jakoukoliv
celospoleèenskou dohodu. Jejím cílem by
mìl být národní park. A národní park
nevznikne vyhlášením. Národní park je
nutno vybudovat.
Antonín Schubert, starosta obce Modrava a
pøedseda Mikroregionu Šumava – západ

úchvatný pohled na západ slunce, vrcholek
Velkého Javoru a oba vrcholky Ostrého.
Na horské chatì nás uvítali, a veèer pøi
dechovce mohl zaèít. Hrálo se a zpívalo
dlouho do noci. Nìkteøí bavorsští pøátelé
tradiènì sjíždìjí o pùlnoci z vrcholu
Falkensteinu na saních. Tuhle kratochvíli
jsme si nedopøáli z obavy o naše zdraví
a životy, a využili jsme možnosti v chatì
pøespat. Nazítøí po snídani, za mohutné
mlhy a snìžení jsme se vydali pøes
Rukowitz Schachten zpìt do údolí. Cesta
byla o nìco kratší, ovšem bohatší o pády,
kterým nešlo zabránit. Naštìstí vše dobøe
dopadlo, a pøíští rok jdeme urèitì zase!
P.S.: Pravda je taková, že bezprostøednì
po výletì jsem øekla, že už se v životì na
takový kopec sápat nebudu…a že už mì
tam nikdo, a zejména v zimì, nedostane…
Ale, asi to zmìním…
Výlet na Falkenstein lze podniknout
v prùbìhu celého roku, horská chata je
otevøena od 1. 5. – 31. 10. každý den. Lze
vyrazit i pìšky z Železné Rudy pøes
Debrník. Pokud se tak rozhodnete, budete
odmìnìni nezapomenutelným zážitkem.
Svìtluše Chabrová, Železnorudský klub
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Zdravotnická zaøízení, lékárny,
RZS apod. na Železnorudsku
Rychlá záchranná služba:
Klostermannovo nám. 26, tel.: 376 314
444, 376 323 886, 724 194 929
dennì 7:00 - 19:00, pouze v dobì od
15.12.08 do 15.3.09,
Praktický lékaø: MUDr. Bártová:
Zahradní 178,
tel.: 376 397 312
PO a ÈT 7:30 – 8:00 krevní nábìry,
8:00 -10:00 nemoc. dìti, 10:00 – 12:00
nemoc.dosp.
12:00-13:30
návštìv.služba,13:30-15:00 poradna pro
zdr.dìti, 15:00-17:00 zdr.dosp.
ÚT a PÁ 7:30 – 8:00 krevní nábìry, 8:00
– 10:00 nemoc. dìti , 10:00 – 12:00
nemoc.dosp. Odpoledne návštìvní služba
ST
7:30 – 8:00 krevní nábìry, 8:00
– 10:00 nemoc. dìti, 10:00 – 12:00
nemoc.dosp.
Odpoledne ordinace Javorná
Zubní lékaø: MUDr. Lamborová:
Klostermannovo nám. 26, tel.: 724 048
838
ÚT a ÈT 8:30 – 15:30
Ženská poradna: MUDr. Štìpánek:
Zahradní 403,
tel.: 602 128 831
ST 7:30 – 12:00
Lékárna „U snìžného orla“: tel.: 376
397 032
PO až PÁ 8.00 – 12:00, 14:00 – 17:00
- v ÚT do 18:00
SO
9:00 – 12:00
Diakon, zdravotnické potøeby a zelená
lékárna, Klostermannovo nám. 26,
tel.: 376 324 253
PO až PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Oèní optika OLI OPTIK, Alžbìtín 48,
tel.:376 387 000, e-mail:
optika@olioptik.cz, PO, ST, PÁ 9:00 –
17:00, ÈT 9:00 – 11:00
Úrazy, zranìní v horském terénu: Horská
služba, tel.: 376 397 273
Tísòové volání, záchranná služba: 155
(ITC Ž.Ruda, V.Šebelík, únor 2009)

