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27. září - Česko-bavorská neděle
Slavnosti 2009
Pomalu a jistě se blíží konec letní
sezóny a já se ohlížím ze jejím průběhem
a především za jednou z největších akcí na
Železnorudsku - Železnorudskými
slavnostmi. Někteří z Vás začnou jistě
oponovat s tím, že místní slavnosti nejsou
slavnostmi, že jsou to pouze další dny, kdy
se lidé opíjejí a dělají nepořádek nebo dny
stánkařů, kteří se div nepřetahují o tu
hrstku lidí, kteří ještě chtějí utrácet. Ale co
jsou to vlastně slavnosti a proč se pořádají?
To už asi v dnešní „moderní době“ spousta
z nás zapomněla. Nebudu pátrat
v minulosti a vysvětlovat význam slova
slavnosti, ale pokusím se o laický pohled
člověka, který tyto slavnosti organizuje,
ale především žije tady mezi Vámi a snaží
se ze všech sil o Váš co nejlepší prožitek.
Vždyť dny slavností by měly být plné
rodinných, přátelských, ale i obchodních
setkání, kdy se všichni společně radují,
poslouchají tóny kapel, tancují,
ochutnávají různé dobroty a těší se
z pohodových chvilek. Vím, že zavděčit se
všem je velmi těžké, takřka nemožné, ale
přesto doufám, že v tom letošním
třídenním programu si každý z Vás vybral
alespoň část, kterou si s radostí vychutnal.
Slavnostního zahájení se ujal starosta
Michal Šnebergr spolu s Železnorudským

KULATÝ STŮL

Dne 30.7.2009 se konal na Městském
úřadě v Železné Rudě ,,KULATÝ STŮL“
pořádaný neziskovou organizací ECHOS
v rámci MAS 21. Na programu bylo
seznámení se s novými technologiemi pro
podporu turistického ruchu a především
seznámení se s výsledky dotazníkové akce
provedené neziskovou organizací ECHOS
ve spolupráci s místními občany.

smíšeným sborem. Následovala dechová
hudba Stavovanka, po ní již tradičně
v Železné Rudě zahráli Pelíškové
a připravili tak skvělou atmosféru pro nově
vycházející hvězdu Českého
Pop-rocku Davida Laštovku. Ten
se nenechal zahanbit a po jeden a
půl hodinovém vystoupení přišel
zlatý hřeb večera, legendární
klatovská kapela UFO. Troufám
si říci, že už jen účast této kapely
jsem pokládala za velký úspěch,
ale to, co Ufáci předvedli,
předčilo veškerá očekávání. To
publikum náležitě ocenilo
bouřlivým potleskem, hlasitým
zpěvem a divokým tancem.
(Pokračování na str. 2)

Dokument zpracovaný doktorem
Radimem Misiačekem
seznámil přítomné se
zajímavými daty
získanými právě z výše
uvedené dotazníkové
akce, konané v zimních
měsících letošního
roku. Další ,,KULATÝ
STŮL“ se bude konat
v průběhu podzimu
a i zde bude na
programu informace
účastníků kulatého
stolu kromě jiného
o výsledcích
dotazníkové akce
tentokrát konané
v průběhu jara.
V případě, že by i Vás zajímaly
informace o názorech turistů, ale i místních
občanů na chod obce, vztah mezi občany
a radnicí, spokojenost turistů se službami
v Železné Rudě a podobně, jste vřele vítáni.
Přesný datum a čas bude zveřejněn na
informačních deskách městského úřadu.
Milan Kříž, místostarosta (na snímku druhý
zleva) Foto: autor

Poděkování
Městský úřad Železná Ruda, správní
odbor děkuje restauraci NA NÁDRAŽÍ
v Železné Rudě za vstřícnost při
zajišťování obědů pro důchodce Železné
Rudy v období letošního léta.
Paní a pan Skřivanovi umožnili ve své
restauraci po dobu letních prázdnin (a už
i jarních prázdnin) našim důchodcům, kteří
normálně využívají služeb školní jídelny,
odebírat obědy . Vybírat bylo možné ze tří
jídel. Důchodci byli spokojeni a jídlo si
moc chválili.
DĚKUJEME.
Městský úřad Železná Ruda, správní
odbor.
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spolu s Horskou službou Šumava
připravenou vzrušující ukázku
zásahové vyprošťovací akce.
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Hřejivá neděle

Slavnosti
2009
(Pokračování ze str. 1)
Pohled, který mi tento páteční večer
přichystal, byl naprosto úžasný a díky

němu jsem se po dlouhé době
přesvědčila, že i v Železné
Rudě má stále cenu něco
pořádat.
Sobotní pokračování
Po tomto euforickém
večeru přišla trochu ledová
sobota v podobě hordy
válejících se odpadků,
hyzdících ulici i stan
s lavicemi, který se už z tak
omezeného rozpočtu města,
podařilo zajistit. Když
v pravé poledne vystoupila
dechová kapela z Bavorska, vše bylo řádně
uklizeno a program běžel v plném proudu.
Zatančil folklórní soubor Šumava Klatovy,
nechyběla ani módní přehlídka nebo kapela
Pí-dem. O skvělou večerní show se postaral
Gulash Rock. Do ranních hodin se jak
v pátek, tak v sobotu, hrálo a tančilo ve
stanu u hasičů. Ti měli během slavností

Do nedělního rána nás probudily
hřejivé sluneční paprsky, ovšem
skvělou náladu pokazila opět halda
odpadků. Nu co, i tato odvrácená
strana se někdy během slavností
objeví a pro nás z toho plynou další
ponaučení.
Ještě jsem neutřela ani poslední
lavice a už se usazovala spousta
posluchačů, dychtících po nádherně
vyzpívaném vystoupení ŽSZ. Po něm se
představila kapela Mikeška. Celá neděle se
nesla v duchu „Železnorudští Vás baví“,
a proto nesmělo chybět ani Duo Retro. Jako
třešnička na dortu za celou třídenní akcí
zahrála kapela Obšuka v čele s Františkem
.Strnadem. Ten své vystoupení navíc oživil
vědomostní soutěží o ceny v podobě
2 triček s logem místního pivovaru
Belveder, který slavil obrovský
úspěch a to pivo roku 2009. Tímto
bych chtěla k tak skvělému úspěchu
pogratulovat a zároveň poděkovat
panu Strnadovi za jeho pomoc
a podporu při organizaci slavností.
Jak už to bývá ani na našich
slavnostech jsme nezapomněli
na děti, které se mohly vyřádit
na pouťových atrakcích.
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3
Celou akci moderoval
populární Radek Nakládal. Ani on však
nezahálel a připravil si pro Vás taktéž
vědomostní soutěž , kde výherci obdrželi
poukaz na večeři pro dvě osoby v nově
otevřené restauraci Šenkýřka U Hamru.
Letošní slavnosti přišlo podpořit
i několik osobností, jako například
klatovský starosta Rudolf Salvetr nebo
Thomas .Müller z Bavorské Železné Rudy.

