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Tehdy a dnes
V sobotu 6. února po delší době ožila 

budova bývalé celnice na hraničním 
přechodu v Alžbětíně. Občané Železné 
Rudy a Bayerisch Eisenstein i návštěvníci 
Železnorudska se zde sešli kvůli 
vzpomínání na dobu před dvaceti lety. 
Tehdy, přesně 3. února 1990 se na našem 
úseku hranic stříhaly dráty. Padla železná 
opona. Kromě budovy nebylo nic stejně 
jako tehdy. V roce 1990 se sešlo 70 - 80 tisíc 
lidí, letos několik stovek; tehdy zde ještě 
naplno pracovali celníci, pasová kontrola 
i pobočka banky, dnes je budova prázdná; 
tehdy přijíždějící a příchozí zastavovala 
závora, dnes projdeme a projedeme bez 
zastavení. To památné datum 3. únor 1990 
znamenalo pro mnohé účastníky po 
dlouhých letech a pro většinu dokonce 
vůbec poprvé v životě přejít zadrátovanou 
hranici státu tam i zpět volně bez 
j a k ý c h k o l i v  k o n t r o l ,  d o t a z ů  
a nepříjemností. Jeden z pamětníků, Václav 
Vo l e n e c ,  v z p o m í n á  n a  o b r á z e k  
spokojených "výletníků" vracejících se 
z návštěvy za hranicí: "My Češi jsme šli 
domů obtíženi dojmy a Bavoři od nás 
obtíženi zásobou piva."

Vzpomínky i vtipy
Na sobotní slavnosti nechyběli oficiální 

hosté z Česka i Bavorska. Ernst Hinsken, 

poslanec Spolkového sněmu, zde byl 
i v roce 1990, stejně jako Josef Gabriel, 
tehdejší starosta Bayerisch Eisenstein 
a Lída Rakušanová, tehdy redaktorka rádia 
Svobodná Evropa. Dále přijeli Willi 
Killinger a Heinrich Schmidt, zástupci 
zemského rady z Regenu, Jiří Papež 
a Ladislav Vilímec, poslanci Parlamentu, 
Pavel Svoboda, diplomat, exministr vlády, 
Michal Sedláček, náměstak ministra práce 
a sociálních věcí, Thomas Müller, současný 
starosta Bayerisch Eisenstein, Petr Náhlík, 
místopředseda Sdružení měst a obcí 
Plzeňského kraje a náměstek primátora 
Plzně, Jiří Šedivý, bývalý náčelník 
Generálního štábu Armády ČR, Ivan 
Kalina, organizátor řetězu v roce 1990 
a starostové Petr Mottl za Sušice, František 
Vlček z Běšin, Jiří Jukl z Hartmanic. 
Proslovy hostů obsahovaly očekávané 
hodnocení významu pádu železné opony 
a dvacetiletí od něj. Nebyly však suše 
oficiální,  obsahovaly i  soukromé 
vzpomínky, zazněl i dobový vtip. Starosta 
Šnebergr připomněl, že tehdy vůbec nebyl 
sníh. To bylo vidět i na vystavených 
fotografiích a v promítaném filmovém 
záznamu, Lída Rakušanová vzpomněla na 
velkou změnu chování pracovníků celní 
kontroly, kterou tehdy zaznamenala. Ernst 
Hinsken si cenil vzniku nových přátelství 

a spolupráce v rámci EU. Jiří Papež přidal 
vzpomínku z dětství, kdy v Zátoni pod 
Boubínem u dědečka sledoval světla 
z Philipsreuthu a poslouchal dědečkovo 
vypravování, jak v mládí se za hranice 
chodilo na pivo a na tancovačky. Pád 
železné opony pro něj byl splněním 
dětského snu. Pavel Svoboda připomněl 
dobový vtip o chlapci, který se ptá otce, kdo 
že to je za těmi dráty na hranici, a odpovědí 
je mu: "Za dráty, hochu, jsme my." Willi 
Killinger má nesmazatelně v paměti zapsán 
dojem z davu v roce 1990. Lída 
Rakušanová na závěr oficiální části 
zkontrolovala veterány - "Kdo tu byl i před 
dvaceti lety - přihlásit." Pak přítomné 
seznámila se svým speciálním úkolem 
z roku 1990 - dovézt do Mnichova několik 
metrů drátu z železné opony. Ten pak byl 
rozstříhán a zalit do plexiskla jako suvenýr 
pro americké kongresmany.

Dráty jako atrakce
Slavnost dále pokračovala neformální 

zábavou  uvni t ř  budovy  ce ln ice .  
Návštěvníci měli k dispozici jídlo i pití, 
dobře se bavili při hudbě Švejkovy kapely 
z Plzně, Brotzeitmusik z Deggendorfu 
a souboru Über die Grenze Musikanten ze 
Zwieselu. Odpolední oslavu shrnul starosta 
Michal Šnebergr: “S průběhem odpoledne 
jsem spokojen, poděkování zaslouží 

všichni pomocníci, hlavně kulturní 
sd ružen í  P ře s  h ran ice  a  j eho  
místopředseda Ivan Falta. Protože se 
v současnosti začínají stále častěji 
objevovat dotazy, jak vlastně ta želená 
opona vypadala, vybudujeme během léta 
její maketu jako připomínku doby 
a turistickou atrakci. A já jsem rád, že to 
bude jen ta atrakce.”

Názory a dojmy účastníků si můžete 
přečíst na str. 16. (Vedra)

Fotografie zachytila oficiální hosty. 
Zprava: Lída Rakušanová, Jiří Papež, Petr 
Náhlík, Michal Šnebergr, Thomas Müller, 
Ernst Hinsken, Willi Killinger, Heinrich 
Schmidt, Pavel Svoboda, Michal Sedláček, 
Jiří Šedivý, Ladislav Vilímec. Foto: Václav 
Chabr

Dvacet nezadrátovaných let 
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A ještě jednou odpady?!
Tentokrát informace o termínech svozů:

Komunální odpad
pondělí – kontejnery u bytovek (1. máje, Šumavská, U Řezné)

úterý    – všechny ostatní kontejnery a popelnice v Železné Rudě
středa  – Alžbětín a Špičák

pátek   – Hojsova Stráž a 2. a 3. vývozy v Železné Rudě, Alžbětíně a Špičáku
Separovaný odpad

pondělí – plast
čtvrtek – papír

Bílé i barevné sklo – 1x měsíčně dle naplnění.
V případě připomínek mne můžete kontaktovat–tel.č. 376361225, mobil 724053791.

Správní odbor – Caroline Zahradníková 

Dostal jsem příležitost napsat pár vět 
a alespoň zhruba se vyjádřit k problematice 
Železné Rudy a okolních obcí, které trpí 
velkým nedostatkem turis tů,  což 
samozřejmě vede k poklesu kvality služeb 
a nedostatku finančních prostředků na 
modernizaci a údržbu zařízení ať už 
v lyžařských areálech nebo v  pensionech 
a hotelích. Nerad bych nudil čtenáře 
nekonečným článkem, které čteme od 
politiků každý den, ale co opravdu nejvíce 
trápí mě samotného, je záporný postoj 
některých zastupitelů v čele s vedením 
města a snaha neustále brzdit rozvoj 
Železnorudska konkrétně tím, že zamítají 
žádosti existujících a seriózních investorů, 
například Ski areál Pancíř sever, který se 
zamítl z neznámých důvodů a nebo 
investice nad Jezerkou, kde investor žádal 
o povolení stavby Wellness hotelu 

a lanovky, s kterou by vznikla tolik potřebná 
r e k o n s t r u k c e  k ř i ž o v a t k y  
u Jezerky a nová komunikace Masna. 
Občané asi neví, že tímto rozhodnutím 
město ztratilo cca 50 pracovních míst 
a modernizaci služeb, což by vedlo k větší 
návštěvnosti celého našeho regionu jako 
tomu je například ve Ski Areálu Lipno. 
Pevně věřím, že například tyto dva projekty 
se podaří zachránit a obnovit jednání 
s investory, kteří i v této době chtějí 
a hlavně mají prostředky na investice. 
Město by si mělo takových investorů vážit 
a podporovat je. Je velká škoda, že někteří 
zastupitelé a vedení obce odmítají projekty 
a investice bez rizika a zároveň platí 
miliony korun za nesmyslné projekty typu 
golf Alžbětín nebo lyžařský areál Pancíř - 
Hofmanky, který je v takové míře, v které se 
připravuje, nereálný, a právě proto na tyto 
dva projekty město marně hledá investory. 
Bylo by jistě ekonomičtější vybírat si 
z projektů, které město potřebuje a na které 
má investory a ne vyhazovat peníze za 

nereálné studie a projekty. Město neumí 
čerpat dotace, které by se daly využít 
například na rekonstukci Akvaparku 
v Bavorské Rudě, který v našem regionu 
také žalostně chybí. Špatné hospodaření 
a odmítání investorů spolu s nečerpáním 
dotací na potřebné aktivity se Železná Ruda 
těžko dostane z propadu turistického ruchu, 
který prožíváme. 

Petr Zíka, zastupitel města. 

Špičák - akce Škoda Yetti

Fotíme se s Yetim

Zastupitelské slovo
Jde o politiku, nebo prosperitu města ?

Poznámka
Golf Alžbětín ani rekonstrukce lanovky 
v současnosti neznamenají žádné náklady, 
natož miliónové. Oba projekty začaly už 
v minulém volebním období a dostaly se tak 
daleko, že by bylo nezodpovědné nechat je 
ležet. A dotace do Akvaparku v BE - 
nerozumím zcela, jak je to myšleno. Město 
přece nemůže investovat do cizího majetku, 
natož do majetku v cizích zemích. Může 
poskytnout půjčku, dar ... Na to ale 
momentálně nemáme. A dostat dotaci na to, 
abychom dali půjčku, dar ... ?

Věra Drahorádová

V sobotu 16. ledna 2010 uspořádal Ski 
areál Špičák velkou zábavnou akci na 
sněhu. Celá akce, kterou zastřešila firma 
Škoda CB z Českých Budějovic, se konala 
ve znamení Yettiho, nikoliv dvojnohého 
sněžného muže, ale čtyřkolového Škoda - 
Yetti. 

Za slunečného počasí si tak mohly děti 
zahrát spoustu sportovních her na sněhu, 
dospělým bylo umožněno prohlédnout si 
automobil zblízka, anebo dokonce 
vyzkoušet v terénu. Nechyběl však a ni ten 
dvounohý Yetti. Do pohodové atmosféry 
hrála živá hudba. Příjemnou atmosféru této 
velmi zdařilé akce pro návštěvníky 
Železnorudska dokládají fotografie.

Taxt a foto: Václav Chabr
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Okres Nýrský sousedí na západě a jihu s 
Královstvím Bavorským, na východě 
s okresem Hartmanickým, od vrcholu 
Plesné hory, až po horu Platte nad 
Divišovicemi a odtud pak až po Lhotu 
Dubovou (Eichen) s okresem Klatovským 
a na severu s okresem Novokdyňským.

Okres Nýrský náleží k nejpůvabnějším 
okresům království. Západní hranice jeho, 
jižně od Svaté Kateřiny, vystupuje do 
průsmyku, kterým bystré vlny mladé Řezné 
opouštějí naše království a odtud znovu 
vystupuje na výšiny až k vrcholu Plesné 
hory. A tato jižní část okresu, která náležela 
do roku 1899 k okresu Hartmanickému, 
z a u j í m á  p ř e p ů v a b n o u  k r a j i n o u  
Eisensteinskou, rozkošný to kout horský. 
Na sever  j sou  vysoké  rozsochy 
Královského hvozdu, které odbočují od 
hřebenů pohraničních do vnitra okresu, 
tvoříce velebné pozadí skvostům tohoto 
romantického bludiště hor, proslulým 
jezerům Černého a Čertova.

Šumava se tu rozhýřívá krásami. 
Vystavuje zde na odiv rozervané témě 
Jezerní hory, tu zas vábí v divoký kout Bílé 
strže, jinde se chlubí milounkým údolím 
Úhlavky. Ta zde vbrázdila hlubokou rýhu. 
Nikde na Šumavě nenajdeme tolik krásy, 
seskupené na malém pruhu země.