Okresní pøebor v kopané
Vážení pøíznivci fotbalu, již koncem
bøezna bude zahájena II.polovina fotbalové
soutìže dospìlých, roèník 08/09, v
okresním pøeboru a pozdìji i mistrovské
zápasy naší starší pøípravky žákù rovnìž v
okresním pøeboru. Dovoluji si vám
pøedložit naše celkové výsledky v pøeboru.
Získali jsme 11.místo, sehráli 13 zápasù.
Ètyøikrát jsme vyhráli, dvakrát remízovali a
sedmkrát prohráli. Naše skóre je 28:37,
prùmìr na utkání 2,2:2.8. Máme celkem 14
bodù, to znamená 36% úspìšnost.
Jako støelci uspìli: D. Greiner - 8, V.
Hájek - 7, J. Leheèka - 2.,J. Chalupský, O.
Choleva, J. Duda.
Ve všech tøinácti utkáních nastoupili J.
Leheèka, V. Hájek, L. Kroupa a P. Hanzlík.
Jediným hráèem bez støídání, který odehrál
celou podzimní èást pøeboru, byl Jakub
Leheèka. Jen o pouhé dvì minuty ménì
hráli Vía Hájek a Luboš Kroupa.
Za Železnou Rudu celkem na podzim
nastoupilo 22 hráèù, z toho 3 brankáøi
(M. Pultr, F. Kaèírek a J. Lehký).
Divákù:celkovì pøišlo 890, doma 520

(Foto: redakce)

Za výbor TJ:Václav.Mach

Skibus v polovinì sezóny
Jak se daøí provozu lyžaøské linky
Snìhulák shrnuje Josef Jaroš za spoleènosti
RDS bus s.r.o.
Zøízení autobusové linky dlouhodobì
iniciovali provozovatelé vlekù a lanovek s
podnikateli v ubytování a stravování a
Mìstem Železná Ruda. Po nìkolika
jednáních od dubna 2008 do listopadu 2008,
se podaøilo dopravní spoleènosti RDS bus
s.r.o. se sídlem v Babylonu, získat licenci k
jejímu provozování.
Autobus poprvé vyjel 19.12.2008. Již
20.12. autobus znaèky Setra jezdil podle
schváleného jízdního øádu. Vyjíždí každý
den ráno v 8,30hod. ze Železné Rudy do
Špièáckého sedla. Odtud potom vyjíždí pìt
vratných spojù na parkovištì v Gerlovì Huti,

REGIONÁLNÍ ZIMNÍ OLYMPIÁDA
Letos po dvou letech koneènì probìhne
32. roèník okresního žákovského pøeboru v
lyžování.
Hlavním poøadatelem je základní škola,
která ve spolupráci s Mìstem Železná Ruda,
Horskou službou, Lyžaøským areálem Nad
nádražím, Ski klubem a Tatranem Železná
Ruda na 3. bøezna 2009 pøipraví sportovištì
pro sjezdové a bìžecké disciplíny. Závodit
bude okolo 200 dìtí a mládeže z celého
Klatovska. (Ctidra)

(prùmìr na utkání 74 divákù, tj. ètvrtá
nejvyšší návštìvnost v okresním pøeboru).
Venku na naše utkání pøišlo celkem 370
divákù.
V hodnocení podzimu nelze opomenout
jedno výrazné zlepšení našich hráèù, kteøí
se na podzim stali disciplinovanìjším
kolektivem než tomu bylo v minulosti.
Dùkazem toho je obdržení pouhých 13
žlutých karet a ani jeden hráè nebyl
vylouèen. Z tohoto pohledu byli ze všech
úèastníkù pøeboru nejlépe hodnoceným
týmem a to je tøeba ocenit. Lze øíci, že
výraznì lepší druhá polovina podzimu je
základem pro jarní èást okresního pøeboru.
Máme na jaøe možnost využít zkušenosti z
pøedcházejících let v krajské soutìži a urèitì
jsme neøekli poslední slovo mezi 14
úèastníky OP. Mìli bychom najít cestu,
která povede co nejrychleji ke vzdálení se z
pásma ohroženého sestupem. Pøejme proto
hráèùm hodnì sportovních úspìchù v OP
a radost z pøedvádìné hry nejen hráèùm, ale
i divákùm.

