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SVÁTEČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Železnorudského
zpravodaje,
dostává se k vám prosincové vydání v
čase před krásnými svátky v roce. Vždyť
příchod Ježíšeka a nadělování dárků je
jedna z nejočekávanějších událostí ve
všech dětských myslích . Následné
bujaré veselí provázející loučení se
starým rokem a vítání nového roku je už
jen pouhé vyvrcholením adventu a
vánočních svátků. V čase vánočním, kdy
lidé k sobě mají blíže a kdy i v našem
současném tak trochu drsném světě
většina lidí dovede vnímat a prožít
sváteční čas, je pro mne velice milé a
příjemné oslovit čtenáře a podělit se o
sváteční pohodu.
Dění světa nejsou ale jen sváteční dny.
Jak se blíží konec roku 2009, každý z nás
také bilancuje, co se mu podařilo a co
méně. Z pohledu starosty Železné Rudy
rok, před jehož koncem stojíme, byl
samozřejmě dramatický. Ale podařila se
řada věcí vyřešit. Máme novou přeložku
silnice na Špičák, nové dětské hřiště,
dostavěla se budova u fotbalového hřiště
a i další možná menší, ale pro náš
společný klidný a úspěšný život
důležitých věcí. Něco se také stále nedaří
a to mě osobně velice mrzí. Žijeme v
krajině, která vždy - jak paměti uvádějí -

byla využívána lidmi. A na tom se asi
všichni shodneme, že zdejší lesy, louky,
celá příroda, jak ji smrtelník vnímá, byla
přetvořena k obrazu lidskému.
Po sametové revoluci, po pádu
železné opony, která nesmyslně
rozdělovala Šumavu, po změnách znovu
obnovujících svobodu a demokracii, jsou
nám v cestě k normálnímu životu na
Šumavě zase kladeny překážky a těžko
pochopitelná stanoviska, tentokrát ne z
dílny totalitní moci, ale od institucí a lidí,
kteří mají dbát na to, aby bylo něco
zachováno a chráněno. A právě velice
obtížné až nemožné překonávání
podmínek kladených aktivitám, tolik
potřebným pro turistický ruch, je pro mne
osobně obtížně přijatelné. Jinak už
bychom měli další sjezdovky, lesní
vláček na Černé jezero, obnovenou
lávkovou cestu okolo Čertova jezera a
další potřebná lákadla pro návštěvníky
Železnorudska, obvyklé jinde v Evropě.
Vánoční svátky jsou ale především
svátky klidu a určité naděje, a proto mi
dovolte, abych Vám všem
železnorudským spoluobčanům a
návštěvníkům Železnorudska popřál
příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho pohody a spokojenosti v Novém
roce a pevné zdraví.
Michal
Šnebergr,
starosta města

Všem občanům přejeme do
roku 2010 jen to nejlepší,
hlavně pevné zdraví, radost
a pohodu v kruhu svých
blízkých, rovněž šťastné
a veselé vánoční svátky.
Sociální komise

Betlémské světlo
I do Železné Rudy dorazí letos
Betlémské světlo. Bližší informace
na str. 9.

Víte, že …
... v roce 2009 Město Železná Ruda
realizovalo projekt „Orientační systém
značení Železnorudska“, který sjednocuje
směrové ukazatele v katastrálních územích
Železná Ruda, Alžbětín, Špičák, Hojsova
Stráž? Ve 44 dřevěných stojanech je
umístěno přes 500 směrníků, které jsou
barevně odlišeny, opatřeny piktogramy,
šipkami a názvy cílů. Vše odpovídá
evropským normám ISO. Bílý směrník
odkazuje na názvy ulic, světle hnědou
barvu mají všeobecné cíle, tmavě hnědou
pak komerční cíle resp. provozovny.
Systém lze jednoduše doplňovat.
„Orientační systém značení
Železnorudska“ byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Milan Kříž, zástupce starosty
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE 16.11.2009
ZM schvaluje
-cenový návrh jízdného na SLD Pancíř
a vleku Pancíř od 1. 12. 2009 (ceník
otiskujeme na této straně dole)
- zahájení zimního provozu dle sněhových
podmínek; do této doby jednatelé Služeb
města Železná Ruda s.r.o. vzájemně
dohodnou využití a činnost pracovníků
SLD a vleku Pancíř při jiných pracovních
činnostech
-nařízení obce „ Plán zimní údržby
komunikací“ v sezoně 2009/2010
(komentář otiskujeme na této straně dole)
- prodloužení kontokorentního úvěru od
České spořitelny a.s. ve výši 3 000 000,-Kč
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na přípojky a příjezdové
komunikace k farnímu areálu v Hojsově
Stráži ve prospěch Biskupství plzeňského

- záměry prodeje pozemků č. 946 v k.ú.
Špičák, č. 6/3 a 6/4 v k.ú. Železná Ruda
a p.p.č. 1261/30 v k.ú. Hojsova Stráž
- bezúplatný převod pozemků p.č. 133, 134,
75/42, 975 a 976 v k.ú. Špičák od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
na Město Železná Ruda, tyto pozemky
budou zařazeny do pasportu místních
komunikací
ZM ukládá jednateli zodpovědnému za
provoz SLD Pancíř přednést návrh
finančního rozpočtu v zimní sezoně
2009/2010 (předpokládané zisky a náklady
SLD Pancíř) a předložit způsob
financování a návrh provozu SLD a vleku
Pancíř
ZM bere na vědomí výběrové řízení na
zajištění vybudování stavby SLD ŠpičákHofmanky – dopravní část a schvaluje

CENY JÍZDNÉHO NA SLD ŠPIČÁK - PANCÍŘ
ZIMNÍ SEZONA 2009/2010
Dospělí

Děti

Špičák - Hofmanky

30,-

20,-

Špičák - Hofmanky zp.
Špičák - Pancíř zp

40,50,60,-

30,30,40,-

Hofmanky - Pancíř
Hofmanky - Špičák

20,30,-

10,20,-

Pancíř - Hofmanky

10,30,-

Zavazadla

20,40,10,-

Bodová - 10 jízd

240,-

170,-

Bodová - 5 jízd

150,-

100,-

Třídenní

600,-

300,-

Jednodenní

320,-

220,-

Dopolední (9-13)

200,-

150,-

Odpolední (12-16)

200,-

150,-

Špičák - Pancíř

Pancíř - Špičák

DĚTI DO 5 LET ZDARMA!
ČASOVÉ JÍZDENKY JSOU PLATNÉ NA VLEKU PANCÍŘ!

Dotace pro skibusy v Bavorsku schváleny
Celkem 60 000 EUR obdrží od zemské
vlády v okrese Regen firmy provozující
skibusy a městské autobusy v oblastech
blízko českých hranic. Firmy provozující
skibusy obdrží větší polovinu této částky.
Nejvíc získali provozovatelé ve Zwieselu
(12 884 EUR), dále v Arnbrucku (14 828
EUR) a v Bavorské Rudě (7995 EUR).
Správa města Bodenmais protestovala,

protože nedostala pro svou linku skibusů
ani euro. Vznikly protesty kvůli tomu, že
okres podporuje skibusy z peněz
vybraných za parkování ve vyhlášeném
běžkařském středisku Bretterschachten
pod Velkým Javorem. Ukázalo se, že to
není pravda, že peníze z Bretterschachten
jdou do údržby sjezdovek a celého
bežkařského centra. (Red)

firmu Plzeňsko v Evropě o.p.s. na zajištění
finančních prostředků z dotačních zdrojů,
pověřuje starostu a majetkový odbor
podepsáním smlouvy a dalším jednáním
ZM souhlasí s plánovanou rekonstrukcí
a nástavbou hotelu Čertův Mlýn na Špičáku
s podmínkou, že tento záměr bude
v souladu s regulačním plánem.
ZM povoluje výjimku ze stavební
uzávěry
- na prodloužení dočasnosti stavby
směnárny na p.p.č. 52/45 v k.ú. Alžbětín
pro J. Vácovou, V. Vácu, L. Řetickou,
J. Řetického
- pro společnost Kromolo comp s.r.o.,
Plzeň na rozdělení b.j. č. 429/2 na dvě
samostatné jednotky, které budou
využívány jako dva byty v objektu
Debrnická 429, k.ú. Železná Ruda. (Vedra)

Údržba komunikací
Zastupitelstvo města na svém zasedání
16. 11. schválilo Plán zimní údržby
komunikací. Je to základní dokument pro
provádění zimní údržby komunikací
a zároveň patří k důkazním prostředkům
posouzení odpovědnosti vlastníka místních
komunikací za škody vzniklé kvůli
závadám ve sjízdnosti a schůdnosti. Plán
specifikuje vlastníka a správce komunikací
a postup prací.
Plán vychází z právních předpisů.
Specifikuje vlastníka komunikací, jejich
správce, dále stanovuje pravidla údržby
a úklidu. Určuje i okolnosti, za jakých
vlastník nebo správce komunikace nenese
odpovědnost za škody způsobené závadou
ve sjízdnosti.
Důležitým článkem dokumentu je
klasifikace místních komunikací. Podle
dopravní vytíženosti se rozdělují do tří
skupin, čímž je dáno pořadí úklidu
konkrétní komunikace. Nejdříve se udržují
nejdůležitější místní komunikace (např.
komunikace s hromadnou veřejnou
dopravou, příjezdy ke zdravotnickým
a školským zařízením apod.). Na
posledním místě jsou naopak málo
využívané obslužné místní komunikace.
Zůstávají i cesty, na nichž se údržba
neprovádí.
Posledním ustanovením jsou časové
lhůty v souvislosti s výše uvedenou
klasifikací a specifikace jednotlivých ulic
a komunikací v Železné Rudě, na Špičáku,
v Hojsově Stráži a v Alžbětíně.
Chcete-li znát podrobnosti o údržbě
komunikace, kterou používáte, zjistíte je
v Plánu zimní údržby komunikací
vyvěšeném na stránkách města
w w w. s u m a v a n e t . c z / m u r u d a
v odkazu Další informace, aktuality. (VeDra)
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Železnorudsko Vás baví
Kalendářní přehled akcí
v zimní sezóně 2009/2010

2009
18. 12. Karel Klostermann a Žel. Ruda

Aula ZŠ, přednáška prof. Viktory

376 387 024

20. 12. 3. Mezinárodní vánoční trh

Bayerisch Eisenstein

376 397 185

24. 12. Štědrovečerní zpívání koled

Kostel v Hojsově Stráži, 21:00

376 361 227

26. 12. Vánoční koncert ŽSS, o.s.