Pod Lhotou Zelenou spojuje se 
Úhlavka s mohutným Zeleným potokem 
a odtud se nazývá Úhlava. Zmiňujeme-li se 
o vodstvu v okrese Nýrském, nelze 

opominou t  moř ská  oka  Hvozdu  
Královského, temnovodá jezera, k nimž se 
pojí nejedna stať beletrie české, čímž se 
stala jaksi majetkem naším. Vzpomeňme 
báseň Vrchlického a Hejduka, jež opěvují 
dumavou krásu hnědých těchto vod, 
V l č k o v a  r o m á n u  Č e r n é  j e z e r o ,  
Šmilovského Parnasie, mistra Dvořáka 
orchestrální skladbu Černé jezero 
a v neposlední řadě Jana Nerudy Romanci 
o Černém jezeře.

Černé jezero je z jezer šumavských 
nejhlubší, dosahující hloubky přes 40 
metrů a největší, mající plošnou rozlohu 
18 ,4  hek ta rů .  J eze ro  Černé  má  
nejmalebnější stěnu, která se zvedá na 
severozápadě do výše 136 metrů, na 
jihozápadě do výše 262 metrů a na jihu do 
výše dokonce 335 metrů. Od severu uzavírá 
vody jezera pouze nepatrný val horský a ze 
severovýchodního kouta jeho vytéká 
Jezerní potok. Na severním břehu jezera 
stojí pěkný gloriet, u něhož kníže 
Hohenzollern-Sigmaringen, od let 1839 až 
1852 majitel velké části Hvozdu, zbudovati 
dal v roce 1901 pěknou restauraci. Na 
březích jezera ve výšce 1008 metrů strou se 
kostrbaté koruny křovité kleče či 
kosodřeviny horské. Ve vodách jezera jeho 
žije obyčejný pstruh potočný, který dorůstá 
značné velikosti a váhy 6 klilogramů. Vody 
jezerní se využívá též hospodářsky, neboť 
za suchého léta zavodňují se vodami jezera 
panské louky bystřické. 

Vraťme se do historie… Za dřívějších let využívalo se 
přebytečné jarní vody jezera ku plavení 
dříví. V roce 1840 plavívalo se ročně 2000 
až 3000 sáhů polomového dříví po Úhlavce 
až do Janovic. Aby bylo vody sdostatek, 
spouštěla se voda jezera, jež zmohutněla 
táním horských sněhů, do jezerního potoka, 
jímž divoce valila se do Úhlavky. Poněvadž 
však tento potok teče přes nesčetné balvany 
a řečiště jeho jest tudíž málo způsobilým ku 
plavbě, odváděla se voda z potoka 
dřevěným korytem, jež nahrazovalo 
nákladný průplav umělý.

Zajímavým důkazem obliby a známosti 
jezera Černého je, že se mu dostalo 
i několika jmen. Nazývá se Českým, 
Bystřickým, Dešenickým, Eisenstrasským 
a v ústech lidu také „das See“.

Jako zvláštnost nutno ještě podotknout, 
že v bahně na dně jezera Černého roste 
vzácná šídlatka jezerní, objevil ji tu roku 
1816 Ignác Tausch a poté marně hledána,  
až v roce 1885 se ji podařilo znovu objevit 
Ladislavu Čelakovskému ml., když jezero 
bylo zčásti vypuštěno. Převzácná tato 
rostlina, šumavská to zvláštnost se prý 
vyskytuje i v jezeru Čertovu.

Dle zprávy pana Julia Komárka, lesního 
s p r á v c e  k n í ž e t e  H o h e n z o l l e r n -
Sigmaringen z r.1882, se dobývalo poblíž 
Černého jezera hnědé uhlí...

(Pokračování v příštím čísle…)
Převzato z archivních pramenů, 

Viktorin Zeithammer (Ursus šumavský). 
S využitím historických materiálů přepsal 
Roman Giňa, Muzeum Šumavy Železná 
Ruda

21. Zimní olympiáda Vancouver - 
Kanada

Všechny fanoušky sportu budou 
v nadcházejících týdnech bolet palce, jak je 
bodou pevně držet českým reprezentantům 
na ZOH. A nám, fanouškům ze 
Železnorudska, obzvlášť. Není divu, když 
naši vlast budou reprezentovat Martin 
Jakš  a v březnu na paralympiádě Anna 
Kulíšková. Jsou to po Vlastimilu Maxovi 
další olympionici z našeho města. Anna 
jede na tuto vrcholnou sportovní akci již 
podruhé, v Turíně před čtyřmi lety získala 
stříbro v super G. Martin je již mistrem 
světa do 23 let z roku 2008. A oba jsou 

z jedné rodiny - bratranec a sestřenice.
Takže Anno a Martine, nezlomte lyže 

a přivezte kov! Redakce.

Budeme s nimi

Přítel rys
Již v titulu minulého čísla ŽZ jsme 

použili fotografii rysa. Uvedli jsme, že po 
dobu trvání projektu Tierisch wild jej 
budeme používat, protože je pro tento 
projekt erbovním zvířetem Železné Rudy. 

Dnes připomínáme přírodopisné údaje.

RYS OSTROVID (Lynx lynx 
carphatica)

Rys ostrovid je vzácný druh kočkovité 
šelmy. Několik malých nepočetných 
populací žije v České republice. 

V mezinárodní konvenci je rys na 
seznamu chráněných druhů. V České 
republice žijící rysové patří ke karpatské 

populaci. Rys dorůstá do délky 80 - 130 cm, 
je vysoký až 70 cm, váží 20 - 35 kg. Na 
Šumavě a v Bavorském lese byl vysazen 
v 70. a 80. letech. Rys je velice plachý, ve 
volné přírodě ho jen tak nezahlédnete. V ve 
výběhu u Domu divočiny u nedalekého 
Ludwigstalu jej můžete zhlédnout v zoo 
parku, kde mají jeden pár s dvěma mláďaty.

(red)
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Ve sportovním areálu Špičák můžete 
sportovat, nebo jen povzbuzovat sportovcev 
jejich výkonech. 

V únoru a březnu zde proběhnoe řada 
akcí, o nichž informuje Radek Vaniš.

Sobota 20. 2. 2010 - Horsefeathers slope 
style. Tradiční Horsefeathers slope style ve 
snowparku.

O týden později, v sobotu a v neděli 
27. a 28. 2. 2010 přijďte fandit sjezdařům. 
Na sjezdovce č. 3 proběhnou územní 
kvalifikační závody ve slalomu.

V březnu téměř na jaře, totiž v sobotu 
13. můžete držet palce svým favoritům 
v jízdě přes louži. Tento závod je již tradiční 
a velkou louži přejíždějí odvážlivci na 
čemkoliv. Nikdy tedy nechybí ani vtip 
a zábava. Jízda má své místo přímo 
u nástupu na lanovku ve Ski areálu Špičák, 
kde bude postaven bazén o délce zhruba 
20m.

Ani na dětské sportovce nezapomínáme. 
Dva březnové víkendy jsou vyhrazeny 

Běžecké stopy na Šumavě - celkové informace o údržbě stop na Šumavě 
naleznete na www.bilastopa.cz

mladým sjezdařům. Ve stejný den jako jízda 
přes louži, 13. 3., se koná Šumavský 
pohárek číslo 6. Malí lyžaři změří své síly na 
sjezdovce č.1. 
Š u m a v s k ý  
p o h á r e k  
s číslem 7 bude 
p o k r a č o v a t  
v neděli 14. 3. 
t a k é  n a  
sjezdovce č. 1. 
a  o  t ý d e n  
p o z d ě j i ,  
v sobotu 20. 3., 
se na Lubáku 
p o j e d e  
o Šumavský 
pohárek č. 8. 
P o d r o b n o s t i  
o všech těchto
 i dalších akcích 
železnorudsku 
n a j d e t e  n a  

Italské horské městečko Livigno, ležící 
v nadmořské výšce cca 1800 m. n m., 
sevřené ze dvou stran horskými masivy, je 
oblíbenou lyžařskou destinací. A to nejen 
pro Italy, Poláky a Němce, ale stále více 
i pro české milovníky lyžování. Čeština je 
v tomto krásném alpském městečku téměř 
samozřejmostí. Po dvou dnech se 
přestanete divit, že na sjezdovce slyšíte 
okolo sebe všude mateřský jazyk.

Vydat se v zimě do Livigna je opravdu 
zážitek. Cesta z Čech je sice dlouhá – cca 

630 km, ale vše si turista vynahradí na 
místě samotném. Začíná to již vjezdem do 
města, které je navzdory přívalům sněhu 
uklizené, parkoviště jsou vymetená 
a silnice čisté. Město neustále brázdí 
sněhové pluhy s radlicemi a různé 
odklízecí mechanismy. Na sjezdovky, 
které se tyčí ze dvou stran údolí nad 
městem, se dostanete pohodlně několika 
linkami Skibusu, který jezdí celý den,
v častých intervalech a zcela zdarma. 
Mapku s linkami Skibusu dostanete všude, 

mimo jiné je i na každé zastávce. Do 
Skibusu se běžně nastupuje v přezkáčích 
a s lyžemi. Skibus Vás vysadí u některé ze 
sjezdovek a Vy můžete okamžite nazout 
lyže a hurá na vrcholky. Před tím si ještě 
zakoupíte Skipas, který stojí začátkem 
února na 6 dní 155 Euro a platí pro celou 
oblast Livigna včetně 3O km vzdáleného 
Bormia. Krásně upravené sjezdové tratě 
nabízí úžasný zážitek. Žádné nebo 
minimální fronty u lanovek, kabinek či 
vleků, skvělé občerstvení ve skibarech na 
sjezdovce, nijak předražené, stále dobře 
naladěný a ochotný personál, „Dýdžej“, 
který na požádání pustí i českou popovou 
muziku a všichni dohromady se úžasně 
baví…

A kdo nelyžuje? Kdo nechce jít na 
sjezdovky, může jít do běžecké stopy nebo 
se dívat na koňské polo na sněhu či si dopřát 
bazén a wellness. Samostatnou kapitolou je 
procházka městem Livigno, které má 
krásnou architekturu starých alpských 
hotelů, hotýlků a penzionů. Pro ty, kteří 
chtějí utrácet, je Livigno zemí zaslíbenou. 
Desítky obchodů se značkovým zbožím za 
naprosto neuvěřitelně nízké ceny, neboť 
Livigno je mimo jiné bezcelní zónou.

Zkrátka a dobře, dovolená v italském 
horském městečku je báječným zážitkem 
pro milovníky lyžování a skvělým relaxem 
pro všechny ostatní.

Text a foto: Světlana Chabrová

Lyžování v italském městečku Livigno

www.sumavanet.cz/itcruda/, nebo na 
www.spicak.cz. 

Radek Vanis, Skiareál Špičák

Připravili pro nás

Ilustreační foto: red.
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Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda

Vážení čtenáři,
zimní sezóna je v plném proudu 

a záchranáři Horské služby mají plné ruce 
práce. Od začátku zimní sezóny bylo 
ošetřeno již 339 úrazů. Bohužel poslední 
týden měsíce ledna došlo na Šumavě 
k několika velice vážným událostem: 

2 6 .  l e d n a  d o š l o  k  ú m r t í  
sedmačtyřicetiletého muže v prostoru 
Zadovska na infarkt myokardu. Druhý den 
došlo opět, na Zadově, k pádu devítiletého 
chlapce ze střechy domu z výšky čtyř metrů. 
Následovalo ošetření na místě události 
a rychlý transport Leteckou záchrannou 
službou k dalšímu ošetření do nemocnice v 
Českých Budějovicích. 29. ledna byla 
požádána Horská služba Policií ČR 
o součinnost při pátrání po pohřešované 
s k u p i n ě  d ě t í  s e  d v ě m a  u č i t e l i  
v prostoru Pramenů Vltavy. Tato akce 
dopadla úspěšně a skupina dětí byla 
nalezena po 1,5 hodině pátrání bez zranění. 
Dne 31. 1. 2010 ve 12.00 hod. byla Horská 

s l u ž b a  Š u m a v a  -  
p r a c o v n í  o b v o d  
Kramolín, požádána 
cestou Zdravotnického 
operačního střediska 
Z d r a v o t n i c k é  
zách ranné  s lužby  

v 

P r a c h a t i c í c h ,  
o součinnost v případě 
n á l e z u  s i l n ě  
podchlazeného muže 
v  p r o s t o r u  
,,kamenného moře" 
pod Plešným jezerem. 
Na místo události byli 
za použití techniky 
H o r s k é  s l u ž b y  

transportování 
z á c h r a n á ř i  
Zdravotn ické  
z á c h r a n n é  
služby a Policie 
ČR. Na místě 
byl nalezen silně 
p o d c h l a z e n ý  
muž středního 
věku, který byl 
následně předán 
L e t e c k é  
z á c h r a n n é  
s l u ž b ě  
k transportu do 

n e m o c n i c e  
v  Č e s k ý c h  
B u d ě j o v i c í c h .  
B o h u ž e l  i  p ř e s  
veškerou snahu lékařů 
muž  po  něko l ika  
hodinách na silné 
p o d c h l a z e n í  
v nemocnici zemřel.