se zastávkami Špièák, Stella, Špièák,
žel.st.rozcestí, Jezerka, Žel. Ruda,žel.
stanice, Železná Ruda, Pod Belvederem a
Gerlova Hu. A to v èasech 10,30h., 11,30h.,
14,45h., 15,45h. Z Gerlovky potom v
opaèném smìru na Špièák odjíždí spoje v
9,30, 11,00 12,00 15,15 a 16,15hod. Jízda
trvá necelou pùlhodinu, cestující zaplatí 6,Kè a 14,-Kè se platí za lyže. Na lince
uplatníte i veškeré slevy.
Statistika ukazuje, že linka slouží nejen
lyžaøùm, ale i široké turistické veøejnosti. V
lednu bylo vydáno 1575 jízdenek a 634
jízdenek na lyže. Mimo to byly ještì
vydány jízdenky polovièní, studentské,
žákùm do 15 let a obèanùm se ZTP.
Tržby na lince za uvedené období
dosáhly 15 046,-Kè. O Snìhuláka je v
našem mìstì zájem a není pochybností o
tom, že by mìl jezdit i v dalších letech.
Spoleènost RDS bus s.r.o. Zajišuje i
linku na Javor. Ta novì umožòuje pøestup u
kabinkové lanovky na spoj k bìžeckým
tratím Bretterschachten. Spoje na sebe
navazují bez èekání. Cena zpáteèní
jízdenky na celý úsek je tøi eura. Srovnejte s
parkovným u bìžeckého areálu a posuïte,
co je výhodnìjší.

RWE- den na snìhu
21.02.09 - SA Špièák
Den na snìhu s RWE plný soutìží
a cen.
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Dùm, který upoutá
Arazimova vila
Dùm v Železné Rudì, Lyžaøská ulice
150 postavil pan František Arazím z Plznì
v roce 1933. Vilu postavil pro svoji
prvorozenou dceru, která trpìla
tuberkulózou. Pobyt v horském prostøedí jí
mìl vrátit zdraví, avšak pøes veškerou
snahu a léèbu zemøela v 28 letech.
Stavba byla realizována velmi rychle.
V únoru 1933 bylo zažádali majitelé
pozemku o povolení stavby, v bøeznu se
zaèalo se stavebními pracemi a v záøí již
bylo vše pøipraveno ke kolaudaci, která
úspìšnì probìhla..
Souèasnì se stavbou domu vznikly na
zahradì tøi bazény, jeden obdélníkový pro
plavání a dva kruhové okrasné. Kromì toho
majitelé jako souèást zahrady vybudovali
skleník, døevník a garáž. Vymožeností doby
byl septik. Protože stavební parcela byla
velmi svažitá, projektant vymyslel srovnání
terénu a k tomu potøebné opìrné zdi. Ty
postavili spolu s domem a jako materiál
použili žulové kameny.
Oproti pùvodnímu plánu byl dùm
o jedno patro zvýšen, aby se zamezilo