Kostel v Železné Rudě, 18:00

376 397 033

27. 12. Vánoční koncert, SPS Šumavan

Kostel v Hojsově Stráži, 18:00

376 361 227

30. 12. Světlušky

SA Špičák/sjezd.Sirotek, 17:15

376 397 167

31. 12. Sjezd Šance s pochodněmi

SA Špičák a HS Šumava/Špičák

376 397 273

31. 12. Silvestrovský večer

Horský hotel Belveder

376 397 016

31. 12. Půlnoční silvestrovský běh

Hojsova Stráž

376 361 227

2010
9. 1. Testování lyží K2

SA Špičák

376 397 167

15. 1. Závody pro nejmladší lyžaře

LŠ Alpinka/LA Alpalouka

602 647 646

22. 1. Závody pro nejmladší lyžaře

LŠ Alpinka/LA Alpalouka

602 647 646

23. 1. Snowbitch Cup

LA Belveder

376 397 114

31. 1. Pivovarská taneční zábava

Horský hotel Belveder

376 397 016

12. 2. Závody pro nejmladší lyžaře

LŠ Alpinka/LA Alpalouka

602 647 646

13. 2. Bezpečné hory Roadshow

SA Špičák

376 397 167

13. 2. Extreme Day Radio Kiss

LA Belveder

376 397 114

19. 2. Závody pro nejmladší lyžaře

LŠ Alpinka/LA Alpalouka

602 647 646

20. 2. Horsefeathers slope style

SA Špičák

376 397 167

20. 2. Přebory LŠ Alpinka

LŠ Alpinka/LA Alpalouka

602 647 646

20. 2. Maškarní a jízdy na čemkoliv

LŠ Alpinka/LA Alpalouka

602 647 646

13. 3. Šumavský pohárek

SA Špičák

376 397 167

13 3. Jízda přes louži

SA Špičák

376 397 167

20. 3. Šumavský pohárek

SA Špičák

376 397 167

03/10 KO slalom-veřejný závod

SK Špičák/LA Belveder

376 397 114

Výstavy a expozice
Historické motocykly, geologická expozice - stálá výstava v „Zámečku“ v Železné Rudě - od 27. 12. 2009
Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa a Pivovarské muzeum - stálá výstava v hotelu Grádl v Železné Rudě, od 27. 12. 2009
„Umění bez hranic“ výstava obrazů Marie-Luise Freimuth - IS NP Šumava - v Alžbětíně, od 16. 10. 2009 do 12. 4. 2010
Příroda Šumavy objektivem zoologa - fotografie Ivana Lukeše - Muzeum Šumavy v Železné Rudě, 1. 12. 2009 - 31. 3. 2010
„Národní parky USA“ - výstava fotografií Václava Chabra - v ZŠ Karla Klostermanna, od 01/10
Upřesnění k akcím, příp.doplnění akcí naleznete v dalších vydáních Železnorudského zpravodaje nebo na www.sumava.net/itcruda.
Václav Šebelík, ITC Železná Ruda, Tel./Fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
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Podzimní prezentace Železnorudska
Mnozí s přicházejícím podzimem
začnou po namáhavé letní sezoně
odpočívat, ale my jsme nezaháleli
a prezentovali jsme Železnorudsko na dvou
akcích.
Tou první byl další ročník Veletrhu
cestovního ruchu v Plzni – ITEP (22. – 24.
10. 09 ), kde jsme krom různých
propagačních materiálů představili také
sérii tří skládaček o Železnorudsku: jezera,
vrcholy a vyhlídky, zajímavosti. Tradičně
největší zájem byl o seznam ubytování
a mapky doporučených tras.
Druhá akce proběhla 13. listopadu
v nákupním centu v Regenu. Zde se

Železnorudsko prezentovalo vlastním
dřevěným stánkem. Návštěvníci kromě
propagačních materiálů také mohli
ochutnat becherovku nebo koláčky. Dále
pro ně byla připravená slosovatelná soutěž
se třemi otázkami. ( Jaká vzdálenost v km je
z Regenu do Železné Rudy? Jezdí
z Regenu na Špičák Waldbahn? Patří
Hojsova Stráž k Železné Rudě?) Celkem
soutěžní kupon vyplnilo 45 lidí. Sponzory
této soutěže byli: SKI areál Špičák, Hotel
Čertův Mlýn, Pension Družba, Orea
Wellness hotel Horizont, Hotel Bohemia,
Beta Sport, Café Charlotte, Cukrárna
Sněhurka, řeznictví Šnebergr, Pension
Böhmerwald, restaurace Šenkýřka
U Hamru. Většina návštěvníků se zajímala
o služby na Železnorudsku. Především
o wellnes a restaurace. K dalším častým
dotazům patřili běžecké stopy a cyklotrasy.

Obou těchto akcí se zúčastnil také pan
starosta Šnebergr a každému, kdo měl
zájem, zodpověděl jeho dotaz. Celkově tyto
prezentace hodnotím velmi kladně.
Ivana Vilišová, ITC
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VÁNOČNÍ ČAS PŘICHÁZÍ
Ve středu 16. prosince vystoupí
děti ze základní a mateřské školy s
programem, který připravily pod
vedením učitelek Lucie
Kulhánkové a Moniky Najmanové.
Program bude milým hudebním
překvapením podporujícím
adventní náladu. (CtiDra)

Vánoční čas, doba klidu a pohody?

ODPAD? – KAM S NÍM?
Kam s ním? Určitě do nádob na odpad.
A je-li to možné, tak roztřídit a do nádob na
separovaný odpad (papír, plast, sklo). Ale
kam s těmi nádobami?
V poslední době se vyskytlo pár
případů, že občané sice chtějí mít nádoby
na separ co nejblíže, ale zároveň je nechtějí
mít poblíž nebo přímo před „svým
bydlením.“
Nádoby jsou vesměs umisťovány na
pozemky Města Železné Rudy; přesto to
někdy nevyhovuje všem.
Připomínky občanů se snažíme řešit,
ale těch možností doopravdy moc není –
vhodných pozemků je v centru města i na
Špičáku minimum.
Věříme, že občané situaci pochopí –
naším zájmem je umístit nádoby tak, aby
byly dobře přístupné co největšímu počtu
obyvatel. Všem občanům, kteří odpad třídí,
chceme poděkovat a zároveň všem popřát
klidné prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku 2010 dobrý start.
Caroline Zahradníková, Správní odbor,
MěÚ Železná Ruda

Je již tradicí, že klidný Štědrý den
s melancholickou náladou vystřídá, již
v následující dny, atmosféra zcela odlišná
a město se mění v hemžící se mraveniště.
Železná Ruda a okolí je drceno přílivem
těšících se turistů a pod vlivem této
atmosféry je vánoční klid tatam.
S urputností českého turisty o „urvání“ co
nejlepšího místa u sjezdovky či baru se
zapomíná na slušné chování a v neposlední
řadě i k opomíjení nastavených pravidel,
jejichž dodržování je znakem vyspělosti
národa. Zcela se zapomíná na dopravní
pravidla ve městě a současně dochází
i k uvolnění morálky a tím i stavu veřejného
pořádku. Nikdo se moc nepozastavuje nad
zanechaným nepořádkem po bujarém
veselí či dodržováním nočního klidu.
Aby toho nebylo málo, turistická
sezóna a všechen tento ruch, přiláká osoby,
které se na všem tom zmatku přiživují
v podobě krádeží, vloupání do vozidel
a pod. A kde je v tuto chvíli vánoční klid

a pohoda?
Chtěl bych touto cestou požádat, aby
nikdo tomuto stavu vědomě nenahrával.
Stačí jen nezavírat oči a nenechávat bez
povšimnutí nestandardní chování a situace
kolem sebe. Zabezpečit a chránit si svůj
majetek jako například neponechávat
viditelně věci ve vozidle, nenechávat bez
dozoru mobilní telefony, klíče atd.
Provozovatele restaurací, barů
a stravovacích zařízení, aby dodržovali
literu zákona a neprodávali alkoholické
nápoje mladistvím, jelikož mládež je ve
vztahu k dodržování veřejného pořádku
rizikovou skupinou a v době nočního klidu
ubrali na síle svých audio zařízení a dopřáli
klidu svému okolí.
Při dodržení pár základních pravidel by
i na Železné Rudě mohly být Vánoce
a následující dny dobou klidu a pohody.
S přáním krásného prožití vánočních
svátků a mnoha úspěchů v novém roce
Josef Podlešák, velitel MP Železná Ruda.