P o j ď m e  v š a k  
k veselejším věcem. 
Horská s lužba se  
během zimní sezóny 
věnuje i intenzivnímu 
výcviku svých členů. 
11 .  až  14 .  ledna  
proběhl  na Luční 
boudě v Krkonoších 

k u r z  l a v i n o v é  p r e v e n c e  
a výcvik lavinových psů Horské služby. 
Šumava byla v zastoupena členy 
kynologické brigády Horské služby: 
Vlastík Maxa a Petr Pospíšil. 27. a 28. ledna 
proběhl součinnostní výcvik leteckých 
záchranářů Hasičského záchranného sboru 
a Horské služby. Tento zimní výcvik byl 
směřován do prostoru Špičáku a prověřil 
připravenost a nasazení těchto složek 

v zimních podmínkách při evakuaci osob ze 
sedačkové lanové dráhy v případě její 
poruchy nebo nutnost vyproštění osob 
z nepřístupného terénu. 28. a 29. ledna 
proběhl  odborný seminář  s ložek 
Integrovaného záchranného systému 
v Prášilech. Seminář byl především 
věnován možnosti využití, nasazení 
a kompetence jednotlivých záchranných 
složek na Šumavě. Semináře se zúčastnili 
zástupci Centra letecké záchranné služby 
v Líních, Zdravotnické záchranné služby 
Plzeňského kraje, Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje, Horské služby 
Šumava a Informační a strážní služby NP 
Šumava.
Michal Janďura, náčelník Horské služby 
Šumava; foto: Horská služba)31. 1. 2010 , Plešné jezero

Výcvik lavinových psů Horské služby. 
Členové kynologické brigády Horské služby: Vlastík 
Maxa(vpravo) a Petr Pospíšil

Výcvik lavinových psů Horské služby

Doškolení IZS
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Číslo / ročník: 2/5 období:  5. leden – 4.únor 2010

9. 1. 2010   – Úklid následků menší dopravní nehody osobního automobilu mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. Nehoda se obešla bez 
zranění, byly provedeny protipožární opatření, a uklizeny rozbité části vozu.

12. 1. 2010 – Porouchaná pracovní plošina uvěznila pracovníka služeb města ve výšce cca 10 m nad zemí. Po přistavení našeho 
automobilového žebříku IFA AZ30 pracovník slezl na zem.

12. 1. 2010 – Asistence u kamionu, který uvízl pod  železničním viaduktem na silnici do Alžbětína.

17. 1. 2010 – Prověřovací cvičení naší jednotky a kolegů hasičů z Hojsovy Stráže.Cvičení bylo vyhlášeno velitelem naší jednotky za 
účelem zjištění akceschopnosti a hlavně dojezdových časů v nepříznivých 
klimatických podmínkách. Naše jednotka dorazila s prvním vozem Tatra Terrno 
za 14minut (10 min. jízdy), následována druhým vozem Tatra 815 VVN po osmi 
minutách a za další tři minuty se na vrch Pancíře vydrápaly i hasiči z Hojsovy 
Stráže se svou velkokapacitní cisternou. Závěrem lze říci, že vzhledem k 
nepříznivému počasí byly velmi dobré a akceschopnost jednotek vynikající, o 
čemž svědčí celkem čtrnáct zasahujících hasičů.

18. 1. 2010 – Vyproštění zapadlého kamionu, který zablokoval vozovku o celé šíří 
pod nejvyšším bodem. Pomocí naší Tatry 815 VVN 6x6 jsme jej vytáhli 
a narovnali  zpět na silnici.

21. 1. 2010 – Dopravní nehoda osobního automobilu. Při sjíždění z nejvyššího 
bodu dostala řidička ve vysoké rychlosti na namrzlé vozovce smyk a se svým 
vozidlem narazila do sněhového mantinelu. Od toho se odrazila a převalila se přes 
střechu zpět na kola, mimo silnici. Nehoda se obešla bez zranění a majitel si 
zajistil vyproštění vozu. Byla provedena protipožární opatření a po dobu řešení 
nehody Policií ČR řízena doprava.

21. 1. 2010  - Odstranění ledových převisů ze zdravotního střediska.

22. 1. 2010  - Jeden z našich nejkratších výjezdů. Necelých 100 m daleko od naší 
hasičárny došlo ke střetu dvou automobilů, z nichž jeden ujel. Následkem nehody 
zůstalo na silnici mnoho střepů a rozbitých částí vozů. Ty jsme na žádost Policie 
ČR uklidili. Jen pro doplnění, Policie ČR viníka nehody během několika desítek 
minut vypátrala.

29. 1. 2010 - Odstranění menšího stromu, který částečně blokoval silnici mezi 
Špičákem a Hojsovou Stráží. 

30.1.2010 - odstranění ledových převisů z bývalého městského úřadu.

30. 1. 2010 - Odstranění ledových a sněhových převisů z objektu v ul. Klatovská.

2. 2. 2010  - Otevření bytu, u kterého si majitelka zabouchla dveře a na sporáku 
zůstalo jídlo.

Vážení čtenáři,
všichni jsme na vlastní kůži, dům či auto pocítili, jak k nám vtrhla ta pravá šumavská zima. A s jejími následky se potýkáme doposud. Ať 
jsou to v závějích nebo příkopech zapadané autobusy, automobily, nebo ledové převisy, které nás ohrožují. Proto Vás chceme 
upozornit, abyste dbali vysoké opatrnosti při procházení poblíž domů a dívali se i k nebi, zdali nad vámi nevisí nějaké ledové nebezpečí. 
V minulém zpravodaji jsem zkusil drobné grafické úpravy, ale bohužel při korektuře a v tisku došlo k jejímu rozhození, 
a proto od nich upouštím. V posledním zpravodaji jsem také sliboval velké shrnutí našich aktivit v uplynulém roce. Pro velký počet 
událostí  a nedostatku prostoru se ale nedostane na všechny plánované články, proto stručně a jen to důležité.

Události za období:  5. leden – 4. únor 2010

3x dopravní nehoda 15x technická pomoc 1x ostatní
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2. 2. 2010    - Likvidace ledových převisů na panelovém domě, kde kvůli nim docházelo 
k zatékání do bytů a ohrožovaly chodce.

3. 2. 2010    - Vyproštění menšího autobusu, který uvízl ve sněhové závěji na Špičáku.

4. 2. 2010    - Odstranění ledových převisů z budovy mateřské školky. Na střechu jsme se 
dostali z půdy a pomocí lopat odházeli ledové a sněhové převisy, které hrozily 
pádem na chodník. Dále jsme strhli velký ledový převis, jenž zatěžoval střechu 
a hrozilo její poškození.

4. 2. 2010    - Pomocí automobilového žebříku jsme odstraňovali sněhové převisy 
z obchodního domu Kralovák. Zde byla místy i metrová sněhová pokrývka.

4. 2. 2010    - Odstranění dalších ledových převisů z objektu bývalého 1. stupně základní 
školy. Ty ohrožovaly chodce a zaparkované automobily. Pomocí výškové 
techniky jsme je z desetimetrové výšky strhli.

4. 2. 2010    - Otevření zabouchnutých dveří u bytové jednotky na Srubech. Na pokoji 
zůstaly důležité léky pro děti majitelky.

4. 2. 2010    - V odpoledních hodinách došlo k pádu ledových převisů na malé dítě v centru 
města přímo u lékárny. Dítě utrpělo vážná poranění hlavy a muselo být 
transportováno do nemocnice. Naše jednotka provedla odstranění zbylých 
ledových převisů a sněhových závějí ze střechy. Místo bylo ohraničeno páskou, 
jelikož hrozilo další riziko pádu ledů a poničených částí okapů. Po půl dvanácté 
večerní se naše jednotka vrátila na základnu, aby od ranních hodin dalšího dne 
mohla opět pokračovat v dalších pracích. Ale o tom zase až za měsíc…

Zpravodaj: Filip Brož

      Jako každý rok tak i tento náš sbor podstoupil řadu změn, budova hasičárny prodělala pár stavebních úprav a samozřejmě my jsme 
uspořádali několik kulturních akcí jak pro děti tak pro dospělé. Na první úkol jsme se vrhli hned na začátku roku a to uspořádání již VI. 
ročníku Hasičského bálu, který se uskutečnil 2.3.2009 v příjemném prostředí horského hotelu Belveder. Dále následovalo všem známé 
slavnostní stavění máje u hasičské zbrojnice. Díky přívětivému počasí se sláva konala za přítomnosti velkého počtu lidí a mi jsme se těšili 
z velké návštěvy. Poté jsme pořádaly okrskovou soutěž v požárním útoku, kde se představilo i družstvo našich nejmenších. Pro naše 
ratolesti se každého prvního červnového víkendu organizuje dětský den. Místo konání je každý rok stejný, a to na fotbalovém hřišti za 
tratí. Připravili jsme spousty sportovních her a soutěží s občerstvením. Každé dítě si odnášelo vyhrané dárečky a hlavně pěkné zážitky 
a úsměv na tváři.  Po dětském dnu jsme se začali intenzivně připravovat na naši největší kulturní akci a to na slavností našeho města, při 
kterých jako každý rok zajišťujeme velké občerstvení po dobu dvou dnů. Na těchto dvou dnech nám hodně záleží a proto členům, kteří se 
podílejí v každém směru na jejich klidném průběhu, patří velký dík. Doufám že tomu nebude v letošním roce jinak, pokud nám bude 
zachována důvěra od pořadatele tj. město Železná Ruda. Nemohu samozřejmě opomenout účast naší jednotky na soutěži Memoriálu 
Františka Zachera v Dešenicích a soutěže o Šumavského hasiče v Zelené Lhotě „trpaslíka“. Jelikož se při akcích, které pořádal náš sbor, 
vydělaly nějaké finance, nenechali jsme je ležet ladem a investovali je do opravy našeho traktoru, který již několik let přináší nemalé 
sumy do našeho rozpočtu, nakoupili jsme sadu překážek pro děti a investovali jsme do zazdění bočního vchodu do zbrojnice. Pro všechny 
členy se na listopadový měsíc připravila oddechová akce „Zabijačka“. Tímto bych ukončil zprávu o činnosti našeho sboru 
a dovolte mi, abych upřímně poděkoval za výbornou spolupráci hlavně s představiteli města, dále se sponzory a všem dalším partnerům, 
se kterými jsme v roce 2008 spolupracovali.  Starosta SDH Aleš Sekyra

Činnost SDH za uplynulý rok

Zde Vás v krátkosti seznámíme některými z významnějších cvičení, která jsme pořádali nebo se jich účastnili. Detailnější informace a 
fotografie naleznete na našich stránkách www.hasicizr.cz. Kromě níže vypsaných se účastníme i dalších školení a to několikrát do roka.
01/10 - ZZS – Využili jsme přítomnosti ZZS na Železné Rudě k procvičení poskytování první pomoci a resuscitace od zdravotníků ZZS
01/10 - Záchrana osoby ze zamrzlé vodní hladiny – První cvičení tohoto druhu. Jelikož máme v našem okolí několik vodních ploch, kde 
může dojít k propadnutí osoby do ledu, využili jsme zamrzlé vodní plochy „žabáky“ a vyzkoušeli si záchranu tonoucích se osob
12/09 - Přívětice – Cvičení v objektu kasáren poblíž Rokycan. Zde bylo zapáleno velké množství hořlavin a vyzkoušeno několik postupů 
hašení a provádění požárních útoků pod dozorem hasičů HZS Rokycany a Plzeň
10/09 - Sedačková lanová dráha – Výcvik záchrany osob ze sedačkové lanovky na Špičáku pod odbornou instruktáží Horské Služby
9/09 - Okolo Rudy – Ukázky vyprošťování a hašení při akci „Okolo Rudy“ v ul. 1.Máje
8/09 - Železnorudské slavnosti – Tradiční mnohaleté ukázky vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a jejich hašení při 
městských slavnostech. Pokaždé s jiným scénářem
7/09 - Samotské slavnosti – Také již několikáté ukázky vyprošťování a hašení při slavnostech na Samotech
5/09 - Dětský den – A další z tradičních každoročních akcí, kde ukazujeme a tím se i cvičíme ve vyprošťování a hašení hořících 
automobilů
2/09 – Nositelé IDP – Jeden z periodických výcviků nositelů dýchacích přístrojů, konaný v různých objektech

Výcviky jednotky za uplynulý rok

Jako každý rok, i letos pořádá náš sbor tradiční hasičský bál. Ten poslední se konal poprvé na hotelu Belveder a nutno říci, že se velmi 
vydařil a toto příjemné a hezké prostředí tomu dodalo, co tomu několik posledních let chybělo. Proto i se letošní ročník bude konat opět na 
hotelu Belveder. Bál se bude konat 6. března a bližší podrobnosti o možnosti zakoupení lístků a o svozu na/z hotelu uveřejníme na našich 
stránkách. Tímto zároveň prosíme všechny zájemce, aby pokud možno přišli v patřičných večerních róbách a ne jen v riflích a svetrech 
jako na obyčejnou hospodskou opiječku. Nechť má tato akce patřičný společenský a slavnostní nádech.