Ražba mincí přitahovala

4

5

Bohužel někteří „stánkaři“ se neváhali
uchýlit k stížnostem na špatné umístění, či
dokonce „odříznutí“od centra dění. Pokud
někdo zná návod, jak se zavděčit všem, ráda
si nechám poradit. Já vím, bylo by určitě
úžasné procházet ulicí plnou dřevěných
stánků s tradičními řemesly, staročeskými
specialitami,..jenže těmto prodejcům

nepřipadá Železná Ruda
dosti atraktivní, a proto
vyhledávají jiné, více
„tržní“oblasti. I tak jsme se
mohli alespoň pokochat
pohledem na ražení mincí,
k t e r é s e n e c h a l y, k u
příležitosti 440 let Železné
Rudy, vyrobit. Tyto mince si
můžete zakoupit v ITC. Za
spolupráci se stánkovým prodejem děkuji
Libuši Löffelmannové.
Co říci závěrem? Snad jen to, že i když
vím, že nebylo vše perfektní a mnozí z Vás
se cítí dotčení, ať už kvůli hluku, nepořádku

6

STRANA 3

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
1

nebo prodejnímu místu, přesto si
myslím, že se ty letošní Železnorudské
slavnosti opravdu vydařily. Už jen
pohled na spoustu lidí, kteří se dobře
bavili, nebo následné děkovné ohlasy
spokojených spoluobčanů, mi
dodávají odvahu říci, že ta náročná
práce za to stála.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se
na přípravě slavností podíleli
a omlouvám se ostatním, kteří se cítili
být čímkoliv dotčeni.
Ivana Vilišová, ITC

Foto na str. 1 - tanec prvního večera.
Str. 2: 1 - atmosféra slavností;
2 - bavorská dechovka; 3 - módní
přehlídka; 4 - sobotní večer s Gulash
rockem; 5 - starosta Železné Rudy Michal
Šnebergr (vlevo) s kolegou
z Klatov Rudolfem Salvetrem;
6 - belvederské pivo chutnalo;
7 - stánkv duchu tradic; 8 - folklorní
soubor Šumava Klatovy.
Str. 3: 1 - Oblíbená šumavské kapela
Františka Strnada (druhý zprava);
2 - Výrobna pamětních mincí
(Fotografie ze slavností: Věra Vybíralová)
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Výzva
Se žádostí o pomoc se na nás
obrátila RNDr. Alena Dostálová
spolupracující s Výzkumným centrem
průmyslového dědictví fakulty
architektury ČVUT v Praze.
V rámci celé ČR mapují bývalé
průmyslové i jiné objekty či zajímavosti
a areály, které byly zbourány nebo
podlehly zničení. Nemusí se jednat
o objekty, které jsou jako technické
památky chráněny, ale o jakékoliv
stavby jakéhokoliv stáří. Může to být
cihelna, sýpka, špejchar, továrnička,
celnice, pila , továrna, zemědělský
provoz, dopravní cesta. Informace
o objektech bude po zhodnocení
zanesena případně do registru.
Pracovníci centra budou vděčni za
jakékoliv informace, podněty
a materiály.
Kontaktní údaje:
Alena Dostálová, telefon - 607 28 11 14,
e-mail: dostalova_alena@seznam.cz.

Nová stezka korunami stromů v NP Bavorský les
Záviděníhodná souhra a spolupráce obce Neuschönau, Správy NP Bavorský
les, dále die Erlebnis Akademie AG, stavebních a dalších firem, včetně
bankovního sektoru a ostatních orgánů a organizací přivedla na svět dílo
v Bavorském lese a na Šumavě zatím nevídané!
Nedaleko od Spiegelau, u obce Neuschönau vyrostl za pouhých 300 dní
„Baumwipfelpfad“ – 1300 m dlouhá stezka v korunách stromů umožňující
pohyb ve výšce 8 – 25 m jak zdatným turistům tak rodinám. Je sjízdná dětským
kočárkům i vozíčkářům. Stezka je zakončena 44 m vysokou věží, která je
jedinečná a neopakovatelná svojí vzdušnou architektonickou formou i typem
a metodou výstavby. Tyčí se nad 38 m vysokými jedlemi a bukem, podél kterých
lze opět bezbarierově vystoupat až na vrchol věže. O zážitku z neomezeného
výhledu, za dobrého počasí až k Alpám, není třeba více psát. Snad jen dovětek:
závist není dobrá lidská vlastnost, ale v tomto případě našim bavorským
sousedům závidět opravdu můžeme. Nejen překrásné nové výhledy, ale také
snahu všech zainteresovaných, udělat i v chráněném území něco nového, co
přináší užitek všem. Václav Šebelík, ITC Železná Ruda (foto: autor)

Celosezónní soutěže pokračují i v září!
Železnorudské vrcholy II a Cyklotrasou
Christiana Battaglii – soutěže, které po celé
léto provázely turisty i cykloturisty na
Železnorudsku, pokračují do 30. září.
Stále ještě mohou turisté i návštěvníci
Železnorudska projít trasou, která je
vyznačena v terénu jako zelená turistická
trasa a je nazvána „Železnorudský okruh“.
Délkou 19,5 km nepatří mezi náročné,
navíc lze tuto trasu absolvovat třeba po
etapách. Smyslem této soutěže je ukázat
turistům krásné okolí Železné Rudy, projít
se v přírodně čistém prostředí NP a CHKO
Šumava, ukázat i na jiné aktivity, které lze
na Železnorudsku využít. Do konce srpna

tuto soutěž absolvovaly stovky
spokojených turistů a další se určitě ještě
zúčastní..
Cyklosoutěž, vedoucí ze Železné Rudy
po cyklotrase č.33 do Nové Pece v délce
103 km je již mnohem náročnější, je určena
výhradně cyklistům. Není ji ale nutné
absolvovat najednou, i tato soutěž se dá
rozdělit na etapy. Jejím cílem je seznámit
soutěžící jak s okolím Železné Rudy, tak
s přírodními krásami NP Šumava.
Účastníci obou soutěží budou
počátkem měsíce října slosováni a čeká je
celkem 32 krásných cen, které do soutěže
věnovali:- Bowling Turner, hotely:

Belveder, Čertův mlýn, Grádl, Slávie,
Wellness hotel Horizont, penziony: ALFA,
Alpský dům, Böhmerwald, Berka, Habr,
dále Ski-bike apartments, chaty: Rebel,
U Sněhuláka, ubytování U Beranů, Horský
areál Brčálník, firmy: Ski Snow Max,
řeznictví Šnebergr, , Sportovní areál
Špičák, Rustikal, Wellnes hotel Marlin
Nová Pec, Město Železná Ruda.
Více a bližší informace o výše
uvedených soutěžích naleznete na
w w w. s u m a v a . n e t / i t c r u d a . V š e m
účastníkům přejeme pohodový pobyt na
Železnorudsku a množství krásných
prožitků nejen ze soutěžních tras!
Václav Šebelík, ITC Žel.Ruda
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Přeložka silnice Špičák v provozu
Na Železnorudsku v poslední
době nejvýznamnější stavba
započala 7. května 2008
položením základního kamene
(foto vlevo). Tohoto aktu se
zúčastnili oficiální představitelé
státu, kraje, města a stavební
firmy, která přeložku realizovala.
Stavba probíhala v místech
s velice problematickým
podložím, čímž se průběh
výstavby zkomplikoval.
11. srpna 2009 byl na
komunikaci č. II/190 Železná
Ruda - Špičák slavnostně zahájen
provoz. (Stříhání pásky - poslanci
PČR Jiří Papež - 1. zleva, Jan Látka - 4. zleva a starosta Železné Rudy - 5. Zleva).