Mezinárodní vánoční trh
20. 12. neděle - mezinárodní
vánoční trh v Bayerisch
Eisenstein - od 10.00 dopoledne.
Zajímavá nabídka
mezinárodních kuchyní,
občerstvení, kulturní program
po celý den.
Naše město reprezentují
stánky Železnorudského klubu
a obchodu Rustikal. (ŽRK) (foto
V. Chabra zachycuje loňský vánočnítrh)

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní číslo dispečera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz
Vážení čtenáři,
Horská služba Šumava přechází od
1. prosince na zimní provoz. Bohužel
sněhové podmínky zatím neumožňují
provoz ve sportovních areálech, a tak
záchranáři Horské služby zajišťují
standardní pohotovost a záchranu
v pracovních obvodech po celé Šumavě
jako v letních měsících. Nyní již můžeme
zhodnotit uplynulou letní sezónu 2009,
která byla pro záchranáře Horské služby na
Šumavě náročnější z důvodu nárůstu úrazů
o 29% oproti letní sezóně 2008. Celkově
bylo na Šumavě ošetřeno 292 úrazů.
Z tohoto počtu úrazů bylo 84 klasifikováno
jako těžké úrazy a byly předávány lékařům
Zdravotnické záchranné služby a následně
transportovány do zdravotnických zařízení
k dalšímu ošetření. Z celkového počtu bylo
11 úrazů vyhodnoceno jako velmi těžkých
a bylo nutné vyžádání vrtulníku Letecké
záchranné služby a následného transportu
na specializovaná pracoviště
traumacenter ve Fakultních
nemocnicích Plzeňského
a Jihočeského kraje. Celkem v pěti
případech pátrala Horská služba po
pohřešovaných osobách v horském
terénu, kdy při těchto pátráních najela
technikou Horské služby 407 km.
Bohužel si tato letní sezóna vybrala
i daň nejvyšší. Ve čtyřech případech se
i přes intenzivní péči záchranářů ve
spolupráci s lékaři nepodařilo lidský
život zachránit.
Měsíc listopad byl z hlediska
návštěvnosti na Šumavě hodnocen jako
podprůměrný, Horská služba v tomto
měsíci zasahovala u velice těžkých
i smrtelných úrazů a nehod. Dopravní
nehody se zraněním, neúspěšná resuscitace
při infarktu myokardu a průstřel hlavy
střelnou zbraní. Toto je jen výčet těžkých

úrazů, při kterých zasahovali
záchranáři Horské služby.
6. listopadu proběhlo ve
večerních hodinách pátrání po
pohřešované osobě v horském
terénu na Šumavě. Jednalo se
o pátrání po osobě ve věku 78 let.
Německý turista odešel
v odpoledních hodinách z hotelu
Horizont a nevrátil se na večeři.
Manželka celou záležitost
oznámila Policii ČR a požádala
o pomoc při pátrání. Na základě Foto dokumentuje atesty Ministerstva vnitra
této informace započalo pátrání z listopadových dnů.
všech složek Integrovaného
záchranného systému. Akce se
6. a 7. listopadu 2009 proběhly atesty
zúčastnilo celkem 68 osob, a to z řad Policie Ministerstva vnitra České republiky pro
ČR, Hasičského záchranného sboru nasazení záchranných psů na plošné
Plzeňského kraje, Horské služby Šumava, vyhledávání. Celkem se těchto atestů
Sboru dobrovolných hasičů Železná Ruda zúčastnilo 13 psovodů z řad Policie ČR,
a Informační a strážní služby Národního Hasičského záchranného sboru ČR,
Armády ČR, Městské policie a Horské
služby ČR. Šumavu reprezentoval
Záchranná akce 6. listopadu -foto:HS
psovod Horské služby Petr Pospíšil se
služebním psem Badem. Byl jedním ze
čtyř psovodů, kteří úspěšně složili
předepsané zkoušky. Na základě
splnění předepsaných atestů byl
oficiálně zařazen do odřadu USAR,
který je součástí Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Členové odřadu USAR jsou
nasazováni při hromadných neštěstích
jak na území ČR, tak při pomoci
v zahraničí. Nasazení psovodů Horské
služby v zahraničí bylo již úspěšně
realizováno. Psovod Horské služby
Šumava Vlastimil Maxa se již
parku Šumava. Turista byl nalezen
v minulosti zúčastnil této mise při nasazení
v dobrém zdravotním a psychickém stavu
odřadu USAR v roce 2003 při zemětřesení
přibližně ve 22,30 hod. přibližně 8 km od
v městě Bam v Íránu. Psovodi Horské
hotelu Horizont. Celá akce byla úspěšně
služby jsou nedílnou součástí
ukončena ve 23,00 hod. Tato akce prověřila
Integrovaného záchranného systému ČR
spolupráci všech složek Integrovaného
a svou dobrou prací a výsledky při
záchrannéhosysté
zkouškách reprezentují naší oblast vždy na
mu v reálné situaci
jedničku.
při záchraně
lidského života. Horská služba Šumava obdržela od firmy
1 0 0 % n a s a z e n í Metrostav Praha a.s finanční hotovost ve
všech záchranářů výši 25.000,- Kč. Tyto finanční prostředky
a policistů bylo budou použity na pořízení speciálních
důkazem, že tento transportních nosítek do zásahového
s y s t é m n a vozidla Horské služby Land Rover
Ž e l e z n o r u d s k u Defender. Pořízení tohoto vybavení
úspěšně funguje zkvalitní práci záchranářů při záchraně
a jednotlivé složky lidských životů a zdraví. Kolektiv
j s o u n a v e l i c e záchranářů Horské služby Šumava přeje
d o b r é všem čtenářům úspěšnou zimní sezónu
p r o f e s i o n á l n í 2009/2010.
úrovni.

Michal Janďura, náčelník Horské služby
Šumava
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období: 5. listopad – 4. prosinec 2009

Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce, Silvestr a Nový rok. Za celý náš sbor Vám přeji klidné a pohodové svátky a šťastný nový rok
2010. Doufáme, že i v následujícím roce se budeme vídat jen u ukázek, slavností a různých zábav, případně si přečtete řádky našeho
zpravodaje, nebo nás poctíte návštěvou na našich internetových stránkách.

Dopravní nehoda - 2x

Technická pomoc - 2x

6. 11. 2009
–
V pátek, krátce před 20. hodinou jsme byli
požádání Policií ĆR o spolupráci při hledání ztraceného turisty. "Muž,
Němec jménem H .F., věk 78let, červená bunda, šedé kalhoty, vitální
turista" - tak zněl prvotní popis hledaného. Ten měl odejít z hotelu
Horizont po 17. hodině a nevrátil se na večeři. Krátce po 20. hodině byl na
parkovišti u hotelu Horizont první brífink jednotky Železná Ruda,
Horská Služba a Policie ČR - oddělení Železná Ruda, s popisem
hledaného, zjištěním počtu zasahujících a zajištění dalších sil
a prostředků na místo události. Po půl hodině na místo velení dorazily
jednotky dobrovolných hasičů z Plzně, které měly shodou okolností
cvičení na sedačkové lanovce Pancíř, další posily v podobě členů Horské
služby i s psovodem a čtyřkolkami a další hlídky PČR. Proběhl druhý
brífink s konkrétním postupem a rozdělením tras pro vyhledávání
určeným jednotkám.
Po půl deváté
vyrazily
jednotky
a skupiny do terénu. 3 psovodi, kteří na místo dorazili, se pohybovali v okolí
lanovky a hotelu a zjišťovali první stopy. Jednotky hasičů a horské služby se
rozjely po cestách a jejich okolí směrem na Belveder, Nový Brunst, Gerlovu
Huť, Pancíř a Špičák. Hlídky PČR kontaktovali místní taxislužby, hotely
a podniky, zda se v nich turista neobjevil - s negativním výsledkem. Kvůli
špatnému počasí nebylo možné využít vrtulník s termovizí. Na místo se dále
dostavila jednotka HZS Klatovy a skupiny strážců NP se 3. zásahovými
vozidly. Po cca dvou hodinách pátrání byl turista nalezen podchlazený
a vyčerpaný, nicméně živý a zdravý poblíž Gerlovy Hutě - "U obrázku".
Jednotkou hasičů z Plzně byl dovezen na místo velení u hotelu Horizont. Sem
se vrátili všichni zasahující, kterým bylo poděkováno, ve stručnosti
vyhodnocena perfektní spolupráce všech zúčastněných a všichni se rozjeli
domů. Celkem se vyhledávání zúčastnilo na 50 osob.
19. 11. 2009
–
Krátce po 5. hodině ranní probudil naší jednotku vyhlášený poplach z operačního střediska HZS. Došlo
k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici ze Železné Rudy k hraničnímu přechodu Alžbětín. Pro nás velmi známé místo 1.viadukt směrem do Německa, se stal účastníkem další z mnoha desítek nehod. Ta dnešní se bohužel neobešla bez zranění. Při našem
příjezdu se německý řidič vozu BMW nacházel zaklíněný v automobilu, lehce v šoku a podchlazený, chvilkami upadající do bezvědomí.
Ve spolupráci s Horskou službou byl pacient zajištěn, pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení byly odstraněny boční dveře
a pacient vyproštěn. Po příjezdu ZZS byl předán k transportu do nemocnice. Jelikož zraněný seděl na místě spolujezdce, nebylo jisté
kolik lidí ve vozidle jelo, byl na místo povolán psovod, který pátral po dalších možných osobách z vozidla. Nikoho se mu ale vystopovat
nepodařilo. Po dobu záchranných a likvidačních prací (cca 2 hodiny) zde byl omezen provoz jedním jízdním pruhem. Po
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zadokumentování nehody Policií ČR byl vrak automobilu
naložen na odtahovou službu a místo nehody uklizeno. Při
nehodě došlo k poškození svodidel a dopravních značek, které
skončili 15m od místa nehody.
24. 11. 2009
–
Odstranění menšího stromu, který
částečně blokoval příjezdovou komunikaci k hotelu Horizont.
Pomocí motorové pily byla špice smrku uříznuta.

30. 11. 2009 –
Dopravní nehoda
osobního automobilu na silnici I/27 na
nejvyšším bodě. Řidička automobilu dostala při
jízdě z kopce smyk a s vozidlem se převrátila na
střechu, mimo silnici. Ona i spolujezdkyně
vyvázly z nehody bez zranění. Nedošlo ani
k žádným únikům provozních kapalin. Na jejich
žádost byl automobil převrácen zpět na kola
a jelikož byly škody na autě minimální, později
s ním odjely.
Filip Brož
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Provozní doby, důležité kontakty na Železnorudsku
Lékařská ordinace MUDr. Bártová:
Zahradní 178, /tel.: 376 397 312/
PO a ČT 7:30 – 8:00 krevní náběry,
8:00 -10:00 nemocné děti,
10:00 – 12:00 nemoc.dosp.
13:30 - 15:00 poradna pro zdr.děti,
15:00 - 17:00 zdr.dosp.
ÚT a PÁ - 7:30 – 8:00 krevní náběry,
8:00 – 10:00 nemoc. děti ,
10:00 – 12:00 nemoc.dosp.
Odpoledne návštěvní služba
ST - 7:30 – 8:00 krevní náběry,
8:00 – 10:00 nemoc. Děti,
10:00 – 12:00 nemoc.dosp.
Odpoledne ordinace Javorná

Zubní ordinace MUDr. Lamborová:
Klostermannovo nám. 26,
tel.: 724 048 838
ÚT a ČT 8:30 – 15:30

Gynekologická ordinace MUDr.
Štěpánek: (v ZŠ Karla Klostermanna,
Zahradní 403)
ST 8:00 – 12:00