Pozvánka na „hasičský bál“
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Naše paní učitelka Lucie Kulhánková 
se jako jediná z České republiky zúčastnila 
exkurze do Izraele konkrétně do 
Jeruzaléma a centra Yad Vashem trvala 
celkem tři týdny. Gratulujeme!

A co to ten Yad Vashem vlastně je? 
Národní památník Yad Vashem na vrchu 
Har Ha-zikaron v západní části Jeruzaléma 
připomíná smrt (hebrejsky shoa) šesti 
milionů evropských Židů v době vlády 
hitlerovské říše. Dalšími součástmi 
k o m p l e x u  j s o u  d v ě  s t ř e d i s k a  -  
dokumentační  a  výzkumné,  dále  
p u b l i k a č n í  c e n t r u m ,  s y n a g o g a ,  
mládežnické a vzdělávací středisko a také 
výstavní areál s uměleckými díly Židů, 
kteří přežili holocaust. 

Zeptali jsme se: Co považujete za 
nejlepší zážitek z celé cesty?

"Těžko se vybírá ten nejlepší. Poznala 
jsem spoustu lidí z různých zemí celého 
světa, kteří jsou teď mými přáteli, měla 
jsem čest  naslouchat profesorům 
věhlasných univerzit z celého světa, 
několikrát jsem prošla úžasné muzeum 
holocaustu (při každé návštěvě objevíte 
něco nového), vykoupala se v Mrtvém 
moři, prozkoumala Herodovu pevnost 
Masada, zúčastnila se bohoslužby 
v synagoze, poznala moderní historii 
Izraele, mám úžasný zážitek z muzea 
Palmach… Ale nejvíc mě oslovilo asi 
samotné historické centrum Jeruzaléma. Ta 
koncentrace různých kultur a hlavně 
náboženství, je přímo magická."

Jelikož je paní Kulhánková třídní 
učitelka 8. třídy, přivezla každému z nás 
přívěsky pro štestí. Mockrát děkujeme.  

ZE ŠKOLY A ZA ŠKOLOU
Úvodem

Z NAŠÍ ŠKOLY

Konečně přišla pořádná zima, sněží 
prakticky denně a přejeme si, aby sněhem 
zapadala i naše škola.

Nad nádražím dělají nový snowpark, 
z čehož máme velikou radost.

Novinky ze školy 

Pololetní vysvědčení
Ve čtvrtek 28. ledna  2010 jsme 

dostávali pololetní vysvědčen, ze kterého 
bylo hodně žáků smutných, ale některé 
potěšilo. Ke konci vyučování měl v aule 
naší základní školy proslov pan ředitel. 
Zhodnotil uplynulé pololetí a popřál hodně 
úspěchů do druhého.

27. ledna 2010 se v aule naší 
ZŠ konala diskotéka. Myslíme 
si o tom, že tam bylo málo lidí 
a když už tam 
někdo byl,  
t a k  
netancoval,  
protože se to 

na tu muziku co tam 
hrála, vážně nedalo. 
Většina lidí odešla 
dlouho před koncem, 
zůstalo tam jen pár lidí. 
Pro příště by bylo 
potřeba vyměnit DJ, 
diskotéka by měla být 
častěji, ale jsme rádi, že 
vůbec se vůbec tady něco 
děje. Děkujeme panu řediteli Drahorádovi, 
že tam měl dozor, bez něj by diskotéka už 
vůbec nebyla.

Olympiáda 
v německém jazyce
Jako minulý rok, i letos se pár žáků naší 

školy účastnilo Olympiády v německém 
jazyce, která se konala v Klatovech. Za 
kategorii 6. - 7. třída se zúčastnila Andrea 
Šmídlová a Standa Němec. Andrea se 
umístila na hezkém 4. místě a Standa na 
8. místě.Za kategorii 8. -9. třída 
reprezentovaly naší školu Barča Faitová 
a Zlatka Vörösová. Barča se umístila na 10. 
místě a Zlatka na 7. Bára ještě dodává: 
"Děkujeme paní učitelce Schönové za to, že 
to všechno zorganizovala...Bylo to 
náročné, ale já i Zlatka jsme se umístily do 

desátého místa, takže to byl 
docela úspěch..."
Gratulujeme všem 
účastníkům soutěže!

Lyžařský výcvik 6. třídy

Jako každý rok měla 6. třída naší ZŠ 
lyžařský výcvik. V 6. třídě lyžovalo 12 
žáků a celkem jim to šlo. Nejvíce se žákům 

1) K zápisu přišlo 15 nových budoucích 
žáků s rodiči. Přivítaly je paní učitelky 
Hana Fischerová a Šárka Štádlerová. 
Všichni se již do první třídy těší. (Foto na 
str. 9)
2) 28. ročník regionální Zimní olympiády 

Z ředitelského šuplíku

Klatovské Gymnázium 
pořádalo pro žáky sedmých 
ročníků základních škol 
k o r e s p o n d e n č n í  
matematický seminář. Naši 
školu výborně reprezentoval 
Stanislav Němec ze Špičáku 
(v iz  fo to) .  Ve  f iná le  
v  K l a t o v e c h  o b s a d i l  
vynikající druhé místo. 
Blahopřejeme

                            

Významná událost
Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Plzeň naší škole udělil 
pohár a diplom za 3. místo ve vědomostních 
soutěžích základních škol celého 
Pzeňského kraje za loňský rok. Je to 
vynikající výsledek reprezentantů školy ve 
všech olympiádách a soutěžích.Všichni se 
budeme snažit, aby tento pohár nebyl 
dlouho ve vitríně osamocen.

Matematik

Školní diskotéka

líbilo na Samotách u pana Lučana, který 
jim udělal ovocné knedlíky a dal jim slevu 
na lyžování. Stejně tak slevu dostali na 
areálu Špičák. Jako dozor tam byla paní 
učitelka Šnebergrová. Za dopolední 
lyžování  s je l i  s jezdovky celkem 
patnáctkrát. Žáky to bavilo. Naopak se jim 
nelíbilo v lyžařském areálu Nad Nádražím, 
protože zde nedostali žádnou slevu a platili 
plnou cenu jízdenek. Líbil se jim i výlet na 
běžkách s panem ředitelem.
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Tato známá slova vyšla z úst slavného 
Césara v roce 47 let před Kristem.Po 2057 
letech jsem je použil já do vínku níže 
tištěných vět.. 

Přišel jsem do Železné Rudy v květnu 
1976: vážil jsem 71 kg, z toho jeden kilogram 
tvořily vlasy a mé stáří bylo stejné na rok, 
měsíc i den jako paní Blanky Lehečkové a je 
takové i dosud. Půl roku jsem se více méně 
v Železné Rudě poflakoval, poznával lidi, 
chodil telefonovat na bakelitový telefon 
s kličkou do tzv. buňky u nově budovaného 
hotelu Javor, neb na rekereačním středisku 
Pozemních staveb Plzeň dosud telefonní 
linka nebyla a my čekali, až se nový Javor 
otevře. Hned po otevření tzv. ubytovna se 
mávnutím proutku přeměnila na rekreační 
zařízení a já tam setrval ve funkci vedoucího 
až do roku 2000. Přežil jsem řadu ředitelů 
včetně generálních, kteří neumřeli, ale byli 
vyměněni za jiné, přežil jsem i anonymní 
hlasování svých podřízených v prosinci 
1989 po tzv. sametové revoluci zda mohu 
setrvat či ne. Ale nepřežil jsem změnu tohoto 
objektu na milionářské byty. Jeden den 
hoteliér - druhý den na ulici s celou rodinou - 
všichni bez práce - a zase jakýsi kouzelný 
proutek. Lidé, kteří mě předtím plácali po 
ramenou, pochlebovali a tvářili se jako 
kamarádi, najednou zmizeli a jen se 
zpovzdálí dívali i za záclonami, jak se 
stěhuje naše rodina jako kočovníci. Celé 
zařízení hotelu stěhovat, žádná příjemná věc. 

Ale hlavně, kam vše vystěhovat? Na 
náměstí? Do lesa a nebo do rodné vesnice 50 
km vzádlené? V takové době se pozná přítel. 
Stal se jím pan Miroslav Janoušek, vedoucí 
místního obchodu, a stal se jím pro celý 
život. V té době jsem na vlastní kůži poznal 
jednoduchou definici života: Celý lidský 
život každého se skládá pouze z příchodů 
a odchodů a mezi tím je všechno jinak.

Opustil jsem svůj druhý domov, kde jsem 
žil a pracoval 24 let, opustil jsem partu 
báječných lidí z ochotnického spolku 
divadelníků. Po pár letech odešlel z funkce 
předsedy fotbalové jednoty SRK, kterou 
jsme založili s pár nadšenci. Vzpomenu jen 
některé, Ruda Pavel, Zdeněk Suk, Pavel 
Fiala, Jarda Brož, Václav Kroupa a další. 
V roce 1998 jsem odešel dobrovolně z 
funkce místostarosty, protože se mně 
nepodařilo u zastupitelů prosadit rozumnou 
koncepci rozvoje Alžbětína. V těch složitých 
jednáních jsem nekopal ani za Schell ani za 
Agipp ani za jiné zájmové skupiny, ale za 
město. Bohužel jsem prohrál a vyhrály 
skupiny, které měly na srdci především svoje 
blaho a rozvoj a koncepece obce jim byly 
ukradené. Bohužel to bylo prvé velké 
vítězství a nikoliv poslední. Psáno žargonem 
sportovním, domácí permanentně prohrávají 
a vyhrávají  hosté.Bohužel i v místním 
fotbalovém klubu, který se stal více méně 
politickou platformou jedné strany. A jak 
známo celorepublikově, zájmy politických 
stran jsou nadřazené nade vše ostatní. Sám 
marně přemýšlím, k čemu lidé od malých 
dětí až po důchodce tyto politiky potřebují. 
Snad jen k tomu, aby se rozdělili do 
nesmiřitelných skupin, snad k tomu, že 

Veni,vidi,vici.
potřebují své vůdce, idoly a tlachaly, kteří 
jim v době předvolební naslibují to, co jim 
nemůže přinést ani Ježíšek či cizácký Santa 
Claus, natož bezpáteřní lidé, kteří týden po 
volbách už neví co vůbec slíbili. Jak málo 
stačí, připíchnout si na klopu špendlík 
s modrým ptákem, růží, zeleným čtyřlístkem 
či rudými třešničkami. Dvacet let vedou tito 
špendlíkáři republiku k většímu a většímu 
dluhu a nikoliv k větší a větší prosperitě. 
Není žádný rozdíl mezi proklamovanou 
pravicí a levici. Vítěz bere vše, ne pravou, ne 
levou rukou, ale oběma. Hlavně pro sebe, své 
příbuzné,známé a spřízněné špendlíkáře. 
Nic se za dvacet let od roku 1989 ve vedení 
státu,krajů,obcí nezměnilo. Nevedou stát, 
kraje, obce odborníci, ale pouze lidé 
s odznakem na klopě a to už zažily celé 
generace od roku 1948. Kdo nepodlehl 
ideologiím, oblbování, slibům a lžím, vidí 
stejně jako já. A to je právě Césarovo vidi. 
Vici- zvízězil jsem, je třetím slovem 
slavného výroku. Změnil jsem jej u sebe na 
prohrál jsem.. První prohru zažije každý, kdo 
se dožije penzijního věku, odejde 
z produktivního života a je odkázán, zda-li 
na něj generace mladší vydělají a nebo ne. 
K tomu zákonitě patří prohra ve ztrátě ideálů, 
ve změně vztahů, v úmrtích příbuzných, 
kamarádů a sousedů. O celém tomto tématu 
by se nechala napsat kniha, či seriál na 
pokračování. V osmé třídě jsem musel 
přečíst Jiráskův román Proti všem a dělat 
z něj výpisky. Pokud by pan spisovatel 
Jirásek vstal z mrtvých a přijel do Ž.Rudy 
napsal by tyto knihy minimálně dvě. Druhý 
díl by se mohl jmenovat: VŠICHNI PROTI 
VŠEM.