Ludwigshshoehfest

Rytíři v Železné Rudě.
Jedna
z nejzajímavější
atrakcí letošního
léta byly
bezesporu
rytířské turnaje
na parkovišti pod
Belvederem…
(Foto: Václav
Chabr))

Arberkirchweih 2009

(Václav Šebelík, ITC Železná Ruda, foto: autor)

23. 8. 2009

Každý
rok v tuto
dobu se
vydávají
s t o v k y
poutníků na
vrcholek
G r o s s e
Arber, aby
zde mohli vyslechnout kázání faráře z Bayerisch Eisenstein. Letos
z počátku počasí poutníkům moc nepřálo, bylo zataženo, přesto jich
přišly stovky – Němců i Čechů. Někteří šlapali do vrchu pěšky, někteří
využili raději lanovku. Pod vrcholem vyhrávala kapela a zpříjemnila tak
strmou cestu ke kapli. Po mši počasí ukázalo svoji vlídnější tvář.
V hospůdkách na úpatí Javoru bylo veselo, muziky hrály a pivo
i klobásky přišly k chuti.
Tahle tradiční poutní mše není jen křesťanskou slavností, ale
příležitostí i pro ostatní návštěvníky zahlédnout zcela neobvyklý
obrázek – vrcholek Grosse Arber obležený v jeden okamžik stovkami
lidí. To se totiž za normálních okolností nikdy nestane. Foto a text
Václav Chabr

27. září 2009 od 10:00

Česko-bavorská neděle
- přeshraniční bleší trh
- mezinárodní hudba a občerstvení

Hraniční nádraží Železná Ruda - Alžbětín

I letos pořádal spolek Midanant za podpory městečka
Bayerisch Eisenstein třídenní fest s názvem Ludwigshöhfest
spjatou s historií a vážící se na přítomnost prince Ludvíka
Bavorského poblíž Bayerisch Eisenstein. Akce je jednou za tři
roky doprovázena alegorickým průvodem. Železnorudský klub
jako člen spolku Midanant, nemohl na akci ani v alegorickém
průvodu chybět. Po alegorickém sobotním průvodu se účastníci
přemístí do stanu, kde se čepuje bavorské pivo do tzv. tupláků,
hraje muzika, vystupují taneční soubory a panuje tam všeobecná
pohoda. Pro děti byl připraven bohatý program, v provozu byla
i historická lokomotiva a na ploše před nádražím byly
řemeslnické trhy.
Železnorudský klub připravil alegorický vůz, který sestával
z vlastního auta prezidenta klubu Václava Chabra a přívěsu
Václava Topola, který jej na tuto akci ochotně zapůjčil. Pod
uměleckým i odborným vedením prezidenta členové klubu
vyzdobili vůz – dlužno podotknout, že výsledek byl skvělý – byl
nejhezčí v průvodu a budil zaslouženou pozornost. Za jízdy se
čepovalo pivo a dávalo zdarma kolemjdoucím. Pivo věnoval
starosta Železné Rudy Michal Šneberger.
Ještě je třeba doplnit, že členové klubu se neúčastnili jen
v průvodu, ale také vypomáhali ve stanu u pípy, což slíbil
prezident už na začátku příprav, neboť jak již bylo zmíněno, celý
fest byl organizován vlastně dobrovolníky.
Příští rok ve stejné době bude tradice pokračovat, a tak to
berte jako pozvání na další skvělou přeshraniční akci.
Text a foto: Václav Chabr
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Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní číslo dispečera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz
Vážení čtenáři,
opět se společně setkáváme na
stránkách Železnorudského zpravodaje, na
kterých Vás seznamujeme s činností
Horské služby na Šumavě. Letní prázdniny
jsou u konce a naše organizace může
předběžně zhodnotit letní sezónu 2009,
která statisticky začíná pro Horskou službu
1. květnem a končí posledním týdnem
v měsíci listopadu, kdy plynule přecházíme
do zimní sezóny. Od začátku května do
konce měsíce srpna ošetřila Horská služba
na Šumavě celkově 226 úrazů. Statisticky
se v počtech úrazů řadí Šumava na první
místo před ostatními horami. Obliba
Šumavy vzrůstá každým rokem a zvyšující
se návštěvnost hraje ruku v ruce
s množstvím ošetřených turistů.
Z celkového počtu bylo 62 úrazů
klasifikováno jako těžké. Ty byly následně
předány zdravotní záchranné službě
k transportu do nemocničních zařízení.
Klasifikace ošetřovaných úrazů byla od
lehkých poranění, až po těžké úrazy, které

Tip na výlet
Tentokrát se vydáme k sousedům do
Bavorska, do nedalekého Ludwigstalu, kde
Bavorský národní park zřídil překrásný
zoopark. Najdete tu ve výběhu volně se
pasoucí divoké koně Przewalského,
předchůdce našich koní, buvoly, ca 20 vlků
a jeden párek rysa ostrovida. Právě rysí
páreček je největší atrakcí parku, nejen
proto, že zrovna mají dvě malá
rysátka. V parku dále najdete
model jeskyně z doby kamenné,
kde můžete též zhlédnout
naučné filmy i v češtině,
nástěnné malby apod. Uprostřed
parku je zbudováno

byly transportovány vrtulníkem na
specializovaná pracoviště Fakultních
nemocnic. Využití vrtulníku letecké
záchranné služby je pro záchranáře
v horách nedocenitelným pomocníkem. Ve
velice krátké době dokáže dopravit lékaře
na místo určení a získat tak drahocenné
minuty, které jsou nutné při boji o záchranu
lidského života. Infarkty myokardu při
práci v lese, anafylaktický šok, polytrauma
při pádu na horském kole, těžké úrazy
hlavy a páteře. To je jen výčet úrazů, kdy
zasahoval vrtulník letecké záchranné
služby v letošní sezóně na Šumavě.
Vrtulník byl využit v této sezóně ve třech
případech k vyzvednutí pacienta v podvěsu
z nepřístupného terénu a následného
transportu do nemocnice a k záchraně
paraglidisty, který nedobrovolně přistál na
stromě. Bohužel v této letní sezóně byly na
Šumavě zaznamenány i dva smrtelné úrazy.
Prvním z nich byla smrtelná kolize
cyklistky a kamiónu na odvoz dřeva
v prostoru Stožce v jižní části Šumavy,

která se stala na počátku letní sezóny.
Bohužel i letní vedra si vybrala svou daň
v podobě infarktu myokardu staršího
občana opět v jižní části Šumavy. Celkově
převažovaly úrazy cyklistů na cyklotrasách
a bikerů ve sportovních areálech. V této
sezóně byl opět otevřen Bikepark na
Špičáku a nově byl otevřen Bikepark
v areálu Lipno nad Vltavou - Kramolín.
Firma Sportservis, která provozuje
Bikepark na Špičáku, poskytla Horské
službě Šumava v této sezóně částku
převyšující 10 tis. Kč na zdravotní
a obvazový materiál. Část komerčně
vydělaných peněz tak putuje zpět do
rozvoje turistického ruchu na zajištění
potřebného servisu, který v podobě
záchranné činnosti ve sportovních areálech
Horská služba zajišťuje. Dobrá a kvalitní
spolupráce těchto partnerů má jediný cíl –
spokojenost návštěvníků, kteří Šumavu
navštívili a rádi se budou opět vracet.
Michal Janďura, náčelník Horské služby
Šumava

návštěvnické centrum
„Dům divočiny“, kde
budete obdivovat různé
výstavy a jiné atrakce
jak pro děti, tak pro
dospělé. Vše o přírodě
a z v í ř a t e c h
Bavorského lesa
a Šumavy.
U vchodu do parku
obdržíte mapku, která

zdarma.
Jak se tam
dostanete?
1. - Autem ca 10
km směrem na
Zwiesel před
Ludwigstalem
odbočíte vlevo na
parkoviště (1 euro /
hod.).
2. – Vlakem ze
Železné Rudy první
zastávka Ludwigstal,
kde vystoupíte přímo
v parku.
Pokud máte čas, můžete ještě zajet do
nedalekého Zwieslu na prohlídku města.
Text a foto: Václav Chabr

usnadní orientaci
v rozlehlém
přírodním areálu
a tak můžete sami
určit délku trasy.
Vstup do parku je
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období: 4. červenec – 4. září 2009