Oční optika OLI OPTIK, Alžbětín 48
tel.:376 387 000,
e-mail: optika@olioptik.cz,
PO, ST, PÁ 9:00 – 17:00,
ČT 9:00 – 11:00

Lékárna „U sněžného orla“:
tel.: 376 397 032
PO 8:00 – 12:00; 14:00 – 17:30
ÜT až PÁ 8:00 – 12:00; 14:00 – 17:00
SO 9:00 – 12:00
Zelená lékárna: tel.: 376 324 253
PO až PÁ 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
SO 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Česká pošta, s.p., Železná Ruda:
tel.: 376 326 311 (313)
PO – PÁ 8:00 – 11:00; 13:00 – 17:00

Česká pošta, s.p., Hojsova Stráž:
tel.: 376 390 120
PO, ST, PÁ: 13:00 - 16:00,
ÜT, ČT: 6:30 – 9:30
Česká spořitelna, a.s.: tel.: 376 387
182 (185)
PO a ST 8:30 – 12:30; 13:30 – 17:00
ÚT 8:30 – 12:30; ČT zavřeno,
PÁ 8:30 – 12:30; 13:30 – 16:00
Od 1. 1. 2010 změna provozní doby ČS,
a.s.: PO a ST 8:30 – 12:30; 13:30 – 17:00,
ostatní dny zavřeno

Československá obchodní banka,
a.s.: tel.: 376334111
PO, ÚT, ST, PÁ 9:00 – 12:00; 13:00 –
16:00
ČT 9:00 – 12:00

Česká pojišťovna, a.s.:
tel.: 376 397 798, 376 355 111

ÚT 10:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Knihovna, internet pro veřejnost
v ZŠ K.Klostermanna: /tel.: 376 387
023/, e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz
PO a ČT 14:00 – 18:00
ÚT 13:00 – 18:00

Knihovna, internet pro veřejnost
Hojsova Stráž: tel.: 607 748 457
ST 16:30 - 18:30

Auto – Pneu servisy:
Autoservis – AMK, Aška Jaroslav,
Zahradní 109, 340 04 Železná Ruda
Tel.: 603 715 753,
PO – PÁ 8 - 16
Autoopravna Denk Josef,
Alžbětín 28, 340 04 Železná Ruda
Tel.: 376 387 083, 607 870 628,
PO – PÁ 8:00-12:00, 13:00-17:00

Auto-pneuservis Řehulka Dalibor,
Špičák 138, 340 04 Železná Ruda
Tel.: 605 803 685, e-mail:
d.rehulka@seznam.cz

Pneuservis Ševčík Jaroslav
/autodiagnostika + vým.výfuků, tlumičů,
brzd, olejů, aj./ Nad Rybníkem 354,
340 04 Železná Ruda,
PO-PÁ 9:00–13:00; 14:00–17:00,
příp. SO, NE na
tel.: 739 672 094,
604 731 072, email:
sevcik.pneu@sezn
am.cz

TAXI
p.Koblasa,
tel. 603 522 184
pí.Koblasová
tel. 604 256 481
p.Kochman
tel. 732 622 073
p.Šimek
tel. 603 215 045
p.Vlach
tel. 603 243 525

Veterinární
ošetřovna
MVDr.
Mikoška: tel.:
376 524 260,
Mobil: 602 372
673
ČT 15:00 – 17:00

Sběrný dvůr
ST 14:00 – 18:00;
SO 08:00 – 12:00

Inf. středisko
NP Šumava
Alžbětín: tel.:
376 387 060,
e-mail:

Placená inzerce

Zdravotní záchranná služba: (15. 12.
09 do 15. 3. 10) Výjezdové stanoviště
Železná Ruda, Klostermannovo nám. 26,
tel.: 155 (376 314 444)

isalzbetin@npsumava.cz
ÚT až NE 09:30 – 16:30

Informační turistické centrum:
tel./fax: 376 397 033, e-mail:
itcruda@sumava.net denně
8:00 – 12:30, 13:30 – 18:00
V.Šebelík, ITC Ž.Ruda

Základní škola Karla
Klostermanna
a Mesto Železná Ruda zvou
na adventní setkání
s Klostermannem

KAREL KLOSTERMANN
A ŽELEZNORUDSKO
Železná Ruda 18. 12. 2009
v 17.30 v aule základní školy

Přednáší PhDr. Viktor
Viktora,
profesor Pedagogické fakulty
Západočeské univerzity Plzeň.
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TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Už je tady opět nejkrásnější období
v roce – VÁNOCE. Jako každý rok si naši

nejmenší připravují pro své
nejbližší vánoční besídku
s drobnými dárky pro rodiče.
4. prosince navštívili naši
školku čerti, Mikuláš a anděl
s nadílkou pro hodné děti.
Atmosféru navštěvy
zachycují fotografie.
Dne 1. prosince vystoupily
dětí z mateřské a základní
školy se svým vánočním
programem v aule školy pod
vedením Lucie Kulhánkové a
Moniky Najmanové, učitelek
základní a mateřské školy. Další vánoční
vystoupení našich nejmenších pro
veřejnost proběhne 16. 12. Na úterý 15. 12.

je nachystána vánoční dílna pro děti s
rodiči, na které si každý vyrobí vánoční
dekoraci.
Chtěla bych ještě
vzpomenout na měsíc
listopad, ve kterém nejstarší
děti z MŠ absolvovaly
plavecký kurz v Klatovech
(pět lekcí) a nejmladší děti
navštívily solnou jeskyni
v Klatovech.
Děkujeme Libuši
Löfelmannové za to, že
darovala dětem do
EKODÍLNY přírodní

materiál k vánočnímu tvoření.
Na závěr bych chtěla popřát všem
krásné a pohodové svátky vánoční.
(Ludmila Chalupská, foto: základní škola)

Betlémské světlo v Železné Rudě
Betlémské světlo je symbolem míru
a přátelství. Myšlenka šíření předvánočního
pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se
rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Úplně
poprvé plamínek přicestoval v roce 1986
letadlem do Lince, kde se stal součástí
vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize
na pomoc postiženým dětem.
K nám se betlémské světlo dostalo až po
sametové revoluci. Čeští exiloví skauti je
přivezli z Vídně do Prahy v prosinci 1989,
a společně s pražskými oddíly je donesli až
pod sochu sv. Václava. Letos převezmou
skauti z celého světa ve Vídni betlémské světlo
již v sobotu 12. prosince . Tento novodobý
symbol Vánoc cestuje každoročně až
z Betléma do celé Evropy. V pátek
18. prosince ve 14:00 v pražské Svatovítské
katedrále plamen od skautů a Českého
rozhlasu převezme Jeho Eminence kardinál
Miloslav Vlk, manželka prezidenta Livia
Klausová, výkonný ředitel Českého rozhlasu
Josef Havel a starosta skautů Josef
Výprachtický. Stejně jako každý rok, i letos –
již podevatenácté – ho budou čeští skauti

rozvážet vlaky do všech koutů ČR a lidé si jej
budou moci převzít již od soboty 20. prosince.
Betlémské světlo se také bude rozdávat
při řadě regionálních akcí. (Info w w w. a d a m . c z ; w w w. b e t l e m s k e svetlo.cz)
V sobotu 19. prosince
v odpoledních hodinách dovezou
skauti z Plzně betlémské světlo i do
Železné Rudy.
Přijedou vlakem v 17.10.
Bohoslužba v železnorudském kostele
začne proto 19. prosince mimořádně
v 17.15. Od vlaku děti ze skautského
oddílu přinesou potom na konec
bohoslužby betlémské světlo spolu
s dary v obětním průvodu. Lidé si pak
mohou toto světlo odnést domů.
Na skauty potom navážou naši
hasiči a poskytnou službu donesení
betlémského světla do domácností
těm, kdo si pro něj nemohou
z jakéhokoliv důvodu přijít ke kostelu.
Václav Volenec, Zdislav Pešat

Lyžařské trasy
NPŠ radí
“Bílá stopa" - trasy pro návštěvníky na
běžeckých lyžích Šumava nabízí ideální
podmínky pro zimní turistiku na běžkách.
Tak proč toho nevyužít! Pozvolná stoupání
a mírné sjezdy jsou charakteristická pro
rozsáhlé Šumavské Pláně. Nadmořská
výška se téměř stále pohybuje nad 1 000 m,
a proto jsou zde i sněhové podmínky po
většinu zimy dostatečné. Trasy vedené
podél plavebních kanálů jsou velmi
zajímavé a vůbec ne náročné.
Na Šumavě je proznačena síť lyžařských
tras o celkové délce 450 km (z toho 250 km
v NP), rolbou se udržuje 320 km (v NP 200
km). Lyžařské trasy jsou udržovány od
15.12. do 31.3. podle sněhových podmínek.
Zimní krajina je nádherná, když se příroda
ukládá k zimnímu spánku. Pro obyvatele
lesa je to ovšem období strádání.
Nadbytečný výdej energie může stát např.
tetřeva hlušce i život.
Prosíme Vás o dodržování klidu v lesích,
který odpočívá a každý šetří svých sil.
Neopouštějte zbytečně značené trasy, ať
nevyrušujete divoká zvířata. Odneste si své
odpadky zase domů nebo do odpadkových
košů v obcích.
-Red-
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CO CHYSTÁ SKIAREÁL ŠPIČÁK?
Světlušky
Ve středu 30. 12. 2009 jsme na sjezdovce
Sirotek přímo u Špičácké vlakové zastávky
připravili předsilvestrovské večerní lyžování
pro nejmenší i s rodiči a se světluškami. Malí
lyžníci, ti nejmeší i s rodiči, sjedou po setmění
pouze za osvětlení lampióny tuto sjezdovku.
Vyvrcholením pak bude zapálení ohně
a velký ohňostroj. Lyžování světlušek se
mohou účastnit i příchozí děti. Po sjezdu
světlušek bude zdarma pro děti věčerní
lyžování se soutěžemi. Dále bude připraven
hudba a pro rodiče stánek s občerstvením.
Začátek sjezdu světlušek je v 17:30, sraz
světlušek v 17:15. V 18:30 konec dětského
večerního lyžování. Těšíme se na všechny
světlušky.