ZE ŠKOLY... Ankety :
Co se ti na naší škole líbí a 
co ne? 
Líbí se mi na škole to,že jsme 
zapojený do různých 
soutěží(např.v tý němčině, 
recitační soutěži atd...)a nelíbí se 
mi přístup některých učitelů... 
(Bára F., 13 let)

Líbí se mi tělocvičny a nejlepší učitelka 
Šnebergerová a nelíbí se mi někteří 
učitelé a to,že musíme zamykat šatny-to 
by měl dělat školník..(Anna Kristýna P. , 
13 let)

Nelíbí se mi zamykání šaten a hodiny 
fyziky a líbí se mi hodiny přírodopisu 
a zeměpisu (Veronika V., 13 let) 

Líbí se mi hodiny tělocviku venku a nelíbí 
se mi zamykání šaten. (Ondřej P., 13 let)

Nesnáším matiku a fyziku a líbí 
se mi tělocvik. ( Míra D., 14 let) 

Líbí se mi přestávky a nelíbí se 
mi škola. (Milan T., 15 let)

mládeže pořádá Základní škola Karla 
Klostermanna a její partneři 16. února. 
Očákává se 150 závodníků ve sjezdu a běhu 
na lyžích.
3) Z vánočních koncertů vznikl výtěžek 
1 800 Kč, který školáci z páté třídy zaslali 
nadačnímu fondu Kapka naděje. Jde o fond 
pro pomoc nemocným dětem s nádorovým 
onemocněním různého typu. Podrobnosti 
o  f o n d u  n a j d e t e  n a  a d r e s e :  
www.kapkanadeje.cz

Fotografie: 
str. 8: přívěsek pro štěstí (foto: 
Jiří Holub); Standa Němec, 
mladý matematik (foto: archiv 
ZŠ); krajský pohár za vědomosti 
(foto: archiv ZŠ);
str. 9: Jiřík Amort a Eliška 
Strnadová u zápisu do 1. třídy 
(foto: archiv ZŠ) 
Školní stránku připravují Jiří 
Holub, Veronika Podracká 
a Zlatka Vörösová.

František Strnad
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Internet zdarma
Naši knihovnu najdete v budově 

základní školy, otevřeno je každé pondělí, 
úterý a čtvrtek mezi 14 a 18 hodinou. 
Všechny vás zvu na návštěvu. K vypůjčení 
je k dispozici přes osm a půl tisíce knih a 
devět titulů časopisů, např. Story, Květy, 
ABC, Čtyřlístek…  Pro turisty, kteří si 
doma zapomněli svoji oblíbenou knihu, 
mám dobrou zprávu, je možné si půjčovat
i jednorázově bez placení ročního 
poplatku. Můžete využívat tři počítače s 
přístupem na internet zdarma.

Meziknihovní výpůjční služba
Na stránkách www.knihovnaruda.cz 

v sekci katalog naleznete všechny tituly, 
které jsou v naší knihovně k půjčení. 
Vyhledávat můžete podle jména autora 
nebo názvu knihy. Pokud tyto údaje přesně 
nevíte, zadáte pouze klíčové slovo a objeví 
se všechny knihy k danému tématu. Pokud 
v místní knihovně nenajdete publikaci, 
kterou byste si rádi přečetli, ráda vám ji 
v rámci meziknihovní výpůjční služby 
objednám z jiné knihovny. Za tuto službu 
zaplatíte 40 Kč, knihy obvykle do týdne 
obdržíte a nemusíte cestovat do větších 
měst. Martina Najmanová

 V pátek 29. 1. 
p o ř á d a l  
p r o v o z o v a t e l  
lyžařského areálu 
V e l k ý  J a v o r  
exkurzi na nově 
zrenovované chatě 
na Velkém Javoru, 
k a m  b y l  
Ž e l e z n o r u d s k ý  
klub též pozván. 
Odjíždělo se ve 
1 3 , 0 0  h o d  
gondolami na horní 
stanici, odkud se 
šlo na chatu, kde už nás očekával provozní 
vedoucí Armin Liebl. V chatě je ve spodní 
části nova prostorná restaurace, kde 
nechybí  česky mluvící  personál .  
Z restaurace je vchod do horní části chaty, 
kde se nachází ubytovací zázemí se vkusně 
zařízenými pokoji. Každý pokoj má svoje 
jméno, podle toho, kam je z něj vidět. Takže 
nechybí např. pokoj Pancíř nebo Špičák 
atd. Celému ubytovacímu prostoru vévodí 
prostorný svatební pokoj s postelí s nebesy.

Ceny za ubytování: 30 Ä osoba a noc se 
snídaní. Chata na Velkém Javoru má 

dlouhou historii. Byla postavena Lesním 
spolkem (Waldverein) Železná Ruda, který 
ji též provozoval. Financována byla 
z dobročinných, kulturních akcí a sbírek. 
Tato chata byla původně 8 x 7 metrů velká 
a našlo v ní 15 lidí nocleh. Uvedena do 
provozu byla 1. června 1886. Prvním 
správcem byl Heinrich Späth, který zde 
prodával pivo a jídlo za ceny stanovené 
Lesním spolkem v Železné Rudě. Chata 
byla v průběhu let několikrát přestavována 
až do dnešní moderní podoby.

(Text a foto: Václav Chabr)

V sobotu 30. 1. 2010 se konalo tradiční 
bavorskočeské setkání na Falkensteinu. 
Vyrážíme ve 14,00 ze Zwieselwaldhausu, 
abychom st ihl i  zapad s lunce nad 
Falkensteinem, který bývá úchvatný. 
Zpočátku se jde dobře, protože je cesta 
uježděná od lyžařů. Po kilometru se cesta 
stačí doprava a už uježděná není, začíná 
hluboký sníh a jen slabé stopy ukazují, že tu 
někdo před několika dny šel. Po dvou 
kilometrech, už pěkně zahřátí děláme první 

zastávku, zbývá nám tedy ještě 5,5 km. 
Ujdem to, nebo se vrátíme?! Ujdem - jdeme 
dál. Zastávky se zkracují, předchází nás 
první lyžaři na crossových lyžích, jdeme dál, 
občas fotím. Další zastávka u tabule 
Falkenstein 2,4 km, jdeme už 2,5 hod. Teď 
začíná cesta stoupat, nohy se zvrtávají, další 
na sněžnicích nás předcházejí, jde se jim 
dobře, lépe než nám. Proklínám den, kdy 
jsem si usmyslel, že sem půjdeme i v tomto 
počasí. Přicházíme na rozcestí Rukowitz 
Schachten, ukazatel: Falkenstein 1,7 km, 
předchází a zdraví nás další turisté. Teď už je 
jasné, že západ slunce na vrcholu 
nestihneme. Cesta stoupá ještě víc, zastávky 
se ještě vice zkracují, už není pořádně vidět, 
předjíždí nás sněžné skútry. Za tmy dorážíme 
na chatu, která patří Waldvereinu Zwiesel. 
Jdem dovnitř, chata příjemně 
vytopená, chatař Jürgen nás 
halasně víta a křičí: "Už jsem 
myslel, že Češi nepřijdou..." A 
přináší rundu pálenky. Chata se 
plní do posledního místa. Po 
telefonu přichází zpráva, že 
kapela, která má hrát, se někde 
ve tmě ztratila. Do tmy vyráží 
dva skútry a za 3/4 hodiny se i s 
muzikanty vracejí. Zábava 
může začít. Dvě kapely, z toho 
jedna dechovka, se střídají ve 
hraní, místní poet předčítá 
v bavoršt ině povídku o 

Falkensteinu. Pro nás hrají české písničky, 
které jsou v Bavorsku velmi oblíbené, 
zpíváme také. Zábava eskaluje, není slyšet 
vlastního slova, ale je nám fajn. Kolem 
půlnoci začínají odcházet do tmy první 
hosté, všechno ale lyžaři nebo sáňkaři, 
zábava pokračuje. My zůstáváme přec noc. 
Po snídani se loučíme, chatař nám na cestu 
uvařil čaj. Jdeme na vrchol Falkensteinu, 
odkud je krásný výhled na Velký Javor, 
fotografujeme a vyrážíme do údolí. Chceme 
odbočit do lesa, ale nejde to, zůstáváme na 
hlavní cestě, která už je prošlapaná. Dolů se 
jde ale už dobře. Za 2,5 hodiny jsme u aut. 
Všechny útrapy z výstupu jsou zapomenuty, 
zůstalo jen to dobré. Poznámka: Chata na 
Falkensteinu je přes zimu až do Velikonoc 
zavřená.          (Text a foto: Václav Chabr)

SETKÁNÍ NA FALKENSTEINU

Knihovna informuje Exkurze na Javoru



ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 11

Eliška Strnadová se narodila 14. 
listopadu 1951 v Ústí nad Labem. Po 
maturitě na střední zdravotní škole pracovala 
v nemocnici v Ústí na oddělení ARO. Na tuto 
dobu stále v dobrém vzpomíná. Životní 
osudy s námi však různě manipulují. Paní 
Elišce bylo souzeno setkání s Bedřichem
 a netrvalo dlouho, stěhovala se za ním, už 
jako za manželem, do Železné Rudy. Bylo 
zá ř í  1978 .  P řes íd l en í  znamena lo  
několikaletou ztrátu profese. Pracovní místa 
zdravotních sester byla obsazena. Eliška se 
tedy musela spokojit s prací v učilišti - jako 
pokojská, ve snack baru apod. Pak přišly 
mateřské povinnosti a v roce 1985, po 
mateřské dovolené, se konečně blýsklo na 
lepší časy. Bylo potřeba zastupovat 
u obvodního lékaře, u zubaře, na 
gynekologii. Hlavně však bylo potřeba 
obsadit místo geriatrické sestry. Práce to byla 
na poloviční úvazek a navíc naprosto nová. 
"Já jsem vůbec nevěděla, co to obnáší," říká 
paní Eliška, "musela jsem se vše naučit úplně 
od začátku. Byl to dost skok od práce 
v nemocnice, ale plusem byl dostatek času na 
děti, klidná rána..." Do práce se těšila, když 
vyfasovala sesterskou uniformu, nažehlila ji, 
vyvěsila na skříň a nemohla dočkat rána. 
S roční přestávkou, když v roce 1996 
přestala ¨v Železné Rudě fungovat zubní 

ambulance, vykonává paní Eliška stejnou 
práci. Jen od května roku 1997 jako tzv. 
OSVČ. V současnosti pečuje o 40 klientů od 