Žijí mezi námi
Paní Kristina Svítilová
Dnes vám pøedstavíme další
zajímavou životní cestu.
Paní Kristina Svítilová se narodila
v roce 1921 ve Vídni. Její tatínek byl
vídeòský Èech. Dospívající Kristina se
vyuèila pánskou krejèovou. Aby jí
uèení usnadnil, koupil jí tatínek
skøíòkový šlapací šicí stroj. Ten
prošel celou další životní pou se
svou majitelkou. I dnes jej paní
Svítilová støeží jako oko v hlavì.
V dobì druhé svìtové války se
seznámila se svým manželem, který
byl v Rakousku totálnì nasazen. Po
válce se mladí manželé rozhodli
pøesídlit do Èech. Tatínek tehdy dceøi
Kristinì prorokoval: "Co tam budeš
dìlat? Jazyk poøádnì neumíš, tady jsi
vyuèená, tam budeš dìlat na poli."
"A taky jo," dodává paní Svítilová
dnes.
V Èechách nejdøív Svítilovi bydleli
v Divišovicích, kde pracovali na
rodinném statku. V dubnu roku 1951 se
již se dvìma dcerami pøistìhovali do
Železné Rudy a tady se rodina rozrostla
ještì o syna a dceru. Paní Svítilová dnes
vzpomíná na zaèátky v Rudì s humorem.
Ale tehdejší doba pro ni lehká nebyla.

prosaková
ní vody
z kanálu,
pøivádìjící
ho vodu
k turbínám
malé vodní
elektrárny.
Dùm je
èásteènì
podsklepen.
P
o
prvním
roce užívání, zejména po zkušenostech ze
zimního období se majitelé rozhodli dùm
z a t e p l i t .
P o u ž i l i
k tomu modøínová prkna, kterými obložili
stìny prvního patra a podkrovních
poschodí. Verandy pùvodnì otevøené
nechali zasklít a vchod do zahrady zastøešit.
Støechu pùvodnì pokrývaly èervené
tašky, avšak tato krytina musela být po
každé zimì opravována a tak od roku 1994
kryje dùm plechová krytina.
Vilu obklopuje rozsáhlá zahrada, v níž

Pracovala jako dìlnice na stavbách
lesních cest a silnièek. Vše se tehdy
dìlalo ruènì, bez strojù. Až nìkdy
pùjdete po lesní asfaltce na Polom, vìzte,
že tu spoustu energie vydala i tato
nenápadná paní. Pozdìji pracovala
v Okule. Tìžká práce, kterou po dlouhá
léta dìlala, se ve vyšším vìku vrací
v podobì pohybových potíží.
Dnes již je dávnou minulostí èlenství

paní Kristiny v rakouském horolezeckém
klubu. S ním absolvovala nejednu
vysokohorskou túru a stala se z ní
milovnice hor a pøírody vùbec. Ale,
i když nemùže na hory pøímo, alespoò
sleduje vše, co se pøírody a kopcù týká,
v televizi a v knihách. S knihami stráví
paní Svítilová spoustu èasu, a jsou psány
nìmecky èi èesky. ète vše, ale preferuje

bylo pùvodnì vysázeno množství døevin,
rododendronù, azalek, floxù, rùží apod. Po
letech zaèaly vzrostlé stromy dùm
ohrožovat, a tak byly v roce 1998 pokáceny.
Za druhé svìtové války dùm užívali
Nìmci. Umístili tady stavební úøad. Bìhem
tìchto let také leccos v zaøízení domu
zmìnili.
Po válce, zejména po roce 1955, zde
Místní národní výbor zøídil bytové
jednotky pro nájemníky, jimž je podle
svých pravidel pøidìloval.
Majitelka domu, paní Vlasta Meèíøová
mìla omezenou možnost užívání domu
a její rodina mìla nárok na jednu místnost
jako zázení pro údržbu domu a zahrady.
V roce 1999 byla provedena èásteèná
rekonstrukce pøízemí a prvního patra,
zejména poškozených podlah ,dveøí, oken
apod. Souèasnì byla položena pøípojka
zemního plynu a kanalizace.
Dnes je dùm ve vlastnictví vnuèky
stavitele Františka Arazíma a její dcery.
Slouží k pobytu a rekreaci majitelek
a jejich rodinných pøíslušníkù.
V Plzni 16.2.2009
Dagmar Pšenáková