Silvestrovský sjezd s pochodněmi
Členové horské služby a šumavští lyžaři
budou 31. 12. 2009 sjíždět po setmění
nejprudší špičáckou sjezdovku Šance, která
patří mezi nejprudší v naší republice. Tento

sjezd je tradiční rozloučení šumavských
lyžařů s rokem starým. Pod nejprudší částí
černé sjezdovky bude připraveno
občerstvení, oheň, hudba a ohňostroj. Přijďte
i vy popřát lyžařům dobrou zimu. Začátek
akce je v 17:00, samotný sjezd s pochodněmi
začne v 17:30.

Testování lyží K2
9. 1. 2010 ve Skiareálu Špičák můžete
otestovat lyže a snowboardy značky K2.
Testování bude samozřejmě zdarma a pro
každého.

Horsefeathers snowboard camp
V týdnu 30. 1. - 6. 2. 2010 proběhne první
snowboardový camp na Špičáku. Camp je
určen pro tenagery, kteří se chtějí zdokonalit
ve snowboardingu. Součástí samozřejmě
bude ježdění a zdokonalování se především
ve snowparku.

Bezpečné hory - Roadshow
Projekt zaměřený na bezpečnost při
sportu na horách se uskuteční 13. 2. 2010 .

Horsefeathers slope style
20. 2. 2010 proběhne tradiční
Horsefeathers slope style ve snowparku na
Špičáku.

Jízda přes louži
Jezdit přes velkou louži na čemkoliv
bedeme 13. 3. 2010. Přímo u nástupu na
lanovku ve Ski areálu Špičák bude postaven
bazén o délce zhruba 20 m. Tento bazén je
zapotřebí překonat na lyžích, snowboardu,
skibobu, skútru, surfu a vlastně na čemkoli.
Do dalšího kola postupují jen borci, kteří
přejedou vodní plochu celou, až na pevnou
zem. S každou jízdou se zkracuje délka
nájezdu, takže pouze vítěz může vyjít z akce
suchý. Kategorie budou vypsány podle
aktuáních přihlášek. Nebudou chybět
hostesky, davy krvežíznivých diváků, nealko
i alko, music. Začátek: cca 15:30 Přihlášky:
před začátkem Start: Kiosek U Sekyrek Cíl:
louže Předstartovní příprava: Kiosek
U Sekyrek. (skiareál)

SKIBUS, sezona 2009/10, Železnorudsko
Motto: …není umění přispívat
v dobách hojnosti, ale v dobách,
kdy kapsa penězi zrovna
nepřetéká…
Na provozu Skibusu se spolu
s Městem Železná Ruda finančně
podílejí podnikatelé. Všem
jmenovaným patří poděkování.
Ski areál Špičák, Sport service spol.
s r.o.,
ARC-H Hradec Králové, s.r.o.
(LA Nad nádražím),
OREA Wellness hotel HORIZONT,
Špičák,
T. LV. Z, s.r.o., p.Topol, Železná
Ruda,
Hotel Belveder, Železná Ruda,
Hotel Engadin, Železná Ruda,
Hotel Stella, Špičák,
Pension ALFA, Železná Ruda
Pension Böhmerwald, Železná Ruda
Restaurace Šenkýřka U Hamru,
Železná Ruda.

Rozmístění zastávek skibusu i jízdní řád zůstávají stejné jako v minulém roce.
Podklady: ITC Železná Ruda
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POZVÁNKA

VÁNOČNÍ KONCERT
Pochvalné vysvědčení
V říjnu jsme se zúčastnili zvláštního
festivalu v Plzni. Jeho zvláštností byla
odborná porota, která každému sboru
vystavila certifikát obsahující hodnocení
projevu sboru a jeho celkové úrovně.
Hodnocení má pomoci sborům
zlepšovat svou práci a posunout se vpřed.
I na našem hodnocení jsme našli rady, jak
a co postupně zlepšovat a také na tom již
pracujeme. Vzhledem k tomu, že jsme
velmi mladý sbor, dostalo se nám
i poměrně nečekaných pochval - a je to pro
nás radostné a potěšující zjištění. Velké
pomoci i pochval od poroty si velice
vážíme.

Koncertní činnost
V listopadu a prosinci vystupujeme na
vánočních koncertech v regionu. Na konci
listopadu jsme společně s dětským sborem
paní učitelky Lucie Kulhánkové zahájili již tradičně - v Hojsově Stráži. Hned druhý
den jsme se zúčastnili zajímavé akce ve
Frauenau - byla zde totiž vyrobena již druhá
skleněná archa, která bude trvale umístěna
před Muzeem skla ve Frauenau. Byli jsme
pozváni, abychom zpěvem doplnili
slavnostní odhalení a křest archy. Večer
jsme pak v kostele předvedli vánoční
koncert.

Prozpívaný prosinec
V prosinci vystupujeme 12. 12. od
17.00 v kostele v Děpolticích, kde

zazpíváme Českou mši s varhaním
doprovodem.
18. 12. v 19.00 předvedeme v sále
Městské knihovny v Nýrsku Vánoční
koncert.
20. 12. ve 14.00 zpíváme koledy na
Vánočním trhu v Bayerisch Eisenstein.
26. 12. v 18.00 na koncertu v kostele
v Železné Rudě předvedeme Českou mši
s orchestrem (viz pozvánka na této straně).
27. 12. v 18.00 se stejným programem
vystoupíme v kostele
ve Velharticích.
(Foto: archiv)
Závěrem bych
chtěla za celý náš sbor
poděkovat všem našim
posluchačům
a příznivcům za
přízeň, kterou nám
věnujete. Velice si
vážíme pomoci
sponzorů. Náš velký
dík patří Městskému
úřadu nejen za finanční
pomoc, ale i za trvalou
podporu všech našich
projektů.
V š e m m o c
děkujeme, Vám pane starosto především.

Všem přejeme hezké prožití
svátků a šťastné vykročení do
roku 2010.
Za sbor L.Löffelmannová

Železnorudský smíšený sbor zve
srdečně všechny občany
i rekreanty na "Vánoční koncert". V
podání sboru, sólistů, hudebníků z
Konzervatoře v Plzni, studentů a
pedagogů z Nerudova gymnázia v
Praze, profesionálních muzikantů,
učitelů a dalších hudebníků zazní
vánoční koledy známé i neznámé.

Hlavním bodem programu je
Česká mše vánoční - J.J.Ryby.
Koncert začíná 26. 12.v 18.00 hodin
v místním kostele.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
(ŽSS)

Setkání u Barborky
Fotografie dole zachycuje odpolední sešlost místních
i přespolních na tradiční svačině u kaple sv. Barbory v
Železné Rudě
Tato odpolední adventní setkání už se stala tradicí a
každoročně je navštěvována bez ohledu na počasí. Letos
bylo odpoledne zpříjemněno hrou kytar a zpěvem. I počasí
příchozím přálo, a protože se bylo i čím občerstvit a oheň
vydatně hřál, bylo odpoledne 5. prosince pro všechny, kdo
přišli, velmi příjemné. (Vedra, foto: Václav Chabr)

Páté muzikantské setkání ve Zwieselu
V sobotu 5. prosince se konalo již 5. setkání bavorských
a českých muzikantů.
Tuto velmi vydařenou akci pořádal občanský spolek "Přes
hranici" ze Zwieselu v restauraci Czech Point.
Na snimku nahoře muzikanti z Kašperských Hor, kteří měli
velký úspěch u bavorských a českých diváků. (Text a foto
Václav Chabr)
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Kritická situace v Národním parku Šumava
Jak dnešní průšvih vznikl
kůrovcovou kalamitu. Park tvrdí, že
Situace kolem Národního parku kůrovec likviduje jen horské smrčiny, jako
Šumava se vyostřuje. Po jarním rojení to činil vždycky v historii, ale každý se
kůrovců nastala masivní kůrovcová může sám přesvědčit třeba nad Železnou
kalamita. Správa parku i Ministerstvo Rudou v zámeckém lese, jaká je realita.
životního prostředí ji podcenili, na jedné Suchý les je už těsně za naším městem
straně říkali, že ji očekávali, na druhé a obyvatelé si kladou otázku, jak
tvrdili, že kůrovec je v celém národním prosychání porostů kolem města bude
parku pod kontrolou. Dneska je pokračovat v příštím roce, kdy se očekává
z Národního parku Šumava opět fabrika na ještě silnější kalamita. Smrkové lesy jsou
dříví, přestože ekologičtí ministři i ředitelé suché i v mnohem nižších polohách, než
tvrdili, že po dřevařské éře devadesátých ekologové předpokládali. Správa parku
let se národní park znovu fabrikou na dříví tvrdí, že les se znovu zazelená a pro
nestane.
příklady chodí tam, kde se donedávna
Škrtání nul
masivně podsazovalo smrkem. Prý máme
Celý problém se zauzlil po roce 2006, chodit na Modrý sloup, abychom přirozené
kdy tehdejší ministr životního prostředí zmlazení viděli. A právě v téhle lokalitě
Libor Ambrozek se svým stranickým mezi Blatným vrchem a Luzným je
šéfem Miroslavem Kalouskem zastavili zmlazení pramálo. Nechceme tvrdit, že se
nově připravovanou ekologickou zonaci. les sám od sebe neobnoví, ale bude to trvat
Ta byla z mnoha pohledů nezbytně nutná desítky let. Zmlazený smrkový les pak
a tým odborníků ji připravoval zhruba dva sežere znovu kůrovec. Možná je tahle
roky, tedy od začátku roku 2004. Součástí přírodní cesta v národním parku správná.
nové zonace bylo scelení nesmyslně Musí ale mít zákonný rámec, musí být
rozkouskované I.zóny (135 ostrůvků) projednána a schválena. Což se nestalo.
a rozšíření bezzásasahového
území. To se mělo v horizontu 10,
30 a 50 let zvětšit na 30% plochy
parku. Na tom se shodli lesníci,
biologové i zoologové. Na skalní
ekology to však bylo příliš
pomalu. A tak jednoduše v roce
2005 u této vědecky připravené
zonace škrtli nuly a z pomalé,
postupné bezzásahovosti byla
najednou bezzásahovost
skoková, jinými slovy šoková
terapie šumavských lesů. Po
několika jednáních s obcemi bylo Masivní těžby v jádrovém území Národního parku
jasné, že tato zonace neprojde. A, Bavorský les mění Šumavu ve fabriku na dříví.
jak bylo řečeno, nakonec ji
Harvestorová pustina
ministr Ambrozek skrečoval.
Letos v srpnu do národního parku
Přesto šoková terapie v platnost
nakonec vešla, i když jinak. Dostalo se jí n a j e l a l e s n í t e c h n i k a , k o l e m
politického schválení po nástupu Martina bezzásahových území se začalo drasticky
Bursíka do funkce ministra. Spouštěcím těžit, vznikají další obrovské holiny, se
mechanismem se stal orkán Kyrill. Bursík statutem národního parku neslučitelné.
ji po několika návštěvách skalních ekologů Harvestorová pustina např. v oblasti
ze správy parku posvětil v roce 2007 Stožce je pro šumavskou přírodu zničující.
rozhodnutím MŽP o diferencovaném Koncepce boje proti kůrovci se
managementu. Šlo vlastně o plíživou v letošním roce změnila třikrát.
zonaci, která nebyla ani projednána, ani A intenzivní těžba má pokračovat i v
schválena. Šlo se prostě natvrdo. Obce, příštím roce. Smrky napadené kůrovcem i
hejtmany a šumavské senátory tenhle sterilní suché stromy začaly ze
postup přivedl do varu. A tak tehdejší šumavského národního parku letos mizet
premiér Topolánek slíbil při jednání mnohem rychleji než dřív. Z lesů odjíždělo
s hejtmany v roce 2007, že problém podle evidence Jihočeského kraje v září
Šumavy definitivně vyřeší. Nevyřešil, každý den 85 nákladních souprav
protože mu místopředseda vlády Martin naložených vykáceným kůrovcovým
dřevem. Drancování Šumavy se stalo opět
Bursík pohrozil pádem vlády.
Původní zonaci 10, 30 a 50 let oprášil akutní, i když tentokrát pod fasádou
až ministr Miko, ale už ji nestačil dořešit. bezzásahovosti.
Hlavní příčina je v tom, že Národní
Dnes máme na Šumavě masivní