Vážení čtenáři,
po uplynulých dvou měsících prázdnin, nabitých mnoha událostmi a akcemi, jsme zpět tentokráte s dvojčíslem zpravodaje.
S odkazováním na naše internetové stránky si připadám otravný jako reportér televizních novin nejmenované TV, ale i přesto
Vás zvu na naše www.hasicizr.cz, kde naleznete další fotky a videa nejen ze zásahů, ale i společných akcí.
Události za 4. červenec – 4. srpen – 4. září 2009:
Dopravní nehoda – 5x

Požár – 1x

Technická pomoc – 6x

Únik látek – 1x

11.7.2009 - Na žádost starosty vyjela naše jednotka k odstranění vysypaného
skla z kontejneru do vozovky. Pomocí košťat a lopat byly střepy
a lahve uklizeny zpět do kontejneru na tříděný odpad.
17. 7. 2009 - Odchyt zmije u rodinného domu v Alžbětíně.
20. 7. 2009 - Dopravní nehoda osobního automobilu v lesních serpentinách nad
Javornou. Řidič vozu Škoda Octavia jedoucí směrem na Rudu vyjel
z neznámých příčin mimo vozovku a čelně narazil do stromu. Řidič se
při našem příjezdu nacházel uvnitř vozidla v bezvědomí. Byla mu
poskytnuta první pomoc a zajištěny životní funkce, než-li byl ve
spolupráci se ZZS vyproštěn a transportován do nemocnice
k nezbytným vyšetřením. Po zadokumentování nehody jsme pomohli
s odklizením vraku vozidla. Na místě dále zasahoval: HZS Klatovy,
LZS Plzeň - Líně, ZZS Klatovy 2x, Policie ČR.
20. 7. 2009 - Likvidace úniku oleje na pozemní komunikaci. 200 m dlouhá
a 50 cm široká olejová skvrna se nacházela na cestě pod vodárnou
a kamenolomem na Samotách.
22. 7. 2009 - Po vytrvalém dešti jsme tradičně zasahovali v prostorách bývalé
kotelny v ulici Šumavská. Pomocí plovoucího čerpadla jsme odčerpali několik desítek cm vody
23. 7. 2009 - Po vyhlášení poplachu vyjela naše jednotka k požáru elektrorozvaděče v prostorách nákupního střediska Konzum. Na místě
bylo zjištěno, že hoří rozvodní skříň v technologické místnostiu nákladních ramp.
Průzkumná skupina musela kvůli silnému zakouření zasahovat v dýchací technice.
Pomocí hasicích přístrojů CO2 byl požár lokalizován a za několik minut zcela
zlikvidován. Při požáru došlo k průniku kouře i do skladových prostor obchodního domu
a proto byla nasazena přetlaková ventilace, která kouř odvedla. Na místo se dostavily
i jednotky SDH Hojsova Stráž a HZS
Klatovy.
30. 7. 2009 - Odchyt zmije před domem
v ul. Debrnická.
19. 8. 2009 - Odstranění větší větve, která
hrozila pádem v centru města. Pomocí
automobilového žebříku jsme sundali
zlomenou větev, která visela nad
chodníkem v ul. 1. máje.
19. 8. 2009 - Dopravní nehoda
pohotovostního automobilu ČEZ v ostré
zatáčce mezi Špičákem a Hamry. Na místě
bylo zjištěno, že došlo k převrácení
automobilu a úniku oleje a nafty.
Řidič nebyl zraněn. Pomocí sorbentu byly uniklé látky zahrazeny a jímány
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do sběrné nádoby. Po zadokumentování nehody Policií ČR byl odtahovou službou vůz převrácen zpět na kola a my jsme
provedli úklid vozovky.
28. 8. 2009 - Likvidace obtížného bodavého hmyzu, který ohrožoval lidi
v okolí náměstí. Pomocí chemického postřiku byl hmyz zneškodněn
a následně uklizen.
30. 8. 2009 - Záchrana paraglaidisty v Alžbětíně. Německý pilot s padákem
nedobrovolně přistál na koruně vysokého smrku v těsné blízkosti
Svárožné cesty. Po přistavení automobilového žebříku bylo zjištěno,
že se jedná o německého pilota, který je zaklíněn ve větvích ve výšce
cca 25m nad zemí, naštěstí nezraněn. Člen Horské služby zajistil
pilota a jistil ho i při sestupu po automobilovém žebříku. Na nás
zbylo následné vyproštění padáku. Tomu musela být odřezáns nosná
a řídící lana, která byla zamotána ve větvích, a padák byl spuštěn na
zem.
3. 9. 2009 - Dopravní nehoda osobního automobilu, která se měla nacházet
cca 1 km nad Javornou. Při jízdě na místo zásahu nám bylo
operačním střediskem za obcí Jesení upřesněno, že se jedná
o nehodu až pod obcí Čachrov a na místě je již jednotka z HZS
Klatovy a nás není na místě události zapotřebí. Proto jsme se bez
zásahu vrátili zpět na základnu.
Železnorudské slavnosti 2009
Již název akce vypovídá o všem... Tradiční dvou až třídenní slavnosti se konaly počátkem srpna a plynuly v zaběhnutých kolejích. Stejné
stánky, stejný program, náš stan a ukázky. Alespoň při ukázkách se snažíme být maximálně inovativní a ukazovat vždy něco nového.
Letos jsme se dostali již k téměř extrému a maximu, co lze v rámci jedné ukázky předvést. Ve spolupráci s Hasiči z Hojsovy Stráže, kteří
s námi dělali takové ukázky poprvé a vlastně nevěděli, co je čeká,
jsme předvedli tuto situaci: „Lesní dělník kácí strom, který spadl tak
nešikovně, že zasáhl projíždějící automobil a dělníkovi přimáčkl
nohy k zemi. Do tohoto vozu naboural další automobil, který se
převrátil a zůstal v něm zaklíněn řidič. Navíc první vůz začal hořet“.
Akci, která následovala můžete nejlépe vidět ve videogalerii na
našich stránkách… Naše první jednotka s RZA Nissan hasila hořící
automobil a zajistila situaci, včetně krytí požárem ohroženého lesního
dělníka a poskytnutí první pomoci zaklíněnému řidiči ve druhém
voze. Po příjezdu jednotky z Hojsovy Stráže s CAS32 T815 jsme jí
přenechali doposud simulované hašení a soustředili jsme se na