samozøejmì knihy spjaté s horskou
pøírodou. V televizi nevynechá ani dnes
žádný pøenos sportovních klání. Zvláštì
zimní sporty ji stále zajímají. A také
všechny zprávy o horolezeckých
výpravách a úspìších. A není-li zrovna co
èíst nebo sledovat v televizi, pak se
vìnuje vyšívání.
Mnohým z nás o generace mladším
by mohla být pøíkladem svým smyslem
pro humor. Povídání s ní je
nekonèící øada pøíhod a vzpomínek:
jak se dìti družily, jak dobíhala do
práce, jak si manžel chtìl za každou
cenu koupit motorku, aè to
znamenalo nakoupit jídlo pro
rodinu na dluh, jak rostli nìkteøí
souèasní úctyhodní obèané mìsta,
jak se v Rudì pašovalo... Paní
Svítilovou jistì znají i mnozí
pravidelní návštìvníci našeho
mìsta. Témìø tøicet let, dlouhá léta
"pøes dùchod", totiž spravovala
rekreaèní chatu podniku Silnice.
A ani vìk pøes sedmdesát let jí
v devadesátých letech nezabránil, aby
pomohla pøekonávat jazykovou bariéru
mezi Èechy a Nìmci. Pomáhala totiž ve
sklenáøství Josta právì s komunikací s
nìmeckými zákazníky.
Pøejeme jí stálou vitalitu a ještì
mnoho pøeètených knih a napínavých
chvil u televizních sportovních pøenosù.
(Podle vzpomínek paní Svítilové napsala Vìra
Drahorádová)
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Blahopøejeme
V únoru slaví významná životní jubilea
tito obèané:
p. František Aška 10.2. 65. výroèí
p. Rudolf Vlèek 22.2. 65. výroèí
pí. Miroslava Dvoøáková 20.2. 70. výroèí
p. Josef Svítil 26.2. 75. výroèí
p. Václav Svítil 17.2. 75. Výroèí
pí. Marie Malá 24.2 80. výroèí
p. Bohumil Matìjka 12.2. 88. výroèí
V š e m
jubilantùm
pøejeme hodnì
z d r a v í ,
spokojenosti
a štìstí a do
dalších let jen to
nejlepší.
Totéž pøejeme
i p. Janu Peleckému, který rovnìž slaví
významné životní jubileum.
Sociální komise

Profesionalita lyžaøské školy
Jednoho krásného lednového
odpoledne jsem se vydal do jednoho
z místních lyžaøských areálù fotit nìjaké
triky na skocích.
Krásné poèasí a klid menšího
lyžaøského svahu byly v pozdním všedním
odpoledni ideální. Co okmažitì upoutalo
mou pozornost bylo chování lyžaøské školy
Alpinka.
Jedním ze základních pravidel chování
na sjezdovkách je nezdržovat se pod
horizontem a hranou kopce, kde stojícího
èi ležícího lyžaøe nemùže vidìt shora
jedoucí lyžaø èi snowboardista. To mùže

Pozvánky
V sobotu 27. 3.2009 si pøijïte
poslechnou poutavé vyprávìní
obrazem a slovem. O stavbì
železnièního tunelu na Špièáku
a o osudech a vlivu na život lidí
v železnorudské kotlinì bude
pøednášet Václav Chabr. Poøádá
Informaèní centrum NpŠ
v Alžbìtínì.
Tel.: 376 387 060, Vladimír Mareš.
Tlumoèeno do èeštiny a nìmèiny.

Dìtský maškarní ples
Unie rodièù pøi základní škole v
Železné Rudì poøádá 28. 2. 2008
od 15 00 hodin v aule základní
školy dìtský maškarní ples.
Dìti se mohou tìšit na soutìže
a bohatou tombolu.
Vstupné dobrovolné.