park Šumava nemá odpovídající zonaci.
Jedině zonace tvoří platný legislativní
rámec pro péči o les v NP. Dnes se kolem
ostrůvků popadaných, boží vůli
ponechaných stromů kácejí holiny, což
zcela změní krajinný ráz Šumavy. A právě
zachování krajinného rázu má správa NP
Šumava hlídat. Další příčina je v tom, že
park podcenil bionomii kůrovce, další
v neschválení několika ministerských
dotací za sebou, park prostě potřeboval
peníze. I sousední Národní park Bavorský
les začal letos v půli roku ve svém
jádrovém území kácet, vznikají tu také
holiny, z nichž se stromy odvážejí, i když
nám ekologové vždycky tvrdili, že
v národním parku musí i poražené stromy
zůstat v ekosystému. Titíž ekologové
vždycky tvrdili, že holiny a masivní těžba
do národního parku nepatří, že mění
mikroklima a pro lesy je to zkáza. Zelený
fanatismus na Šumavě kritizují všechny
politické strany kromě strany Zelených.
Nakonec se od něj distancoval i předseda
TOP 09 Karel Schwarzenberg, který byl
v Topolánkově vládě zvolen za stranu
Zelených.
Opět se opakuje to, co bioložka Ivona
Matějková napsala o období 2004-2007,
kdy v čele parku stál „motýlkář“ Alois
Pavlíčko: „Hlavní nebezpečí pro Šumavu
tkví v tom, že současný ředitel Alois
Pavlíčko vystupuje v médiích a před
ochranářskými organizacemi jako
ochránce a zastánce šumavské přírody, ve
skutečnosti však naplno toleruje její
vydírání dřevařskými firmami
a mysliveckou lobby. Zatímco média
zásobuje ochranářskými příběhy
prodchnutými mírnou sentimentalitou,
v terénu vše běží ve starých
dřevorubeckých kolejích. To svědčí o jeho
absolutním manažerském selhání.“
Tři příspěvky
Čtenářům předkládáme tři zajímavé
příspěvky, které vzbudily pozornost.
Jednak je to článek lékařky Jitky Markové
Šumavský Papinův hrnec. Marková se
stavem šumavské přírody dlouhodobě
zabývá a dobře Šumavu zná. Domníváme
se, že když se problematikou šumavských
lesů může zabývat veterinář Jaromír Bláha
z Hnutí Duha, může tak činit
i českobudějovická lékařka. Hnutí Duha už
několik let ovlivňuje rozhodování
ministerstva životního prostředí a lobuje
u ministrů. Jitka Marková jen pozoruje
a dává dohromady informace. Jako druhý
článek tiskneme odpověď správy NP
Šumava pod názvem Kde je pravda? V této
odpovědi je několik pozoruhodných
tvrzení. Například, že „intenzivní
technologie, které mohou způsobit
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podstatné změny v biologické
rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů anebo nevratně poškozovat
půdní povrch jsou vyloučeny na celém
území NP“. Každý, kdo po Šumavě chodí,
musel vidět erozní rýhy a zničenou krajinu,
které park zejména v jihočeské části
produkuje. Dále je tu tvrzení, že „v
nejcennějších částech NP (I. zóny a
navazující menší část II. zón) těžba stromů
neprobíhá v souladu s platnou legislativou
a rozhodnutím MŽP“. Tady asi netřeba
komentáře. A za třetí zařazujeme
předmluvu prezidenta Václava Klause k
nové knize šumavského lesníka Petra
Martana Šumava krajina živitelka. Jde o
zajímavý pohled na Šumavu. Martan se ve
své první, úspěšné publikaci Šumava
umírající a ohrožená nepostavil ani na
jednu stranu šumavského sporu, pro které
zlidověl termín
zasahovači a
nezasahovači. Je však patrno, že jeho
srdce je spíš na straně rozumného
zasahování. Pokud nezasazovačský
experiment bude na Šumavě nakonec
prosazen, je třeba podle Martanova názoru
lidem jasně říct, za jakou to bude cenu
(suchý les, holiny, nájezdy těžké techniky,
změna vodního režimu i krajinného rázu). rhŠumavský Papinův hrnec- Jitka
Marková
Politologové obvykle za problém Česka
polistopadových dnůoznačují rezignaci na
právní stát a na občanskou společnost.
Důsledkem je celá škála hospodářských
deliktů, které bublají uvnitř českého
Papinova hrnce, od něhož se čeká, že nikdy
nebouchne. Podobně je tomu i se Šumavou.
Celý tento rok zní z ministerstva životního
prostředí a ze správy Národního parku
Šumava ukolébavky o tom, že park patří
mezi uznávané evropské parky, kde se
proti kůrovci na významné ploše
nezasahuje. Všechno nasvědčuje tomu, že
realita je někde úplně jinde. Letošní
kůrovcové těžby budou na území
Národního parku Šumava rekordní v jeho
celé osmnáctileté historii. Ministerstvo
životního prostředí nám pozapomnělo
sdělit, že základní krok, jimiž se řídí
uznávané národní parky všude na světě, je
účelné a smysluplné rozdělení plochy
parku do tzv. zón. Současná I. zóna
(nejcennější území šumavského parku) je
rozkouskována na 135 ostrůvků a nová
zonace schválena dosud nebyla.
Místo oficiálně posvěcené zonace se po
roce 2007 objevila celá řada vnitřních
směrnic, které tím, že šly nad rámec platné
zonace a platného plánu péče, jednoduše
zonaci obešly a porušily zákon. Plán péče o
NP a zonace jsou jediným zákonným
rámcem pro činnost správy parku.
Bohužel, v současné době jdou všechny

klíčové procesy mimo hlavní partnery
p a r k u ( o b c e , k r a j e )
a mimo zákonný rámec projednávání. Ve
snaze obejít rozšíření I. zón, které je
legislativně zdlouhavé, přestala správa
parku usilovat o změnu zonace a využila
nařízení ministra životního prostředí z
března 2007 (Bursíkův diferencovaný
management), které vstoupilo v platnost za
hlasitého protestu šumavských obcí. Tímto
postupem narostla oblast, kde se proti
kůrovci nezasahuje na 30% plochy parku
(přesná čísla nemá v současné chvíli ani
správa parku). Národní park Šumava na
tomto území vyhlásil nové, možná
experimentálně zajímavé způsoby péče o
šumavské ekosystémy, avšak pouze
projednaná a schválená zonace (rozčlenění
parku do tří zón) představuje zákonný
rámec pro management v zónách
uplatňovaný. Správa parku pak vydala
další vnitřní směrnici, kterou doplňuje
neoficiální zonaci o „speciální
managementy sedmi oblastí”. Tuto
směrnici nepodepsal už ani ministr Bursík,
který jinak hlasům ultraradikálních
ekologů z parku rád naslouchal a
podporoval je. V lokalitách speciálních
managementů o rozloze 6500 hektarů
(Park se rozkládá na ploše 68 500 hektarů)
se uplatňuje pět režimů péče: od zcela
bezzásahového až po režim umožňující
běžnou asanaci, odvoz a prodej dřevní
hmoty.
Bezzásahový režim ohrožuje například
centrální šumavskou obec Modravu, jíž
obkličuje z jihu i ze západu. Modrava se tak
téměř cele ocitne na okraji plantáží souší a
holin. V oblastech speciálních
managementů zůstalo ležet nezpracované
dřevo tak, jak padlo při Kyrillu. Jde o
časovanou bombu, neboť po náletu
kůrovce se právě tyto oblasti s
nezpracovanými polomy stávají ohniskem
kůrovcové nákazy.
S čím ekologové nepočítali
Rozšiřování bezzásahových území
nešlo ruku v ruce s projednanou a
schválenou zonací. A tak dnes máme na
Šumavě nový, obrovský problém, s nímž
patrně nikdo nepočítal, aspoň ne v takovéto
míře: správa parku drasticky těží stromy
kolem nesmyslně určených
bezzásahových zón, dřevo se v velkém
odváží nákladními auty, z národního parku
se stává fabrika na dříví. Ocitujme pro
srovnání z dobového ekologického
materiálu z konce devadesátých let, kdy
kůrovcové těžby vrcholily, ekologové
demonstrovali proti obrovským těžbám,
Hnutí Duha hlasitě protestovalo a aktivisté
se přivazovali ke stromům: „Tak zvané
kalamitní těžby, které v šumavském parku
hrají nejdůležitější roli, dělaly k loňskému
roku celkem 227 022 kubických metrů.
Letos je to ke stejnému datu 228 903