Hojsovy Stráže po Javornou a její okolí. 
Všechny navštěvuje podle jejich potřeb 
a zdravotního stavu. Kontakt s nimi ji velmi 
těší. Ráda s nimi putuje vzpomínkami. Když 
Eliška vypráví, je poznat, že svou práci má 
opravdu ráda. Ale vše má i stinné stránky. 
"Sestra jako OSVČ musí splnit do puntíku 
s t e j n é  p o d m í n k y  j a k o  j a k é k o l i v  
zdravotnické zařízení bez ohledu na velikost 
- smlouvy s pojišťovnami jsou to nejmenší, 
ale jsou to i smlouvy o odpadech a další. A to 
mne nebaví," posteskne si. V lednovém 
podvečeru u sklenky dobrého červeného 
vína se také dozvídám, jak se liší práce 
geriatrické sestry od práce současné home 

care. V podstatě nijak, kromě zmíněné 
administrativy se liší skladba klientů. Dříve 
se péče týkala jen lidí starších 65 let, dnes je k 
dispozici každému, kdo má problémy, bez 
ohledu na věk. Dostáváme se i k jiným 
tématům. Veselým vzpomínkám na dobu, 
kdy v Železné Rudě působili lékaři Václav 
Mlynařík (obvodní lékař - pozn. red.), Karel 
Nový (zubař - pozn. red.), Jiří Skala (dětský 
lékař, dnes primář klatovského dětského 
odd. - pozn. red.),  sestry Milena 
Pospíchalová a Věra Vorlová, a na to, jak 
i s osazenstvem lékárny prožili společně 
i mnoho času mimopracovního. Sestřička 
Eliška brzy překročí úřední důchodovou 
hranici, ale tu nebude respektovat. Plánuje si 
práci až do konce platnosti své odborné 
registrace. Při tomto sdělení se pouštíme do 
úvah nad současným systémem přípravy 
a kvalifikace zdravotních sester, který 
komplikuje situaci v praxi; dojde i na 
srovnání kompetencí zdravotních sester 
u nás a v zahraničí. Naše sestřičky pracují 
výrazně samostatněji a zvládají i úkony 
v zahraničí vyhrazené lékařům, jak 
potvrzuje Eliščina dcera, lékařka ve 
zwieselské nemocnici.
Na závěr pokládám obvyklou otázku na 
přání čtenářům. Odpověď je krátká - 
trpělivost v čekárně u lékařky. Protože: "To, 
co pro lidi dělá paní doktorka, by pro ně 
málokterý jiný lékař dělal. Je opravdu velmi 
zodpovědná a zaslouží si trochu více 
trpělivosti od čekajících.”
(Podle vyprávění zapsala Věra Drahorádová; 
foto: autorka)

Žijí mezi námi
Paní Eliška Strnadová

Cestou do špičáckého areálu na akci 
Škoda Yetti mne zaujal stylový rodinný dům 
nad nádražím. Patří manželům Jindřišce 
a Radovanovi Holubovým. Při povídání 
o historii domu zazněla řada zajímavých 
vzpomínek, které by bylo škoda nezaznamenat. 
Proto je dnes obvyklá historie domu rozšířena 
o osobní vzpomínky.

První majitelé domku, prarodiče pana 
Holuba, jezdili na Špičák od roku 1930. 
V letech 1935 - 1936 si postavili na čerstvě 
koupeném pozemku tzv. letní byt (viz 
Zápisky přednosty na str. 15 - pozn. red.). 
Dědeček současného majitele jako vrchní 
rada státních drah stavěl zásadně blízko 
železnice. „Dráha, to je budoucnost,“ říkal. 
Letnímu bytu říkal také „lehká stavba“. 
Byla to dřevěná roubená, částečně hrázděná 
stavba. Dřevem se tehdy nešetřilo. Všude 
kolem domu nasázel smrky a buky. Venku 
byl vodovod vedený v jedlovém potrubí, 
tzv. grant, odkud Holubovi nosili v konvích 
vodu. “Já ji nosil vrchovatě,” zní 
vzpomínka, “voda se vždycky vylila na 
dřevěnou podlahu a dům pak chytil houbu. 
V domě se topilo v kamnech, kterým se 
říkalo „háčka“. Topilo se dřevem, protože 
děda nechtěl utrácet za uhlí. To někdy 
z Plzně vozil v batohu vlakem, protože 

v Plzni měl režijní uhlí.” 
V roce 1951 dostal v domku na 
Špičáku dekretem od Místního 
n á r o d n í h o  v ý b o r u  b y t  
o b č a n s k ý  z a m ě s t n a n e c  
v o j e n s k é  s p r á v y  R i x i  
František Chotětický. Byla to 
pohroma. Zachoval se dopis 
s nečitelným podpisem, 
začínající slovy: „Vážený 
pane rado, ihned po odeslání 
dopisu jsem se dověděl, že 
Vaši chalupu přidělili. Jednu 
místnost vám prý musí nechat 
k uskladnění nábytku…“ Pan 
Chotětický se nakonec nastěhoval ke 
Kroftům do vily. Do domku majitelé zase 
mohli. “Děda dokonce získal povolení ke 
vstupu do hraničního pásma za účelem 
„odstraňování polomů“. Ti, kdo tehdy 
přijeli na Špičák, museli být zapsáni v tzv. 
domovním seznamu. Každá návštěva 
musela být potvrzena razítkem na MNV 
Špičák. Děda si v 3. 7. 1958 zapsal na schůzi 
MNV toto: Předseda Kyselý vyzval 
přítomné majitele domů, aby zaplatili 
dlužnou daň domovní a poplatky 
z nadměrného bytu. Poplatky neplatí pouze 
dosídlenci v pohraničí, osídlenci jsou 
povinni platit. Opravy a práce udržovací na 
domech musí být zadány komunálnímu 
podniku v Železné Rudě. “ 

Majitelé domek prodali vnukovi v roce 
1973 za cenu cca 16 000 Kčs. V letech 1979-

>

<

1984 byl upravován a zajímavé jsou ceny: 
sklobit, rabicové pletivo plus dovoz 500 
Kčs. Plynová přípojka včetně bagrování 
700 Kčs. Kopaný písek a dovoz 300 Kčs. 
Auto štěrku 400 Kčs. Vodovodní přípojka 
a kanalizace 850 Kčs. Lakýrnické práce 700 
Kčs. Po roce 1989 byl dům dostavěn. Dnes 
má nová okna, dveře, izolace, novou 
dřevěnou fasádu, nové podlahy, vnitřní 
omítky, topí se plynovým kotlem 
a v kanadských krbových kamnech. Přežily 
střešní trámy a na nich je nová měděná 
střecha. Houby se dům zbavil důmyslným 
odvětráním a injekcemi přímo do trámů. Ale 
nezměnilo se to, že kolem chodí stále lyžaři 
na sjezdovku. A změnilo, že v létě kolem 
jezdí cyklisté, to dřív nebylo. A majitelé už 
sem nejezdí na letní byt, ale bydlí tu trvale. 
Text a foto: Václav Chabr

Dům, který zaujme
Rodinný dům na Špičáku
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2. část - pokračování z minulého čísla

Komárek - cestovatel
Julius Komárek podnikl vedle cest na 

Slovensko také řadu přírodovědných cest na 
Balkánský poloostrov. Na hranici mezi 
Makedonií a Albánií ho nadchla příroda 
kolem Ochridského jezera. Přírodní krásy 
a život místních horalů popisuje v knize 
Neznámá Makedonie (1940, 1946). Do 
kategorie cestopisů patří i jeho kniha 
Kavkazská cesta (1946, 1947). Zamiloval si 
i Slovensko. Na lovu ho obvykle doprovázel 
lovec z Livova, Havril Pilar. V pohoří Čergov 
n a  s e v e r o v ý c h o d n í m  S l o v e n s k u  
mělKomárek dokonce svůj lovecký revír. 
Dodnes se nachází u obce Livovská Huta, 
poblíž Bardejova, pečlivě udržovaná 
Komárkova lovecká chata (viz foto). Tyto 
pobyty ho inspirovaly k napsání knihy Lovy 
v Karpatech. V této u českých čtenářů velmi 
oblíbené knize se představil jako myslivec 
a současně zoolog. Po čase se kniha stala 
opravdovým „evangeliem“ českých 
myslivců a byla přeložena vedle slovenštiny 
také do maďarštiny.

Svou loveckou chatu měl prof. Julius 
Komárek také v Českém krasu, mezi obcemi 
Karlštejn a Srbsko. Pobýval zde zejména v 
době války, kdy byly uzavřeny 
české vysoké školy. Tady se 
seznámil i se svojí ženou Janou. 
Bohužel, chata se nezachovala. 
Za nevyjasněných okolností 
objekt v 90. letech minulého 
století vyhořel.

Pedagogická činnost
Prof. Komárek platil za 

vynikajícího pedagoga, vědce, 
spisovatele a vypravěče. Jeho 
přednášky z obecné zoologie 
vynikaly věcným obsahem, 
elegantním přednesem, vždy 
doplněné mistrnými kresbami 
probí raných zoologických 
objektů. Vychoval celou řadu 
vynikajících odborníků např. doc. Dr. 
Mařana, prof. Dr. Veselovského, DrSc., 
dlouholetého ředitele pražské Zoologické 
zahrady, doc. Jana Patočku, DrSc., aj. Rozsah 
jeho vědeckých a pedagogických aktivit byl 
mimořádně velký. Vedle rozsáhlých znalostí 
v obecné zoologii, s těžištěm na zoologii 
invertebrátní (bezobratlí), byl světově 
respektovanou vědeckou kapacitou v oboru 
studia ploštěnek (Turbellaria). Pokud jde 
o entomologii, zabýval se především jejími 
aplikacemi se zaměřením na ochranu lesa. 
S problematikou ochrany lesa vystoupil na 
celé řadě mezinárodních konferencí 
a kongresech, např. v Paříži, Stockholmu, 
Budapešti, Římě a jinde.

Myslivost a ochrana přírody
Již v roce 1946 apeloval ve své výzvě 

„Poslední příležitost pro národní park na 
Šumavě“ na potřebu, co nejdříve založit 

Šumavský národní park. J. Komárek má také 
značnou zásluhu na vzniku Tatranského 
národního parku. Jako první v Evropě (1926, 
1932) začal používat letecké poprašování 
insekticidy v boji s mniškou a sosnokazem.

Velká láska k myslivosti provázela 
Komárka po celý jeho život. Velmi brzy si 
uvědomil, že znalosti o životě zvěře a jejím 
chování nejsou na takové úrovni, jakou by si 
myslivost té doby žádala. Jeho snahou bylo 
chov zvěře povýšit na moderní biologické 
základy. Je pravdou, že podstatně k tomuto 
přispěly stále zvyšující se škody na lesních 
porostech způsobené velkými býložravci. 

Jeho přispěním se myslivost od roku 
1931 stává součástí vědeckého výzkumu. 
Myslivecký výzkum se na samém počátku 
zaměřoval zejména na chov zvěře 
a hodnocení trofejí. Výzkumná činnost se 
později koncentrovala navíc i na choroby 
zvěře a na chov drobné zvěře, která byla 
základem tehdejší myslivosti. První 
výsledky výzkumné myslivecké činnosti 
byly jím prezentovány již v roce 1932 v 
r á m c i  L e s n i c k é h o  k o n g r e s u  v e  
francouzském Nancy.

Z podnětu J. Komárka byla od roku 1933 
až do začátku války pořádána každoročně 

výstava loveckých trofejí. J. Komárek byl 
významným propagátorem myslivosti 
v odborném, denním tisku i v rozhlase. Dal 
podnět i k natočení prvních filmů 
s mysliveckou tematikou u nás.

Na lov vysoké, jelena, srnce nebo tetřeva 
se J. Komárek vždy pečlivě připravoval. Lov 
se mu často stával součástí vědecké práce. 
Zvláštní pozornost při lovu věnoval okolní 
přírodě, ale jako entomolog také i hmyzu. 
Jeho lovečtí přátelé často připomínali, že 
Komárek byl nejen dobrý myslivec, ale
i velmi dobrý kuchař.

Knihy odborné  i populární
Po zavedení povinných mysliveckých 

zkoušek v Českých zemích v roce 1941 
napsal III.díl - Myslivecká zoologie knihy 
Myslivecká škola (1941, 1946). J. Komárek 
je rovněž autorem třet ího svazku 
vysokoškolské učebnice Lesnická zoologie 

(1954), který je věnován obratlovcům.
Kromě velkého množství různých 

o d b o r n ý c h  i  p o p u l á r n í c h  č l á n k ů  
s mysliveckou tematikou napsal řadu dalších 
knih z oboru myslivosti : Jak určím stáří 
srnce (1931), O odstřelu srnců vůbec (1943, 
1947), Hubení škodlivé zvěře a ptactva 
(1943), Myslivost v Českých zemích (1945, 
1951).