Foto: autor

vést k vážným nehodám. Vìtšinou totiž
není v silách shora jedoucího lyžaøe, aby se
vyhnul osobì pod horizontem, kterou je
možné spatøit až na poslední chvíli.
A cože to tedy lyžaøská škola dìlala? Se
svými nejmenšími svìøenci, se
bezmyšlenkovitì postavila pøímo na dopad
velkého skoku. Èili snad ještì hùøe, než jen
pod horizontem sjezdovky. Tam se nìkolik
minut uèili šlapat a fotili se a nedbali našich
upozornìní, že kdykoliv do této hromádky
lidí mùže kdokoliv dopadnout ze skoku.
Jak jsem pozdìji zjistil, jedná se o školu
z okolí Plznì, èili nikoho z
místních. Naši nejmenší a
budoucí lyžaøi, by mìli být
již od svých prvních
lyžaøských krùèkù uèeni se
chovat správnì na
sjezdovkách a pøedcházet
možným rizikùm. Doufám
proto, že toto byl ojedinìlý
pøípad a nemilá zkušenost,
která ponìkud pochmouøila
jinak krásné a pøíjemné
odpoledne. Fb

Usilujeme o vyvážený život
V deníku Mladá fronta Dnes byla
20.1.2009 otištìna reakce Jaromíra
Bláhy z Hnutí Duha na knihu „Stav,
vývoj a management lesních ekosystémù
v prùbìhu existence NP Šumava”. Jeho
konstatování, že autoøi knihy vidí
problematiku Šumavy jen z jednoho úhlu,
že nìkteré èásti knihy jsou mystifikací
spolu s dalším pouèováním autorù,
svìdèí o léty vypìstovaném pøesvìdèení
o neomylnosti vlastního názoru. Pan
Bláha nerespektuje, že autoøi knihy,
profesoøi z Èeské zemìdìlské univerzity,
jsou nejen uznávanými kapacitami v
oboru, ale že s jejich názory se ztotožòují
i další odborníci. Také možná si pan
Bláha neuvìdomuje, že kniha je i výzvou
k široké odborné diskusi na nejvyšší
úrovni. Diskusi, ke které by mìlo být
bezodkladnì pøizváno nejen široké
spektrum odborníkù, ale i majitelù lesù z
obou stran hranice a zástupcù samospráv.
Nechu pøijmout jakýkoliv jiný názor
než vlastní, je znát v poslední dobì z
každé reakce v tisku.
Loni v listopadu sem byl jako garant
petice Zachraòme Šumavu”, osoèen
èlenem vìdecké sekce Rady Národního
parku Šumava , že text petice Svazu obcí
NPŠ je nekompetentní, dryáènický,

matoucí veøejnost a celkovì škodlivý.
Podtrhuji, šumavské obce nechtìjí
bojovat proti národnímu parku, ale záleží
jim na tom, jak okolí jejich domova bude
vypadat. Problémy s nepøízní
poèasí,dopravou, zamìstnaností,
zásobováním, dostupností lékaøské péèe,
denním dojíždìním dìtí do škol atd., to
všechno jsou tìžkosti, které lidem ztìžují
život a které by mìly být vyváženy
životem ve zdravém a pìkném prostøedí.
Ujišování nìkterých vìdcù nebo
aktivistù, že za nìkolik desítek let bude
postupující suchý les nahrazen lesem
stabilním a zdravým, šumavským
obyvatelùm moc klidu nepøidá.
Není úèelem našich zmínìných
aktivit rozdmychávat nìjaký boj proti
existenci Národního parku Šumava, ale
jde o to, aby jeho øízení bylo ve smyslu
pøíslušných zákonù a v dohodì s obcemi
na jejichž území se národní park rozkládá.
A vyjádøení názoru, jak by toto øízení
národního parku mìlo vypadat spolu s
apelací na veøejné mínìní, nejsou
žádným dryáènickým poèinem, ale
svobodným vyjádøením ve smyslu
lidských práv a svobod.
František Nykles – pøedseda Svazu
obcí Národního parku Šumava
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Dopisy ètenáøù
K èlánku Chata na Mùstku otištìnému v
prosinci 2008 nám napsali dva ètenáøi.