kubíků. Tak obrovské množství dřeva není
slučitelné se statutem jakéhokoli
národního parku.”
Tehdejší ředitel Ivan Žlábek byl ze
všech stran kritizován především za
vysoké těžby. Následní ředitelé slibovali,
že z parku už nikdy nebude slyšet řev
motorových pil a že s vysokými těžbami je
jednou provždy konec. Přesto jsou letošní
kůrovcové těžby parku nejvyšší v historii
parku. Do konce října bylo vytěženo asi
300 tisíc kubíků. Šumava se stává
obrovskou oblastí holin, a to i
šedesátihektarových. Pro názornost,
rozměr povolené holiny v běžném,
hospodářském lese je jeden hektar.
V parku se těží jako o závod. Hluk
motorových pil je všudypřítomnou
realitou. Stejně tak harvestory, lanovky,
erozní rýhy. Vytěžené kmeny staletých
velikánů, vzorně poskládáné u cest, čekají
na odvoz a prodej. Atěží se i sterilní smrky
(souše, které již byly opuštěny kůrovcem).
I to jsou totiž peníze. Vnitřní směrnice NPŠ
jsou v rozporu se zákonem o ochraně
přírody, s lesním zákonem, ale také s
mezinárodními úmluvami a přáními
sousedních států, především kláštera
Schlägl, jenž vlastní rozsáhlé plochy lesů
podél česko-rakouské hranice. K
příhraničním asanacím (zasahování), které
mají zastavit šíření kůrovce z české strany
na stranu rakouskou, se park staví laxně
nebo je neprovádí vůbec, přestože na
mezinárodních jednáních asanace slibuje.
V případě kláštera Schlägl jsou daní za
tento přístup rozsáhlé asanace v tamních
lesních porostech.
Následky bezzásahového režimu
Zjednodušeně můžeme říci, že tzv.
diferencovaný management, přijatý za
ministra Bursíka jako i doplňující
„speciální managementy sedmi oblastí
Zdeňky Křenové”, dále rozšiřují
bezzásahové území a zdržují asanaci tam,
kde je zasahování možné. Kůrovec, který
po napadení potřebuje maximálně několik
týdnů k likvidaci smrku, má tak volný
prostor k množení a dalšímu šíření na
okolní nenapadené porosty. Právě tyto
„experimentální” postupy jsou příčinou
zpožděných asanací, vzniku rozsáhlých
oblastí sterilních souší a holin. Na správě
parku je celá řada odborných pracovníků,
kteří považují „umírání lesů vestoje” za to
pravé ořechové pro národní parky. Možná
mají i svou pravdu. Ale tato „pravda” musí
projít zákonnou cestou přes oficiální
zonaci a plán péče. A to se nestalo.
Rekordní těžby
Zatímco letos ke konci října mělo být
odtěženo asi 300 000 kubíků kůrovcového
dřeva, příští rok má být podle střídmých
odhadů vytěženo 800 000 až milion kubíků
dřeva. Kubík dřeva z Národního parku
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Šumava se v roce 2007 prodával v průměru
za 1061 Kč. Jde o obrovské zakázky pro
těžební firmy a o enormní tržby. Vše je
obrovskou daní za nereálné, nelegitimní
a nelegální rozšiřování bezzásahových
zón, jež vede k masivnímu šíření kůrovce
a opožděným asanacím. Děje se tak
s vědomím ministerstva životního
prostředí. Bylo podáno již několik žalob,
které hodnotí škody na životním prostředí.
Žádná z nich ještě nezačala být
projednávána. Pokud chceme konečně
budovat fungující právní stát, začněme na
Šumavě. Zanechme zákulisních her
a praktik a zaměřme se na šumavský
Papinův hrnec plný problémů a snažme se
je řešit. Obávám se však, že současné
vedení Správy NP Šumava toho už není
schopno.
Autorka Jitka Marková je lékařka
z Českých Budějovic a dlouhodobě se
zabývá problematikou Šumavy

přístup v péči o lesy v NP.
V právním státě, ve kterém žijeme,
opravdu není možné vydat rozhodnutí
(např. Rozhodnutí MŽP), které by bylo
postaveno proti liteře zákona. To by ve
složitém a pravda zdlouhavém - správním
řízení skutečně neprošlo.
Stávající plán péče o NP Šumava (2001
2010) připouští na území I. zóny NP oba
přístupy: zásahový (jinak ochranný či
revitalizační) i bezzásahový - vše ale musí
být prováděno v souladu se zákonem
o ochraně přírody a krajiny. Pro druhé zóny
platný plán péče obecně ukládá
„uplatňovat soubor opatření k tlumení
kůrovcové gradace včetně důsledné
asanace kůrovcem napadených stromů
v celé II. zóně s výjimkou částí ležících
v bezzásahovém území.“ Ani zde tedy není
rozpor.
S čím se dá počítat?
I z letošních počtů kůrovcem
napadených
stromů je jisté, že kůrovce
Reakce správy NP a CHKO Šumava
přibývá.
Druhý
rok po orkánu Kyrill, který
na článek Jitky Markové Šumavský
horské
lesy
Šumavy
narušil, nelze ani nic
Papinův hrnec.
jiného očekávat. Dle aktuálních údajů
Kde je pravda?
Lesní ochranné služby VÚLHM je nárůst
Aktuální zonace NP Šumava skutečně kůrovcových populací zaznamenán na
není ideálním dlouhodobým řešením. Také území celé ČR i celé Evropy. Bezzásahové
proto Správa NP a CHKO Šumava usiluje lesní porosty hrají svou roli, jsou ale pouze
o změnu či revizi zonace vedoucí ke jedním z několika klíčových faktorů
zjednodušení péče o toto cenné území ovlivňujících nárůst kůrovcové populace.
v souladu se všemi požadavky ochrany Rozvoj kůrovců je chápán jako přírodní
přírody. Není pravdou, že první zóny NP zákonitost, kterou nelze zcela „odložit“ či
vylučují jakýkoliv zásah člověka, zásahy „zastavit“ ani v lesích hospodářského
zde však podléhají přísnému režimu charakteru.
zákona o ochraně přírody a krajiny. To je
Při kůrovcových těžbách samozřejmě
důvod, proč se nyní v I. zónách NP vznikají i holiny. Nejsou to však holiny
neprovádějí např. kůrovcové nahodilé v horských smrčinách 8. lesního
těžby (až na výjimky na hranici se vegetačního stupně (LVS), ale v uměle
sousedními vlastníky lesních majetků). založených smrkových monokulturách
Intenzivní technologie, které mohou v nižších polohách, kde dojde ke snazší
způsobit podstatné změny v biologické obnově lesa již druhově i věkově
rozmanitosti, struktuře a funkci diferencovaného. V roce 2009 je jich dosud
ekosystémů anebo nevratně poškozovat na celém území ve Správě NP a CHKO
půdní povrch jsou však vyloučeny na Šumava evidováno cca 450 ha, což není ani
celém území NP. Proto je v současnosti 1% z rozlohy Správě svěřených lesů. Toto
v souladu se zákonem i s platným množství není jistě zanedbatelné a je nutné
rozhodnutím MŽP (nikoli podle nařízení se s ním vypořádat v rámci další péče ministra Bursíka) prováděn diferencovaný zároveň je však velmi neodpovědné tvrdit,
že se kvůli tomu stává celá
Šumava oblastí holin.
Sterilní souše se kromě jiného
i podle interních směrnice Správy
či Rozhodnutí státní správy
nechávají stát. Výjimkou je jejich
nezbytné pokácení
z bezpečnostních důvodů v okolí
turistických cest v tomto případě
ale rozhodně nejsou
zpeněžovány, jak je podsouváno.
V omezené míře, jako vstřícný
krok k regionu a k obyvatelům
Šumavy jsou souše zpracovávány
na palivové dřevo samovýrobami
(II. C zóny). Příhraniční asanace
Letošní holiny na Knížecích Pláních (foto-red.)
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Jednoznačně je nutné odmítnout
tvrzení, že Správa postupuje v tomto
ohledu laxně či bez zájmu. Právě
v konkrétním případě sousedního
rakouského vlastníka se postupuje již
dlouhodobě podle platné vzájemné
dohody, v níž jsou vyváženě zastoupeny
jak požadavky ochrany přírody, tak
pochopitelné požadavky sousedního
vlastníka lesů. Asanace kůrovcem
napadených stromů v příhraničí je
realizována různými způsoby co
nejefektivněji právě s ohledem platné
dohody se sousedy. Vyloučen není po
vzájemné dohodě samozřejmě ani
bezzásahový přístup. Dohodu o ochraně
lesů na společné hranici v Národním parku
Šumava podepsali ve Vídni dne
13.10.2009 český ministr životního
prostředí Ladislav Miko a jeho rakouský
kolega Nikolaus Berlakovich.
Výše kůrovcových těžeb
Do konce října 2009 nebylo
zpracováno uváděných 300 tis. m3, ale cca
o 10% méně. Další vývoj gradace ale nelze
specifikovat „střelbou od boku“ a laciným
prohlášením o těžbě v příštím roce. To si
netroufnou ani skuteční odborníci. Odhad
Správy NP a CHKO Šumava (dále Správa)
se zpracovává na základě podrobného
odborného hodnocení letošního vývoje.
Ke zmíněnému číslu se však zdaleka
nepřibližuje. I přesto je v dalším roce nutné
situaci nepodceňovat. Správa očekává
navýšení počtu kůrovcem napadených
stromů a k tomu plánuje příslušná
organizačně technická opatření směřující
ke stabilizaci situace.
Nutno je říci, že veškeré zakázky pro
zpracovatelské subjekty se řídí zákonem
o veřejných zakázkách a jsou realizovány
za co možná nejnižší ceny - samozřejmě
s ohledem na kvalitu díla. Aby nebylo
pochyb o transparentnosti nakládání se
státním majetkem, nejsou firmy, které
práce provádějí, odběrateli dané vytěžené
dřevní hmoty. Veškerý prodej realizuje
Správa prostřednictvím svého obchodního
oddělení.
Několik slov na závěr
Je jisté, že těžba napadených stromů je pro
zastavení dalšího postupu kůrovce
i v „zásahových“ lesních porostech NP
nezbytností, proto se nelze divit, že
v současnosti vznikají holiny. Kritika
Správy za zpracování kůrovcem
napadených stromů je lichá. Obzvláště
proto, že kůrovcem napadené stromy se těží
pouze tam, kde je minimální riziko
ohrožení ostatních předmětů ochrany
přírody v NP. V nejcennějších částech NP
(I. zóny a navazující menší část II. zón)
těžba stromů neprobíhá v souladu s platnou
legislativou a rozhodnutím MŽP. Správa NP
a CHKOŠ, Ing. P. Kahuda, Vimperk,
25.11.2009. (Dokončenína str. 24 - Šumava .
krajina ...)
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Nad parkány se diskutovalo o tom, zda noviny zajímají čtenáře
85% Čechů není spokojeno s politickou
situací ve své zemi, to řekl Hubert Gehring,
ředitel české pobočky německé nadace
Konrad Adenauer Stiftung.
Mají na nespokojenosti Čechů s
politickou situací vinu média nebo ne? Na
konferenci v Táboře - městě nad starobylými
parkány - to zkoumala právě zmíněná nadace,
která má kromě aktivit v Německu téměř
sedmdesát zahraničních zastoupení po celém
světě. Cílem nadace je napomáhat rozvoji
svobodné společnosti a sociálně tržního
hospodářství, zintenzívnit proces evropské
integrace a podporovat diferencující mediální
zpravodajství. K aktivitám nadace v ČR patří
politické vzdělávací akce jako semináře,
konference a diskuse. Projekty a programy
doplňují stipendijní, studijní a informační
programy. Konrad Adenauer Stiftung má v
ČR dvanáct partnerských organizací,
například Liberální institut nebo Mezinárodní
politologický ústav Masarykovy univerzity v
Brně.