vyproštění zavaleného dělníka.. Pomocí vysokotlakých zvedacích
vaků byl strom nadzvednut a dělník vyproštěn. Poté byl pomocí
hydraulického vyprošťovacího zařízení vyproštěn zaklíněný řidič
z havarovaného vozu. Ukázek se měla zúčastnit i Horská Služba, ta
ale zasahovala u opravdových událostí.
Duha 2009
Po mnoha letech se konala společná česko-německá DUHA. Jedná
se o společné příhraniční „stříkání“ z několika cisteren a mnoha
proudů „C“ za účelem vytvoření tzv. duhy přátelství. Na
Alžbětínském železničním přejezdu se sešly následující jednotky:
Železná Ruda, Hojsova Stráž a z Německa: Bayerisch Eisenstein,
Zwiesel, Lindberg. Příroda si bohužel postavila hlavu a po 15 minut
kdy se stříkalo, sluníčko zpoza mraků nevykouklo a pořádná duha se tedy nepovedla. Snad příště.
Cvičení „noční Rota 2009“
V pátek 28. 8. 09 proběhlo noční cvičení, kterého se zúčastnily jednotky SDH Železná Ruda, Hojsova Stráž a Srní v objektu bývalé roty
PS na Černém jezeře. Byl zde simulován požár penzionu (zakouřen pomocí dýmovnic) a záchrana celkem třináct osob. Smyslem cvičení
bylo secvičení nejbližších okolních hasičských jednotek, použití různých technických prostředků a vybavení, procvičení záchranných
postupů a případné zjištění nedostatků.
Šumavský trpaslík 2009í
V sobotu 29. 8. 09 se konala tradiční každoroční soutěž v požárním útoku a pivní štafetě - Šumavský trpaslík v Zelené Lhotě. Naše
družstva mladších a starších obsadila 10. respektive 11. místo z celkových šestnácti soutěžních týmů. Obě družstva zaváhala v požárním
útoku při spojování savců k přenosné motorové stříkačce. Díky tomu se protáhla doba sání a celkový čas o několik důležitých sekund.
Filip Brož
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Prázdniny skončily
Dlouhé roky pro školáky datum 1. září
znamená konec prázdnin a začátek dalšího
školního roku. Určitě se jim po
dvouměsíčním volnu po škole stýskalo
a velice se těšili na své učitele, spolužáky
a hlavně na učení. Základní školu na konci
června opustili 24 žáci, kteří přestoupili na
stření školy. Všem těmto žákům přeji učitelé
školy samé úspěchy. Naopak pro 15 dětí ze
Železnorudska znamenal první školní den
velkou změnu v jejich životě. Spolu s rodiči
je v nové první třídě radostně přivítala paní
učitelka Jana Prošková s panem starostou
Michalem Šnebergrem a ředitelem školy
Ctiradem Drahorádem. Všem novým
školákům a rodičům popřáli hodně úspěchů
a málo starostí v příštích devíti letech školní
docházky.

Na začátku
školního roku do devíti
tříd přišlo 152 žáků.
V učitelském sboru
došlo ke změnám.
S koncem školního
roku po sedmi letech
odešla na novou školu
paní učitelka Jarmila
Vadišová a na její místo
na první stupeň přišla
nová paní učitelka
a na druhém stupni
bude učit český jazyk
a další předměty
zkušená paní učitelka.
Jinak pedagogický
sbor ve škole a školce
zůstává nezměněn a je
připraven vzdělávat
a vychovávat vaše děti ke spokojenosti
všech. (Text a foto Ctirad Drahorád)

Příběhy pomáhají chápat
ZŠ Karla Klostermanna v Železné
Rudě ve spolupráci s Židovským muzeem
v Praze si vás dovoluje pozvat na výstavu

Neztratit víru v člověka…
Protektorát očima židovských dětí
Putovní výstava, která vám představí
osudy šesti židovských dětí v letech 1938 –
1945, respektive do současnosti. Osobní
příběhy jsou pro návštěvníky klíčem
k historickým událostem předválečného
a válečného Československa. Výstava není
uzavřena koncem války, ale respektuje
i poválečné osudy Židů, jejich návraty,
ať už z koncentračních táborů nebo
z ciziny.
Výstava je realizována na dvaceti
výstavních panelech. Vychází z toho,
že vyprávět osudy jednotlivců je pro
pochopení minulosti mnohem
přínosnější než pouhý výčet faktů,
čísel a dat. Jsou zde využity autentické
materiály, často vytvořené právě
dětmi (např. úryvky z korespondence,

deníků, kresby..).
Děti z druhého stupně budou s výstavou
interaktivně pracovat ve skupinách
a výsledek jejich práce bude také vystaven
ve škole. Doufám, že samostatná práce
umožní žákům pochopit, že válečné
události a proces holocaustu nejsou jen
dějinnými fakty, ale také příběhy
konkrétních lidí. Jde o to, aby žáci tyto
události nevnímali černobíle a uvědomili
si, že jejich oběťmi a strůjci nebyly dějiny,
ale lidé jako jsou oni sami.
Více informací na http://
www.neztratitviru.net (Lucie Kulhánková)

Taneční a pohybové studio KROK Klatovy
ve spolupráci s Městem Železná Ruda pořádají

KURZY MODERNÍHO TANCE
Pro děti od 4 do 15 let
Začínáme ve středu 23. 9. 2009
16:00 - 16:45 - 1. oddělení
17:00 - 17:45 - 2. Oddělení
Kurzovné: 500,- Kč za pololetí

Nová kniha
Zdeněk Roučka chystá novou knihu
Známý plzeňský publicista Zdeněk
Roučka chystá novou publikaci. Ta
navazuje na šumavskou trilogii a bude
věnována Železnorudsku. Kniha zahrne
město i okolní lokality od posledních let 19.
století do konce 60. let – tuto dobu mnozí
z nás pamatují. Fotografie zachytí
například historickou památku - nejvýše
položenou horskou Juránkovu chatu na
hřebenech Svarohu, která před válkou
vyhořela, byla v roce 1945 v menším
rozsahu obnovena, ale pak ji jako stavbu
v hraničním pásmu českoslovenští vojáci
zdemolovali. Dnes z ní jsou ruiny, k nimž
se lze legálně dostat jen z bavorské strany.
Budou tu i fotografie chaty na Pancíři.
Roučka v knize dokumentuje historii této
unikátní stavby stejně jako historii
hraničního nádraží v Železné Rudě –
Alžbětíně, jeho uzavření, zakonzervování
a znovuotevření po roce 1989. Kniha
mapuje i některé pohraniční roty v okolí
Železné Rudy, stavby, které mnozí z nás
neviděli, protože byly postaveny
v hraničním nebo zakázaném pásmu. To
hlavní však bude zachycení historie města
poprvé v ucelené podobě.
Roučka je známý obdivovatel krás
Šumavy. Propagoval otevření turistické
cesty z Březníku na Modrý sloup. „Tam,
kde se dřív smělo a kde existují cesty, by
měli turisté možnost chodit zase,“ říká
Roučka. „Žijeme ve svobodné společnosti
a věřím, že ani pohraničníci, ani ochranáři
nám nemají právo nakazovat, kam jít
smíme a kam ne. Ten, kdo přichází na
Šumavu v míru s batohem a svačinou, není
vetřelec. Měl by mít právo volné cesty tak,
jako ho má v bavorské části Šumavy.
Nemyslím si, že vzácní ptáci při uzření
turistů začnou umírat a padat se stromů.
Ani v Bavorsku nepadají. Když porovnám
situaci na hraničním hřebenu mezi Jezerní
stěnou a Ostrým s Velkým Javorem
a javorskými jezery, mám pocit, že u nás
stále žijeme v jakési křeči, které se
nedovedeme zbavit.“ -rh-
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Shromáždění věřících v Železné Rudě
přináší vytrvalost. A vytrvalost ať má
dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí
a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo.“
Pro železnorudské věřící je v životě člověka
rozprostřen boží plán, podle něhož „má
radost daleko převyšuje naše soužení.“
Železnorudská náboženská
shromáždění mají pevnou strukturu. Věřící
vyprávějí o svých zážitcích, svých
problémech i radostech. Někteří hrají
duchovní písně. Součástí je i klasická
bohoslužba a předčítání slova Božího.
Shromáždění má i svou historickou
dimenzi, vypráví se tu různá proroctví
a alegorie, například o obsazení Izraele
a o sedmi letech soužení. V této nelehké
době, kterou právě nyní žijeme, se podle
pastora Pavla Fialky naplňují proroctví
naznačená v Bibli. „Možná to bude horší
než holocaust,“ říká jeden z věřících. Věřící
rozhodně nechtějí malovat současnou
situaci civilizace na růžovo. To hlavní je
však pro ně schopnost víry.
V jednoduchých větách si věřící sami
před sebou osvětlují, co je pro získání víry
a milosti Boží důležité: „Úplně na začátku
bylo to, že jsem chtěla uvěřit,“ říká jedna
z účastnic. A pastor Fialka doplňuje: „Ve
víře nesmí být pochybnost, aby člověk mohl
přijmout dar Boha a Boží moc. Bůh posílá
mezi nás slovo, které se dotýká našeho
srdce a je na nás, zda uvěříme.“ Věřící si