Takto vypadala chata na Mùstku
v srpnu 1975. Mùstek je hora v CHKO
Šumava, 1235 m vysoká, dostupná jen
pìšky z Hojsovy Stráže, Zelené Lhoty nebo
sedla Špièáku. Snímek poøídili moji rodièe,
když si tam udìlali letní výlet. Podoba
turistické chaty, která tam stávala, doznala
rùzných zmìn, pokud jde o exteriér,
a promìnila se v podnikovou chatu
Odborného uèilištì železnièního Plzeò.
Lucie Havlíèková

Od øíjna jsme nosili døíví
Nejsem asi znalec historie chaty na
Mùstku, ale pøeci v letech 1956 až 1963
jsem tam spolu s kamarády ze Slavie Plzeò
prožil hodnì èasu. Rozhodl jsem se napsat
o svých zážitcích a vyprovokovat i další
pamìtníky.
Naše návštìvy zaèínaly už v øíjnu, kdy
jsme dìlali zásoby døeva. Pøiznám se, že
jsme postupnì káceli stromky na tzv.
„hangu“ a sjezdovce z Mùstku, aby se
v zimì dalo lépe lyžovat. Na Hangu jsme
postupnì vybudovali vlek. Nedávno jsem
se tam byl se svým synem podívat a lana,
kladky a základy tam postupnì stárnou
a hang je zarostlý tøicetiletými stromy. Na
Mùstek se totiž jezdilo jen do doby než byla
znovu otevøena špièácká sjezdovka a to se
stalo na konci 50.let.
V chatì na Mùstku kraloval pan Antoš a
všechno potøebné tahal nahoru sanìmi z
Hojsovy Stráže nebo pøes Pancíø. Chata
byla vybavena obrovskou spoleènou
místností s jedinými velkými kamny,
kolem kterých se po výstupu od zastávky
Brèálník všechno mokré sušilo. Dva metry
od kamen byla ale zima jako venku. Další

velká kamna byla v noclehárnì. Topit vnich,
to bylo umìní. Do pùlnoci se vìtšinou
kouøilo tak, že ani topiè- jeden z nás - tam
nevydržel. Potom najednou kamna bafla a
zaèala neskuteènì høát,
takže jsme mihli spát jen
nazí. Ale za dvì hodiny
jsme všichni drkotali zuby.
Když jsme se prodrkotali
do rána, zaèalo vaøení naše parta si všechno jídlo
pøinášela na zádech.
Tak zaèal závodní den,
a to na Hangu slalomy a
sjezdy pøímo pod chatou
smìrem k Hojsovì Stráži.
Byla to nároèná a hlavnì
úzká sjezdovka. Nìkteøí
jezdci dokonce mìli
vyhlédnuté a najeté
zkratky mezi stromy tak
metr od sebe. Dnes
sjezdovku nenajdete, ani
chatu. Všechno zarostlo a na Mùstku a v
okolí je ráj jen pro bìžkaøe. Chata vyhoøela.
Tak to je jen výsek mých vzpomínek. Tøeba
nìkdo zasvìcenìjší nìco pøidá.
Martin Koøán