Napsal i knihy určené pro širokou 
veřejnost: Hovoříme o zvířatech (1940) - 
kniha, která vznikla z jeho přednášek, Česká 
zvířena (1948) nebo Kapitoly o zvířatech. Za 
zmínku stojí uvést ještě knihu Neznámá tvář 
Prahy (1944), která obdržela Cenu hlavního 
města Prahy. 

Dětem je věnována kniha Prázdniny 
v pralesích (1977). Zajímavostí je, že kniha 
vyšla až 22 let po jeho smrti. Poslední knihu, 
kterou předal ještě za svého života do tisku, 
byla Zvířátka zblízka (1955).

Prázdné místo
Dne 7.2.1955 se J. Komárek chystal na 

cestu do Brna k dalšímu jednáním s prof. 
Kratochvílem. Tématem jednání měla být 
uvažovaná delimitace pracovišť zoologie 
a entomologie mezi Prahou a Brnem. Tuto 

cestu již neuskutečnil. Stalo se něco, 
co nikdo neočekával. Na fakultu 
brzy ráno zavolala paní Komárková 
a oznámila:  „Miloš zemřel“. Podle 
ještě dnes žijících pamětníků, jeho 
blízké spolupracovníky a přátele 
zasáhl hluboký smutek. Chybí nám 
o  generac i  s t a r š í  osobnos t  
Komárkova typu. Tato slova byla 
nejčastěji všude slyšet. 

Prof. Pfeffer v nekrologu uvádí :  
„Komárek ztělesňoval postavu 
vědce, který dovede předvídavě 
určovat poslání vědy v celém tempu 
života národa. Uplatňoval a v život 
uváděl myšlenku, že věda musí vést 
praktický život a musí mít ve svém 
pracovním zaměření vždy náskok 

před praxí“. Prof. Dr. Julius Miloš Komárek, 
člen korespondent ČSAV, byl členem 
významných prestižních vědeckých 
společností - Královské společnosti nauk, 
Čs. akademie zemědělské, Masarykovy 
akademie práce, Učené společnosti 
Šafaříkovy, Československé společnosti 
zoologické, ornitologické, entomologické,  a 
také byl prezidentem Československé 
zoologické společnosti (1934 - 1955) aj.
Urna s popelem prof. Komárka je uložena k 
poslednímu odpočinku v Praze na 
Olšanských hřbitovech.
Josef Růžička, foto: z archivu autora) 
(Autor je strojní inženýr a podnikatel, zabývá 
se materiálovou problematikou - fyzikální 
metalurgií. Bydlí v Plzni, zajímá se o přírodu 
a  h i s t o r i i  i  s o u č a s n o s t  Š u m a v y  
a Bavorského lesa. Věnuje se i fotografování 
a hodně cestuje po Šumavě a Bavorském lese)

Profesor Komárek, významný rodák ze Železné Rudy
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Pro naše jezdce začala zimní sezóna již začátkem 
prosince, kdy jezdci změřili síly s českou snowboardovou 
elitou v Plzni. 

11. prosince se uskutečnil první ročník Snow & Ice, 
kde byl spolupořadatelem i HG. Před zimním stadionem 
vyrostla obrovská konstrukce, kterou pokrylo nespočet 
tun sněhu a jezdci mezi sebou bojovali na 2 překážkách 
a to jednom zábradlí a jedné lámané bedně přes auto. 
Dohromady se sešlo přes 30 snowboardistů a mezi nimi 
Tomáš Běl a Adam Arnošt (oba jezdci HG). Adamovi tři 
jízdy příliš nevyšly, a tak se dostal „pouze“ do 
semifinále. Tomáš si užíval každou jízdu před dvěma 
tisíci diváky, dával složité kombinace triků a většinou 
čistě odjeté a tak si nezasloužil nic jiného, než první 
místo a prize money 300Ä. Více o závodě najdete na 
www.harakirigang.cz

O zlaté sobotě 26.12. se jel 2. ročník Golden Sturady 
jibing v sušickém skateparku. Na startu 
jsme měli dva snowboardisty. 
Reprezentovali nás  ve stejném složení jako 
na S&I. Tady se dařilo oběma, a tak 
v konkurenci patnácti jezdců vyhrál Tomáš 
Běl a druhé místo obsadil Adam Arnošt.

Celou zimu můžete všechny naše jezdce 
vidět v lokálním snowparku na Belvederu 
a také na většině snowboardových závodů.

27. února se pojede ve Snowparku na 
Belvederu tradiční Snowbitch Cup pro ski 
a snowboard. Závod je otevřen pro 
veřejnost. Pro jezdce bude připravena 
slopestylová trať velkých rozměrů, na 
místě bude občerstvení a hrát live DJ. Párty 
po závodech proběhne v Inet café.

Začátek zimní sezóny

Boris Čičman
Pochází z Hradce Králové, na 

snowboardu začal jezdit v roce 1998, v roce 
2001 si udělal licenci instruktora 
snowboardingu a také licenci národní 
rozhodčí snowboardingu . Od roku 2003 
začal učit v Železné Rudě, později na 
Javoru. Tak pádem se dostal i k freestylu. 

Od sezóny 2008/09 je sponzorován 
firmou Ride a za tu dobu už stihl objet 
spousty prestižních závodů. Nabízím vám 
jeho nejlepší výsledky: 1. a 3. místo Hf 
slopestyle, 2. místo QS slopestyle Špičák, 
1. místo Snowbitch cup, 2. místo v závodu 
Slopestyle v Kramolíně a řadu dalších.

Již druhou zimu se Boris živí stavěním snowparku v Krkonoších. Letošní zimu se stará o Snowpark v Malé Úpě a kromě 
toho také objíždí většinu závodů v naší republice.
Další profily jezdců najdete na našich stránkách a postupně se s nimi potkáte i zde.

Představení jezdce

Text a foto: Richard „Riči“ Brož
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Stížnost aktivistky do 
Bruselu

V posledních letech se již stalo 
zvyklostí, že sestavování a projednávání 
podmínek  pro splouvání šumavských řek, 
konkré tně  Teplé  Vl tavy,  značně  
komplikuje vydávání Návštěvního řádu NP 
Šumava. Ještě přesněji by se dalo říci 
splouvání úseku řeky ze Soumarského 
Mostu do Pěkné. Aby problémů nebylo 
málo, zkomplikovala letos vydání nového 
návštěvního řádu ještě stížnost ekologické 
a k t i v i s t k y  D a g m a r  K j u č u k o v é  
z Okrašlovacího spolku Zdíkovska, 
adresovaná přímo do Bruselu. Na věci 
nemění nic ani to, že stížnost byla podána 
téměř před třemi roky, tedy za úplně jiných 
podmínek na řece. Před letošním vydáním 
nového Návštěvního řádu však byla 
pečlivě účelově oprášena  a šup s ní na 
přešetření do ČR. Evropská komise ve 
svém dopisu ČR  vytýká, že při povolení 
splouvání prý nebylo zdokumentováno 
vyloučení významného vlivu na životní 
prostředí. Kárací dopis vůbec nepřihlíží 
k tomu, že v době podání stížnosti 
splouvalo Teplou Vltavu od roku 1992 
9 000 – 11 500 vodáků ročně a že od roku 
2008 se podmínky značně zpřísnily 
a návštěvnost řeky se snížila na jednu 
třetinu. Bylo to nejen v důsledku zvýšení 
limitu vodní hladiny pro splouvání ale 
i stanovením dalších pro vodáky tvrdých 
podmínek. Vím to velice dobře, protože od 
roku 2008 jsem dělal předsedu pracovní 
komise  výkonného  
výboru Rady NPŠ pro 
návš t ěvn í  ř ád .  Na  
nekonečných jednáních 
se bojovalo o každý 
cen t ime t r  a  každé  
slovíčko. Se splouváním 
to vypadalo nejhůře 
v květnu 2008, kdy 
uprostřed projednávání 
v komisích, ale i bez 
dohodnutí v Radě NPŠ, 
vyhlásila Správa NPŠ 
úplný zákaz splouvání 
řeky od 16. 6. do 15. 8. 
Důvodem byla obvykle 
používaná formulace -  
kritické ohrožení přísně 
chráněných a evropsky 
unikátních ekosystémů. 
I přesto se znovu jednalo 
a  v ý s l e d k e m  b y l o  
stanovení podmínek, 
z nichž některé sice zcela 
n e s m y s l n ě  
komplikovaly vodákům 
život, ale které však 

nakonec i nadále umožnily  splouvání této 
vodácky  nenáročné, ale překrásné řeky. Ke 
cti členů Rady Národního parku Šumava je 
nutno poznamenat, že po zhodnocení 
vodácké sezony na svém zasedání 
8.prosince 2009 všichni jednomyslně 
podpořili stávající, tvrdým vyjednáváním 
vzniklý  model splouvání a to včetně všech  
členů, většinou nekompromisní, vědecké 
sekce. Velkým příslibem pro sestavu 
podmínek nového návštěvního  řádu bylo 
i prohlášení ředitele správy NP a CHKO 
Šumava Františka Krejčího, který na 
uvedeném zasedání Rady NPŠ oznámil, že  
„model splouvání 2009 byl úspěšný, 
nemáme jiné názory a nechceme nic 
měnit“. Rozhodnutí Rady i konstatování 
ředitele bylo logické, protože byl nalezen 
model, který snížil počty splouvajících lodí 
a snížil i zátěž chráněného území.

Navzdory dohodě – nový 
návrh

I přes tyto skutečnosti nepřekvapí ty, 
kteří jsou znalí šumavských poměrů, nový 
návrh podmínek pro splouvání, který Rada 
NP Šumava v pondělí 1. 2. 2010 projednala 
s negativním stanoviskem. To bylo ale 
přesně to, co správa parku a ministerstvo 
životního prostředí potřebovaly. Po 
negativním stanovisku Rady NPŠ může být 
dokument poslán jako rozpor k vyřešení na 
MŽP. A to, jak se dá očekávat, rozhodne ve 
strachu z Bruselu ve prospěch zpřísnění 
nebo dokonce zákazu… V návrhu přílohy 

Co nás čeká? Soumrak nad splouváním Teplé Vltavy

pro splouvání předložil ředitel národního 
parku do zmíněného jednání Rady nové 
podmínky, které mj. stanovují o 11 cm vyšší 
limit minimální hladiny pro splouvání (na 
61 cm) a v období od 16.června. do 
15.srpna povolují při tomto denním limitu 
splouvání pro pouhých 28 registrovaných 
lodí denně. Dosavadní počet lodí při výšce 
hladiny nad 61 cm byl neomezený. 
Připomeňme, že podle dlouhodobých 
statistik ( ne podle údajů z loňského roku) 
má v červnu až srpnu tento stav řeka 5 – 6 
dní v měsíci.
Inu jak se na Šumavě říká, slibem 
nezarmoutíš. Je smutné, jak  jednoduché je 
zmaření velice pracně vypracovaného 
a  vyhovujícího modelu podmínek pro 
splouvání. Modelu, který byl nejen kladně 
vyhodnocen všemi  zúčas tněnými 
a doporučen pro další období, ale také, což 
je nejpodstatnější, měl skutečný ochranný 
efekt na chráněné území. Soumrak nad 
tradičním splouváním Teplé Vltavy je jen 
jedním ze závitů šroubu, který se na 
Šumavě utahuje potom, co se Strana 
Zelených dostala do parlamentu, a to 
v neprospěch obyvatel, návštěvníků 
a podnikatelů Šumavy. Pro pořádek 
dodejme, že terénní (utajované) závěry tzv. 
sčítání perlorodek zjistily, že vodáci škodí 
cenné perlorodce mnohonásobně míň než 
průmyslové exhalace v regionu a celková 
změna ekosystému řeky.
František Nykles – Šumava, autor je bývalý  
předseda Svazu obcí NP Šumava a bývalý člen 
výkonného výboru Rady NP Šumava; ilustrační 
foto: Václav Chabr.



ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 15

Ze záznamů, které vedli přednostové 
špičáckého nádraží jsme tentokrát vybrali 
rok 1936.

Rudolf Prantl
1936

Osobní změny
Od 10. srpna byla obsazena stanice ještě 

dvěma výpravčími vlaků. Byli sem 
přeloženi z Plzně asistent Josef Stulík 
astaniční mistr Josef Hrubý.