Placená inzerce

Každou neděli se v budově ZŠ v Železné
Rudě scházejí věřící. Setkávání organizuje
Křesťanské společenství v Klatovech
(www.klatovy.kaes.cz). Toto společenství
zajišťuje i jiné Bohu milé akce na Klatovsku
– například modlitební shromáždění
v Klatovech, pravidelné bohoslužby nebo
evangelizace. A také výlety z města ven.
Vydává svůj oběžník OIKOS (oikos
znamená obytný dům se vším, co v něm je,
tedy nejen rodina, ale i služebníci, věci
a zvířata.). Jednou ze stěžejních akcí
Křesťanského společenství bylo setkání
s kolumbijským pastorem Carlosem
Jimenézem v klatovském Letním kině.
Jimenéz začínal v 50. letech jako terorista
v Kolumbii, pak uvěřil v Boha a ten změnil
jeho život. Nyní Jimenéz žije v texaském
Houstonu.
Železnorudské bohoslužby jsou dialogy
s Bohem. Jak praví žalmista, „stezku života
mi dáváš poznat… vrcholem radosti je být
s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“.
Dialog s Bohem dává železnorudským
věřícím sílu. Ostatně kdo z nás nepropadá
ve slabých chvílích pochybnostem, kdo
nemá stesk a problémy? Dokonce i když
procházejí různými zkouškami, jsou pro
železnorudské křesťany povzbuzením tyto
verše: „Pokládejte za velikou radost, moji
bratři, když upadnete do rozličných
pokušení. Víte, že přezkoušení vaší víry

snaží uvědomit okamžiky, kdy je Bůh
navštívil a kdy uvěřili. „Byl to moment,
když jsem vyjížděl z dálnice,“ říká jeden
z věřících.
Účastníci shromáždění věří, že skrze
jejich „schůze“ k nim promlouvá Bůh.
„Tvoje slovo je pravda,“ říkají. Jeden
z účastníků, Bohumil Novák z Klatov,
vypráví o tom, jak mu Bůh pomohl, když
opravoval střechu svého domu v Lubech
u Klatov. Koupil tu starší dům a nyní ho
rekonstruuje pro svou rodinu.Věřící počítají
s tím, že Bůh jedná i v této době a proměňuje
lidské životy i okolnosti. „Potřebujeme
světlo a inspiraci,“ říkají. Jsou přesvědčeni,
že své starosti a hříchy musí nejprve svěřit
Bohu, protože „hřích, pochybnost a nevíra
vytvářejí zeď mezi námi a Bohem“. Na
shromážděních se nemluví složitě, naopak.
Jsou to sdělení srozumitelná pro každého:
„Modlitba je pro mě sklápěčka, kdy své
starosti vysypu Bohu,“ vyznává se jeden
z účastníků. A naopak, jakákoli vzpoura
proti Bohu znamená to,
že Bůh
pozemšťana nevyslyší.
Další částí shromáždění je
charakteristika toho, co pro jednotlivé členy
znamená modlitba. Je to chvála, vyznání,
děkování, prosba, neustálý kontakt
s Bohem. Milosrdný Bůh však není
k dispozici každému, kdo ho volá. „Bůh je
ten, kdo uzdravuje. Nemůže však uzdravit
ty, kdo mu nevěří. Neuzdravuje však
nevěřící. Ale tomu, kdo tluče, bude
otevřeno.“ -rh-
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Dům, který zaujme.
Dnes Vám představujeme městskou
kostelní faru. Mnozí návštěvníci Železné
Rudy možná ani netuší, že budova, kterou
v sousedství kostela míjejí, s ním úzce
souvisí.
Kdyby domy slavily narozeniny, fara by
letos slavila
dvou sté třicáté
první. V této
podobě byla
vystavěna v
roce 1778
Johannem
Georgem von
Hafenbrädlem,
jenž se stal jejím
patronem.
Původní
fara z roku 1694
byla vystavěna

Žijí mezi námi
Pan Josef Jirát - hajný na Gerlovce
Za příjemného podvečera na počátku
září jsme si nejen o lásce k lesu povídali
s panem Jirátem, hajným s plnovousem
hodným pohádkových strážců lesa.
Narodil se v roce 1945 a na Šumavu se
s rodinou přistěhoval před dvaatřiceti lety
z Krušných hor. Od čtrnácti let se pohybuje
a pracuje v lese. Navázal tak na svého
dědečka, který byl také hajným. "Les, to je
tahák," odpovídá na otázku, co ho v lese
drží celý život. Dává mu přednost i před
pohodlnou prací v teple a komfortem, který
ne každý umí oželet. Od ukončení základní
školy se pohybuje v lese. Nejprve jako žák
Lesnického učiliště, pak student lesnické
mistrovské školy a lesnické technické školy
v Písku. V lese pracoval jako dřevorubec,
hajný a revírník. Les neopouští ani v penzi.
Před časem sice dělal maséra v hotelu
Horizont, ale les si ho znovu přivolal. Sám
to komentuje: "Když mě na jaře kolegové
z lesní správy požádali o pomoc při
vyhledávání kůrovcových stromů, ani
okamžik jsem nezaváhal." Ze šumavských
lesů měl dříve nejraději svůj revír na
Gerlově huti. Dnes, když pomáhá jako
"kůrovcový dědek" v revíru Můstek, změnil
poněkud názor a les v okolí Můstku
považuje za nejobdivuhodnější.
Samozřejmě se nevyhýbáme ani
problematice kůrovce na Šumavě. Pan Jirát
se rozhodně nestaví do role vševědce, ale
zdůrazňuje: "Experimentovat v lese, kde
obnova trvá sto let, je dost velký hazard.
Víte, když se něco zkouší na králících, je to
něco jiného, ale na lese? Necháme tu
rozmnožit kůrovce a pak uvidíme, co to

celá ze dřeva a sloužila svému účelu 80 let,
než byla stržena a nahrazena touto stavbou.
K faře patřila kamenná stáj a farní zahrada.
Budova slouží dodnes svému účelu
a spravuje ji pan Václav Volenec s dcerou
Magdou Novotnou. Kromě zázemí pro
bohoslužby poskytuje objekt zájemcům
levné ubytování.
Text a foto: Václav Chabr

udělá... A pak třeba řekneme - pardon, ono
to nevyšlo."
Pan Jirát chvilkami připomíná pravého
lesního muže. Jednak si pěstuje pěkný vous
a jednak je zřetelné, že velké řečnění není
jeho koníčkem. Na každou otázku
odpovídá stručně a jasně. Až když se od lesa

dostaneme k dotazu na kuriozní zážitky,
rozpovídá se více. Vzpomene, jak s kolegy
z Horské služby chodívali kdysi na besedy
pro školy v přírodě. Tam byla dětmi
oblíbena lovecká příhoda, kterou zažili
pracovníci lesní správy kdysi dávno. "Na
Šumavu zavítala delegace z Tádžikistánu,
jejímž členem byl tamní ministr kultury,"
začíná vyprávět. "Dostali jsme informace,