Odøíkaného nejvìtší krajíc
Tak zní èeské pøísloví a nemýlí se ani ve
vìci charitativní sbírky. V minulém èísle
jste byli informováni, že je Diakonie
zavalena vìcmi.
Ale bìhem mìsíce, snad vlivem krize, se
sklady vyprázdnily a Diakonie moc prosí o
Vaše nepotøebné, ale použitelné vìci.
Odvoz bude mezi 30. Bøeznem a 3. dubnem.
Do této doby mùžete opìt vìci pøinášet k
budovì fary a v pøípadì vìtšího množství si
domluvit termín na telefonním èísle 604
403 269, pøípadnì mailem:
v.volenec@gmail.com. Na faøe nás také
jistì zastihnete každou sobotu mezi
devátou a patnáctou hodinou.
Takže si ještì zopakujeme, jaké vìci
mùžete darovat: veškeré obleèení z
bavlnìného materiálu - i poškozené (trièka,
košile, mikiny, tepláky a teplákové
soupravy, halenky, kalhoty, kimona).
Lùžkoviny, ruèníky, utìrky, látky -nejménì
1 m2 i poškozené. Zimní obleèení- jen
nepoškozené- bez skvrn, dìr, molù
a rozbitých zipù (sportovní bundy, kabáty).
Kožené nepoškozené vìci ( bundy, kabelky,
penìženky, pásky). Nepoškozené záclony
rùzných rozmìrù, larisy, vlnìné deky.
Knihy, plyšové hraèky, spací pytle, nepoškozené. Boty (pouze nové),
pøikrývky a polštáøe pouze péøové
Vìci, které opravdu nenoste :

Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
Svetry, silonové a dederonové obleèení.
Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a
šusákové kabáty. Molitanové vìci a
jakékoliv odøezky. Péøové bundy, vatované
pøikrývky, stany, koberce, matrace.
Lyžaøské potøeby (lyže, lyžaøské boty,
hùlky), poškozené a obnošené boty.
Nebezpeèný odpad (lednice, televizory,
sporáky, poèítaèe). Veškerý nábytek (skøínì,
stoly, židle, postele, šicí stroje atd.), jízdní
kola, lampy, lustry. Malé spotøebièe
(žehlièky, kávovary, topinkovaèe, varné
konvice atd.). Nádobí, kufry, koèárky,
školní potøeby. Porcelán, sklo, plastové
nádobí, èasopisy, noviny.
Náklady na likvidaci tìchto nepotøebných
výraznì snižují hodnotu Vaší humanitární
sbírky!
Vìci mìjte prosím zabaleny v zavázaných
pytlích.
Dìkujeme vám za všechny obdarované.
Václav Volenec, Èeská charita

Dovolená v Železné Rudì
Nìkolik postøehù z rodinné dovolené
Pocházím z Èech, a již 40 let bydlím v
Nìmecku. K Šumavì mám osobní vztah. S
rodinou jsme se rozhodli pro týdenní zimní
dovolenou na Šumavì.
S ubytováním v rodinném penzionu
jsme byli velmi spokojeni, poèasí nám pøálo.
Pro vnuka tu byl úplný ráj. V areálu Samoty
jsme vypùjèili potøebné vybavení a sehnali
skvìlého instruktora Marka. Vnuk byl
štìstím bez sebe, s Markem se domlouvali
bez problémù nìmecky.
Dcera se zetìm a pùlroèní vnuèkou
kontrolovali synovy výkony byli spokojeni.
Pøíjemnì je pøekvapilo, že v areálu Samoty
je kvalitní obèerstvení a hlavnì dìtský
koutek pro mimina s možností pøebalování
dìtí, a dokonce nìkolik druhù plen. S tím se
nesetkali ani na zimní dovolené v Rakousku.
Týden utekl velmi rychle, podnikli jsme
nìkolik výletù. Kdybych mohla nìco málo
vylepšit pro návštìvníky , ale i obyvatele
Železné Rudy, udìlala bych chodníky od
železnièního pøejezdu smìrem na Klatovy.
Co nám také citelnì chybìlo, díky
neexistenci chodníkù v této èásti, respektive
jejich ukonèení na jedné stranì silnice u
kolej, je pøechod pro chodce. Množství
projíždìjících aut je znaèné, a dostat se na
druhou stranu silnice s koèárkem a psem
bylo nìkdy dost svízelné. Jinak celkový
dojem z dovolené je velmi dobrý a urèitì se
na Šumavu brzy vrátíme.
Rodina Orosz, Pfungstadt, Nìmecko.
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