Stavby
Pan Žahatka, bankovní 

disponent z Prahy, postavil si 
vedle Hrnčířovy chaty krásnou 
vilu, pan rada Holub z Plzně si 
p o s t a v i l  n á d h e r n ý  
weekendový domek blízko 
nádraží, jakož i pan Bebeš, 
dílovedoucí z Plzně, si 
postavil blízko Jiřího dvora 
pěkný weekendový domek. 
Letos se také začalo se stavbou 
vojenské ozdravovny pro 
rotmistry.

Do běžeckých stop
Únor je bohatý a mrazivý, město 

Železná Ruda upravuje velké množství 
kilometrů stop. Zájemcům o běžecký výlet 
radí zkušený lyžař a bývalý trenér Ctirad 
Drahorád. Pro tento měsíc doporučuji 
klidnou trasu v upravené stopě středně 
těžkým terénem. Vyjedeme z Belvederu. 
Nahoru se můžeme nechat vyvézt vlekem 
nad nádražím nebo na Bevederu, pohybu 
chtivější si vyjdou pěšky ze Železné Rudy 
křížovou cestou kolem kapličky sv. Anny. 
Nastoupíme do stopy mírným stoupáním 
po cestě na Hofmanky. Na rozcestí Pod 
Hofmankami odbočíme stopou doprava a 
necháme se vést zelenou značkou. Po 
několika kilometrech příjemné cesty stále 
lesem dojedeme na Nový Brunst. Na místě 
bývalé sklářské hutě ostře odbočíme 
doleva směrem k bývalým Šmauzům stále 
po zelené. Na vrcholu mírného přibližně 
ki lometrového stoupání se cesty 
rozdvojují. Doprava nás stopa dovede ke 
státní silnici z Klatov v místě tzv. 
nejvyššího bodu (v mapách Rozvodí) a po 
překročení silnice mohou zájemci 
pokračovat na Zhůří. Doporučená varianta 
ale vede rovně směrem k rozcestí 
U Obrázku, po žluté značce. Cesta nejprve 
mírně klesá a od mostku přes Křemelnou 
prudce stoupá asi tři sta metrů. Po 
půlkilometru se cesta srovná a brzy 
dojedeme k Obrázku. Zde žlutou značku 

opustíme. Stočíme se doleva a necháme se 
vést upravenou stopou širokou lesní cestou 
a tři kilometry budeme mírně stoupat do 
míst zvaných pod Jedlovou. Široká cesta 
končí na manipulační ploše a my odbočíme 
do lesa sjezdem ke kapličce Na Suchých 
s t u d á n k á c h .  
Odtud doleva  
mírně zvlněnou 
cestou lesem 
i velkou loukou  
přijedeme na 
křižovatku Na 
S j e z d o v c e .  
Máme za sebou 
15 km. Tady se 
rozhodneme ,  
zda pokračovat 
d o p r a v a  n a  
Prenet a odtud 
d o  Z e l e n é  
Lhoty na vlak, 
nebo  do leva  
v z h ů r u  n a  
M ů s t e k  d o  
výšky 1234 m 
n . m .  T o  j e  
nejvyšší bod 
trasy. Po Kyrillu 
p o s k y t u j e  
p ě k n o u  
vyhlídku. Pak 
pokraču jeme  
c e s t o u  p o d  
Pancířem zpět 
na Hofmanky. 
Odtud sjedeme 

Zápisky přednosty Letní sezóna
Turistika byla letos slabá, což zavinilo 

stálé deštivé počasí. Hotely byly přes 
prázdniny dosti dobře obsazeny.

Zimní sezóna
Zimní sezóna byla na začátku roku 

špatná, hlavně o pololetních prázdninách 
bylo málo sněhu a hotely takže se tu byly 
skoror prázdné. V listopadu a prosinci byly 
př ízn ivé  sněhové  poměry,  takže  
ovánočních prázdninách byly všecky 
hotely i soukromé byty obsazeny.

(vedra)

do výchozího místa na Belveder. Máme za 
sebou 27 km. Výhodou této varianty je 
horský hotel Belveder, kde můžeme doplnit 
ztracenou energii chutným jídlem i pivem. 
Pěknou stopu a slunce nad hlavou přeje 
Ctirad Drahorád. 

Tip na výlet
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Horský hotel Belveder zve 

na 3. pivovarský ples 
20. 2. 2010 od 20,00.

Hraje oblíbená skupina 
DIDADÉM.

V programu budou i soutěže, 
tombola a ve vyhlášeném čase i 
pivo za cenu 1,70 Kč za půlitr, 
což byly ceny před 30 lety..
Společenské úbory nejsou nutné.
Od 19,30 do 20,00 budou 
u ČSOB přistavené mikrobusy 
hotelu a odevzou zájemce na 
Belvedér zdarma.

Vstup zdarma.

Srdečně zvou majitelé 
hotelu Belveder.

Hudba a tanec

ilustrační foto: Václav Chabr



V únoru oslaví svá životní jubilea 
tito občané:
pí Vladimíra Adámková, Železná 
Ruda
p. Karel Otruba, Železná Ruda
p. Eduard Sekel, Železná Ruda
pí Jana Dubová, Železná Ruda
pí Jarmila Matějková, Železná Ruda
Všem přejeme pevné zdraví 
a optimismus do dalšího života.
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V průběhu odpoledne ŽZ oslovil přítomné s 
otázkou: "Jak hodnotíte oslavu a jak 
vzpomínáte na uplynulých dvacet let?"
Ivan Kalina, Železná Ruda, organizátor 
řetězu v r. 1990: "V euforii tehdejší doby 
jsem se domníval, že věci půjdou rychleji a 
převládne lidská soudržnost, což by 
umožnilo harmoničtější vývoj. To se 
bohužel nepovedlo."
Jiří Jukl, starosta Hartmanic k srovnání 
tehdejších desetitisíců a dnešních stovek 
návštěvníků řekl: "Jako hezké se mi jeví, že 
přišli jen pamětníci a ti druzí už nemají 
potřebu. To je důkaz o tom, že věci jdou 
správnou cestou."
Karel Hach, Železná Ruda: "Před dvaceti 
lety jsem zde byl a chci si zavzpomínat."
Patrik Soukup, Železná Ruda (25 let): 
"Chtěl jsem se dovědět něco nového, 
bohužel fotek a dokumentů je tu málo."
Martina Najmanová, Železná Ruda: 
"Před dvaceti lety jsem byla u bourání opony 

na Domažlicku,  dnes jsem přišla  
zavzpomínat a srovnávat."
Václav Volenec, Hartmanice: "Před 
dvaceti lety jsem tu byl, byl problém dojet do 
Rudy autem, ta stála až k Hůrce. Přijel jsem 
oslavit dvacet let svobody."
Petr Náhlík, Plzeň: "Před dvaceti lety jsem 
neměl možnost tu být, protože jsem po účasti 
na Národní třídě 17. listopadu byl ještě v 
pracovní neschopnosti, tak si to dnes rád 
opakuji. Na dějiny se nemá zapomínat, 
abychom je nemuseli prožít znovu."
Paní Vízková, roz. Levá, rodačka ze 
Železné Rudy: " Byla jsem tu před dvaceti 
lety a chci si tu dobu připomenout." 
Karel Aubrecht, Praha: " Byl jsem tu před 
25 a před 20 lety. Poprvé mně hned na okraji 
Alžbětína zatkli a odvezli do Klatov, kde 
mne státní policie dva dny vyslýchala. 
Podruhé jsem byl u pádu opony v roce 1990 a 
teď jsem tu potřetí, pro oslavu."
Marie Říhová, Železná Ruda: "Před 
dvaceti lety měla přednost maminka a její 
narozeníny, dnes jsem přišla ze zvědavosti."

Víťa Blažek, Chotíkov u Plzně: "Jako člen 
Železnorudského klubu se zúčastňuji 
podobných akcí pravidelně." 
Paní Hachová, Železná Ruda: "Chtěli jsme 
zavzpomínat, jak to to bylo před dvaceti lety, 
a připomenout si, jak je to fajn, že nejsou 
hranice  a že je obnovené přátelství se 
všemi."
Vlastimil Sankot, Klatovy: " Byl jsem před 
dvaceti lety nadšený a na letošní oslavu jsem 
přijel právě proto."
František Rais, Železná Ruda: " Byl jsem 
tu v roce 1990, to mi bylo 56 let. Je škoda, že 
tu není víc lidí." 
Václav Fencl, Železná Ruda: "Přišel jsem 
zavzpomínat."
Václav Fencl ml. (17 let), Železná Ruda: 
"Neměl jsem co dělat."
Dana Fenclová, Železná Ruda: "Vzali jsme 
to jeko příležitost k výletu s dětmi a rodiči."
Jana Lehečková, Železná Ruda: " Manžel 
mi chtěl ukázat kancelář, kde pracoval. Před 
dvaceti lety jsem byla u téhož, ale v Aši. "
P a v e l  L e h e č k a ,  Ž e l e z n á  R u d a :  

" V z p o m í n a t .  P á d  
železné opony jsme 
vítali. Před rokem 1990 
nepřipadalo v úvahu, 
abychom navazovali 
kontakty s kolegy z 
druhé strany hranice. Je 
škoda,  že  nepřiš l i  
v š i c h n i ,  k d o  z d e  
pracovali."
Max Straub, Zwiesel: 
"V roce 1990 jsem tu 
nemohl být, přišel jsem 
s přáteli pro připomínku 
tehdejších událostí."
Ctirad Drahorád,  
Železná Ruda: "Před 
dvaceti lety dostal 

přednost sport. Tak si to chci užít aspoň 
dnes."
Pavel Jelínek, Praha - Železná Ruda: 
"Tehdy jsem byl daleko na dovolené, tak 
jsem chtěl vidět, jaký to byl tehdy zážitek." 
Günter Hannes, Lindberg: "Přijel jsem 
abych si připomenul bohaté dojmy z tehdejší 
doby." 
Václav Chabr, Železná Ruda: "Přišel jsem 
slavit. Byla to důstojná oslava, vypilo se dvě 
stě piv, snědlo na tři sta klobás, vypitých káv 
a snědených chlebíčků je nepočítaně.”
Mail Jiřího Svejkovského z Nýrska: 
“Přijel jsem, protože jsem se podílel na 
organizaci oslavy. Se mnou přijela skupina 
mladých kolem třiceti let. Vzhledem k jejich 
mladému věku byli v době stříhání železné 
opony ještě malí kluci. Bylo pro ně zajímavé, 
že se sešli i pamětníci, hlavní aktéři. 
Zapůsobila na ně  Lída Rakušanová s tím, 
jak poslala zalité kusy ostnatého drátu 
americkým kongresmanům. Dál pro ně bylo 
významné setkání a pokec s osobnostmi z 

Zima
Snížek bílý, jaká krása
člověku až srdce jásá,
libují si vlekaři,
že přijedou lyžaři.

Chodníky se uklidí,
jsou určeny pro lidi,
v Rudě to však neplatí,
parkují tam lufťáci.

Na nádraží když chceš jít,
chodník ne a ne najít, 
Po vozovce mezi vozy
poskakujem jako kozy.

Sníh od domu uklidíš,
za hodinu se divíš,
pluh jen jednou projede,
máš tam znovu závěje.

Neví řidič chudáček,
pluh že se dá otáčet,
lopatu zas musíš vzít
mantinelem se probít.

Stěžovat si nemá cenu,
to chce systémovou změnu,
nemyslet jen na lufťáky
místní lidé jsou zde taky.

Na jezero chceme vláčky,
pod nádražím tečou „sračky“,
půjde-li to takhle dále,
Železná Rudo, máš namále.

J. Halfar

dnešní vrcholné politiky. Byli hotoví z Pavla 
Svobody, který s nimi povídal o významu 
pádu opony a pohovořil s nimi neformálně 
jako s mladými lidovci i o podpoře lidové 
strany v evropské unii. Já osobně si myslím, 
že je třeba, aby lidé měli možnost se s 
politiky setkávat na takových akcích, mluvit 
s nimi, ptát se jich, nebo jim říct svůj názor.” 

Dvacet nezadrátovaných...

Blahopřejeme

Švejkova kapela z Plzně. Foto: Václav Chabr

Místo dopisu...