Oprava kostela
Jeden z mála dochovaných objektů svědků železnorudské historie se po
dlouhých letech dočkal opravy. A tak
dominanta města a ojedinělá
architektonická památka bude opět
chloubou. Železnorudský zpravodaj
děkuje. Foto: Václav Chabr (-red-)

že má povolen odstřel srnce, ale nemá
loveckou zbraň a nikdy nestřílel. A bez
tlumočnice jsme se skoro nedomluvili. Tak
jsme mu napůl pantomimicky vysvětlili,
jak se střílí, a vyrazili na posed. 150 m od
nás vyšel srnec a než jsme se vzpamatovali,
ministr čistě trefil. Rána vyplašila jiného
srnce na opačném konci paseky, střelec se
rychle otočil, přebil, vystřelil. Znovu čistý
zásah. Jak je to možné - zůstali jsme
udiveně stát. Svůj neuvěřitelný úspěch pak
domnělý střelec začátečník objasnil
prostřednictvím tlumočnice. Za druhé
světové války byl totiž snajprem."
Další kapitolou, která pana Jiráta
rozpovídá jsou různí popletení turisté.
Někteří jsou ověšení buzolami, kompasy,
mapami, ale přesto dokonale ztracení.
Cyklisté se leckdy chovají neopatrně až
hazardně, protože si neuvědomují, že na
lesních cestách se mohou střetnout s lesní
technikou nebo velkými dřevařskými auty.
Pochvalně se vyjadřuje k technickému
pokroku posledních let, neboť na samotě,
kde s manželkou bydlí, bylo dříve obtížné
přivolat jakoukoliv pomoc a zvláště
v případě dopravních nehod to bývalo
velmi problematické. Hůře se ale smiřuje
s nárůstem dopravy, který kolem jeho
bydliště po roce 1989 nastal. Přitom
zavzpomíná, jak syn s dcerou hrávali na
silnici Klatovy - Železná Ruda tenis přes
provázek natažený mezi patníky.
Závěrem vyslovuje naději, že Železná
Ruda bude snad opět pěkným čistým
horským městečkem bez stánků s brakem.
(zapsala V. Drahorádová, foto: V. Chabr)

Daruji koťata.
Tel.: 376397234
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Blahopřání
Ve dnech 27. 8.-30. 8. proběhlo
v kempu na Hnačově soustředění malých
fotbalistů.
Cestu tam i zpět zvládli kluci na kolech,

ubytování měli zajištěné v chatkách.
Program soustředění byl opravdu pestrý –
kromě přátelského utkání se Žichovicemi
(9:0 pro nás) byly každý den na programu
rozcvička, fotbal,
nohejbal, koupání,
veslování na pramicích
a kolo. A samozřejmě
opékání buřtů.
Soustředění
proběhlo za finančního
přispění Města
Železná Ruda a oddílu.
Na fotce jsou
zachyceni před
zpáteční cestou do
Železné Rudy .
Pavlína Šebestová
(Foto: autorka)

Nohejbalisté si vedou dobře
Nohejbal jako jeden z nejznámějších
vesnických sportů má dlouhověkou tradici.
Hraje se všude, kde se najde nějaký kurt,
zejména pak v rekreačních oblastech.
Dlouhé roky se hraje i na mezinárodní
úrovni, kde naše reprezentace spolu se
Slovenskou jednoznačně kralují. Není to
ovšem sport plně profesionalizovaný,
dlouhé roky se u nás hrál jenom v soutěžích
na krajské a celorepublikové úrovni.
Poslední dobou nastal obrat k lepšímu
.Zájemci o nohejbal využívají letních
měsíců a zejména prázdnin k pořádání
venkovských turnajů. Některým to
samozřejmě nestačilo, a tak založili oddíly
nohejbalu a vytvořili soutěže v rámci
okresů. V roce 2006 byl založen také
Klatovský nohejbalový svaz a 1. ročník
soutěže odehrálo pět mužstev. Další dva
roky se počet zájemců zvyšoval a letos
hraje tuto soutěž již 16 mužstev. Mezi
jinými i družstvo ze Železné Rudy pod
patronací TJ Železná Ruda o. s. Jako
nováček si zatím nevede špatně a po celou
dobu se pohybuje ve středu tabulky (7. - 10.
místo). Prozatím vyhrálo čtyři zápasy,
šestkrát prohrálo a naposledy remízovalo

4:4 s mužstvem Bezděkova. Všechna
utkání byla ale nesmírně vyrovnaná a velice
dobré úrovně. V některých utkáních se
samozřejmě projevila nezkušenost
zejména mladých hráčů. Zvláště
v utkáních s týmy které již mají
bohatší zkušenosti z této soutěže se
projevila nevyzrálost hráčů a odvaha
vzít utkání na sebe. Zápasy pak končí
těsnou porážkou našeho týmu. Nedá
se ovšem hráčům vyčítat málo snahy
nebo nezájem. Je to prostě sport a jak
výhry tak porážky mají své místo ve
výsledkových listinách. Důležité je,
že kluci si to dobře uvědomují
a přistupují zodpovědně ke všem
zápasům.
Kádr tvoří hráči: Jan Chalupský
(kapitán týmu), Pavel Vidlák
(zástupce kapitána), Pavel Hanzlík, Libor
Hanzlík, Jiří Sýkora, Vladimír Jirka, Ondra
Zikmund, Jakub Frenzl, Zdeněk Cyránek
a vedoucí mužstva Jaroslav Červenka.
Poděkování patří panu Michalovi
Vrbasovi, majiteli Penzionu Michal na
Špičáku, který nezištně
propůjčuje kurty jak na
tréninky týmu,tak
na jednotlivá
utkání.
Další domácí
utkání hrají naši
hráči v sobotu 19. 9.
s mužstvem
z Horažďovic
a opět v sobotu
3. 10. vždy od 9.30
na hřišti u Vrbasů.
Mezitím hrají další
u t k á n í v e

V září oslavují významná životní
jubilea tito občané:
Jarmila Písařová ze Železné Rudy
František Tománek z Hojsovy Stráže
Marie Jelínková ze Železné Rudy
Milada Ferenčuková ze Železné
Rudy
Karel Hrdina ze Železné
RudyPavlína Lehečková ze Železné
Rudy
Všem jubilantům přejeme jen to
nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně
životní pohody, štěstí a radosti.
Sociální komise

Přijďte běhat
TJ Tatran a Ski klub Železná Ruda
pořádají 28. září Běh podzimním
Železnorudskem.
Závodit budou sportvovní i rekreační
běžci všech věkových kategorií. Děti
startují od 10:00 , dospělí v 11:30.
Přihlášky se přijímají od 9:00
v tělocvičně základní školy. (CtiDra)

Velharticích a v Domažlicích.
Fotografie vlevo: Jakub Frenzl (v pozadí
Ruda Pavel). Vpravo nahoře: Pavel Hanzlík
(vlevo), Jan Chalupský. Vpravo dole: zleva Jaroslav Červenka, Jan Chalupský, Jiří Sýkora,
Pavel Hanzlík, Jakub Frenzl, Pavel Vidlák.
Ruda Pavel (foto: autor)
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Ze Železné Rudy až do Oxfordu
Pravidelní čtenáři Železnorudského
zpravodaje si jistě vzpomínají, že jsem
v červnu získala absolutní prvenství
v celostátní soutěži Project Competition
pro učitele základních škol. Tímto děkuji
za účast v soutěži žákům nynější šesté třídy.
Nejlepší práce byly samozřejmě odměněny
cenami. Tři nejlepší učitelé navíc mohli
odletět na několikadenní stáž v anglickém
Oxfordu. Dovolte mi, abych se s Vámi
podělila o jedinečné dojmy z této cesty.

Příprava na cestu
Necelý měsíc před odletem obdrželi
účastníci podrobné informace. Museli jsme
rovněž vyplnit nezbytný dotazník nejen
o pedagogické praxi a splnit několik úkolů.
Připravit si pohádku, jež je našemu národu
všeobecně dobře známá a v angličtině ji
převyprávět, dovézt CD či kazetu s tradiční
hudbou a k tomu přidat nějaké obrázky,
pohlednice a letáky ukazující něco
typického pro město a stát, kde
žijeme. Chtěla bych proto také
poděkovat Kristině Lehečkové
z Infocentra za pomoc při výběru
materiálů, Pavlu Nedvědovi,
strážci NP a CHKO Šumava, za
skvělé cizojazyčné brožury
a mapky Šumavy a v neposlední
řadě Františku Strnadovi za
nápadité pivní tácky hotelu
Belvedér. Zmíněné materiály se
v Anglii setkaly s mimořádně
příznivým ohlasem. Belvedérské
pivní tácky se sněhuláčkem teď
používají v mnoha oxfordských
podnicích včetně nejslavnější
hospůdky The Eagle and Child,
kde se pravidelně scházeli
spisovatelé jako J. R. R. Tolkien
a C. S. Lewis.

Nezapomenutelné zážitky
Po příletu na letiště Heathrow
v Londýně a přejezdu do Oxfordu se
všichni stážisté ubytovali v pěkných
jednolůžkových pokojích na Keble
College, což je jedna z největších
a nejhezčích college Oxford University. Již
samotný pohled na komplex historických
budov situovaných přímo v srdci Oxfordu
Vám berou dech. Máte chuť se znovu
a znovu kochat tou architektonickou
krásou, květenou s neskutečně zelenými
trávníky a stále dokola fotografovat
jednotlivá zákoutí. Pobyt tam je vskutku
nezapomenutelným zážitkem stejně jako
snídat po anglicku ve starobylé jídelně
a nechat se obsluhovat ochotnými číšníky
a servírkami. Jste šťastní, že můžete být

alespoň na chvíli oficiální součástí
věhlasné Oxford University.
Třídenní intenzívní učitelský trénink
s názvem Principles and Practices of
Teaching Young Learners pod vedením
zkušených odborníků probíhal v budově
Oxford University Press /OUP/. Byl
zahájen úvodním seznamovacím setkáním
všech účastníků. Krátce poté jsme se
přesunuli na opuletní večeři v restauraci
Branca poblíž budovy OUP. Už během
příjemné večeře se definitivně prolomily
ledy a začala vznikat nová přátelství.
Kurz zahrnoval 18 hodin zaměřených
na rozvoj profesionálních dovedností
kantorů vyučujících žáky zhruba ve věku
9-14 let a svedl dohromady celkem 22
nadšených učitelů angličtiny z celé Evropy.
Kromě České republiky přijeli zástupci ze
Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska,
Srbska, Švýcarska. Komunikovalo se

pochopitelně výhradně anglicky.
Jednotlivá sezení vždy trvala hodinu
a půl a odehrávala se v hlavní konferenční
místnosti OUP. Sezení byla zaměřena na
výuku čtení, slovní zásoby, angličtiny
napříč předměty, zvládání různého typu
tříd, kulturu, užití technologie ve třídě,
písničky a říkadla. Oficiální závěr stáže
představovala skupinová práce na určitém
projektu.

Práci střídá odpočinek
Pauzu mezi prvním a druhým sezením
vždy vyplňovala přestávka na kávu, mezi
druhým a třetím sezením studijního dne
potom chutný oběd /formou švédského
stolu/ v útulně zařízené kantýně OUP.
Učitelský trénink začínal každý den
přesně v 9.00 a končil v 15.50, ve středu

a pátek mohli stážisté v době od 15.50 do
16.50 absolvovat ještě nepovinná sezení.
Ve středu se jednalo o zajímavé setkání
s editory OUP. Ti nás podrobně seznámili
s tím, jak vlastně světoznámá učebnice
Project English vznikala. Při té příležitosti
jsme se například dozvěděli, že do soutěže
celkem vstoupilo 4 000 lidí v rámci Evropy,
z nichž bylo vybráno pouhých dvacet dva.
V pátek jsme měli možnost si vybrat jedno
ze dvou nepovinných na téma Interaktivní
tabule a Readers. Poněvadž jsem nechtěla
promarnit ani minutu stáže plné nových
nevšedních zážitků a setkání s novými,
nadmíru zajímavými lidmi, nenechala jsem
si ujít ani jedno z nepovinných sezení. A
rozhodně jsem nelitovala. Na semináři
Readers /Čtenáři/ jsem tak s předstihem
dostala výtisk knihy, jež v nakladatelství
OUP vyjde až na podzim 2010.
Večery jsme měli volné. Zbylo nám tak
dost volného času na průzkum
univerzitního města,
prohlížení pamětihodností,
nákup suvenýrů, posezení
v typických hospůdkách,
zkrátka šance vychutnat si
neopakovatelnou atmosféru
všeho, co proslulý Oxford
skýtá. Kupříkladu návštěvu
Christ Church, největší
college včetně jídelny
Harryho Pottera, most
Vzdechů, výše uvedená
nejslavnější hospůdka klubu
spisovatelů The Eagle and
Child, Alice´s Shop, kam si
skutečná Alenka z říše divů
a země za zrcadlem před více
než 140 lety chodila kupovat
sladkosti, knihovna Radcliffe
Camera, Oxford Punting
/lodičky/, obchodní domy typu Marks and
Spencer a mnohé jiné.

Vzpomínky a zkušenosti
Ze stáže jsem si odnesla řadu materiálů
a neuvěřitelné množství
nezapomenutelných zážitků, myšlenek,
nápadů, motivace, inspirace, nové energie
a povzbuzení do mé další pedagogické
činnosti. Stáž v Oxfordu zcela předčila
veškerá má očekávání. Poskytla mi
i možnost zviditelnit naše malé šumavské
městečko na univerzitě tak zvučného jména
jakým je Oxford v Anglii, což byl též jeden
z mých cílů. A protože jsem splnila všechny
podmínky pro její úspěšné absolvování,
bude mi tuto stáž navždy připomínat také
certifikát z Oxford University.
Lucie Havlíčková
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