Regionální novinářská cena
Nadace Konrada Adenauera
zorganizovala seminář k regionální
žurnalistice „Už je to dvacet let, co…“
skloubenou s předáním Regionální
novinářské ceny. Tu dostal v našem regionu
známý Jaroslav Nedvěd za svůj článek
„Příběh indiána přemohl strach
z estébáků“. Článek by mohl posloužit jako
inspirace pro regionální novináře. Je přesný,
výstižný a přitom stylově rafinovaný. Má tři
roviny - příběh disidenta Miroslava Svobody
v roce 1989, druhou je svědectví jeho syna
Josefa Svobody z roku 2009 a třetí je
převyprávění indiánského příběhu o chlapci
Tatankovi. Nedvěd se také zabývá šumavskou
kauzou, stojí na ekologických pozicích, ale
nezaměňuje fakta za ideologii a snaží se vidět
věci objektivně. Jeho vítězný článek pro
zajímavost přetiskujeme na jiném místě.

Vliv peněz na média
Během semináře se diskutovalo o důležité
roli regionálních médií a o tom, že pro české
regiony je nezbytná sebevědomá žurnalistika.
Například kauzu turbostudentů na plzeňské
právnické fakultě odstartovala právě
regionální média, zejména plzeňská MF
Dnes, a to dlouho předtím, než ji převzala
média celostátní. Jak bylo patrno z diskuse a
reakcí zahraničních účastníků, plzeňská
kauza je věcí, u které západní Evropa těžko
chápe, jak se mohla rozjet do tak obludných
rozměrů. „Případ plzeňské právnické fakulty
Západočeské univerzity je nepochopitelný,“
řekl Gehring. „Prodej akademických titulů
není akceptovatelný.“
Diskutovalo se také o tom, že propojení
redakční a inzertní části novin je stále
rafinovanější zrovna tak jako propojení
politiky a ekonomiky. To, že noviny pod
tlakem politiků nesledují leckteré kauzy až do
konce, může být jedním ze zdrojů dnešní
otrávenosti z politiky. Vliv peněz na média je

stále tvrdší a tento trend bude pokračovat, na
tom se účastníci shodli. PR příspěvek a
klasický rešeršovaný článek nezávislého
novináře jsou od sebe stále hůř rozeznatelné.
PR agenti dnes dodávají redakcím
„zajímavá“ témata, u nichž zároveň nabízejí
způsob zpracování i vyústění. PR příspěvky
jsou stylizovány tak, aby to čtenář nepoznal.
PR kampaně je stále obtížnější rozeznat od
skutečných mediálních kauz. Pro příklad
ovlivňování novinářů nemusíme chodit
daleko: PR oddělení správy NP Šumava
nabízelo novinářům za „pozitivní“ článek
exkluzivní rozhovor s ředitelem správy
parku.

Novinář jako multimediální všeuměl
v době ekonomické krize
Pokud se o nějaké kauze píše, ale
konkrétní řešení se nedostaví, vede to k
nedůvěře lidí v právní stát.
Tak zněl další z poznatků semináře.
Návaznou věcí je ekonomická situace médií.
„V době ekonomické krize je nezávislost
médií ještě ve větším nebezpečí než kdy
byla,“ zdůraznil Gehring. Vedoucí
karlovarské mutace MF Dnes Josef Šorfa
poznamenal, že noviny dusí omezení příjmů z
inzerce a malé zdroje na externí honoráře.
Ludmila Rakušanová z koncernu Passauer
Neue Presse vylíčila, jak bude v rámci
úsporných opatření a efektivity práce vypadat
novinář nové doby. „Bude nejen psát, ale i
točit videa, pracovat on-line
a dělat
fotogalerie pro noviny“. Její kolega Helmut
Rücker z tohoto všeumělství přicházejícího
do novinářského cechu nadšen není:
„Multimediální novináři všeumělové budou
sice nuceni dělat všechno, ale výsledky budou
špatné,“ řekl.

V Prostějovském deníku se stalo, že se
do redakce prosadil PR článek
zdravotnického holdingu Agel. V článku
stálo, že zdravotní sestřičky dostaly přidáno
na mzdách 15%. Jedna, odvážnější, se
vzbouřila a přišla do redakce s tím, že
žádných 15% nedostala. Zveřejnění se ale
zalekla, nechtěla být citována, v redakci
museli měnit její jméno. Mluvčí holdingu
Agel Tomáš Želazko, bývalý novinář, se kvůli
kritice rozzlobil. Agel pak z novin stáhl
inzerci za 2 mil. Kč.
Šéfredaktorka studentských novin Sociál
(časopis fakulty sociálních věd UK je součásti
vydavatelství UK Media) Heda Čepelová
podotkla, že píšící studenti se neradi pouštějí
do kontroverzních témat, protože „chtějí
prostě dostudovat“. Funguje u nich svého
druhu autocenzura, která byla rozšířená do
obrovských rozměrů za socialismu.
Diskutující se shodli, že v těchto obtížných
poměrech, ovlivněných PR agenty a
ekonomikou, je zpracování dobrého článku
třeba podřídit vše. Je možno pracovat i se
skrytou identitou novináře. Některé články by
měly čtenáře vychovávat, přinášet nové
ideje. Jiné jen pobavit. „Jako třeba ten, když

jsme psali, co se stane, když si bobr zlomí
zub,“ vyprávěl Rücker. „Doroste mu ten zub?
Ne, bobr zemře,“ pointoval novinář.

Noviny zůstanou
Osobně se domnívám, že tištěné noviny
zůstanou. Pořád mezi námi budou tací, kdo
nebudou chtít surfovat ve vlaku na
notebooku. Hlavní informační silou se sice
stane internet, ale noviny budou mediální
scénu doplňovat. Budou mít jen jinou roli.
Instantní informace převezme internet,
tištěné noviny půjdou víc do hloubky, budou
víc komentovat, vysvětlovat, vytvářet
hierarchii zpráv, odlišovat podstatné a
nepodstatné. Možná budou obsahovat víc i
subjektivní názory autorů. O osvobození
informací, jejichž cena poklesla a které se
dostaly do područí lobbyistických skupin, se
podle mého názoru postará internet. Bohužel
internet povede zároveň k atomizaci
informací a čtenářských skupin a možná i k
postupnému názorovému vyhraňování
odlišných profesních a zájmových oblastí.
Ten, kdo bude například důvěřovat nějakému
levicovému serveru, bude mít zcela jiné
informace než ten, kdo bude sledovat server
proamerický nebo antievropský. Nemluvě o
serverech specializovaných, třeba na
počítačové hry. Radovan Holub

Vítězný článek Jaroslava Nedvěda

Příběh indiána přemohl
strach z estébáků
Plzeň - Nejen vůle, podpora rodin a přátel
mohly pomáhat před dvaceti roky disidentům
při střetech s komunistickou mocí. Miroslav
Svoboda poznal, že proti strachu z tajné
policie StB může zabrat i starý indiánský
příběh. Jeho sílu objevil, když jej na konci
října 1989 estébáci odvezli k výslechu i se
dvěma malými syny, pětiletým Josefem a
Františkem, kterému ještě nebyly ani tři roky.
Pro 27letého muže si tehdy estébáci přišli,
protože se blížil 28. říjen - výročí vzniku
Československa - a bylo pravděpodobné, že
Svoboda s dalšími bude organizovat
demonstraci v Plzni. Když tajní u Svobodů
zazvonili, manželka muže zapřela.
Manžel se však obával, že jakmile se objeví v
centru Plzně, seberou ho. Ostatní
organizátoři už totiž byli odvezeni do vězení.
Rozhodl se proto, že se dvěma mladšími syny
odjede na chalupu rodičů. Když však před
domem nakládal děti do auta, zastavili vedle
muži v kožených bundách. „Tvrdili, že
musím s nimi jet a podat vysvětlení. Říkal
jsem, že nikam nepůjdu a ani nemohu, když
mám s sebou kluky,“ vypráví Svoboda.
Estébáci nějakou dobu nevěděli, co si počít.
Vadilo jim publikum na ulici i děti, se kterými
nepočítali. „Nejmladší František plakal,
protože vycítil, že se nejedná o nic dobrého,“
vzpomíná muž.
Na místo ale dorazily po chvíli od StB tvrdší
nátury, sebrali disidentovi doklady a natlačili
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jej do auta. „Po cestě mi vykládali, že dají děti do
diagnostického ústavu. Odvezli mě ovšem i s nimi do sídla
krajské správy SNB a nechali nás čekat ve vstupní hale. Děti
byly rozrušené, s pláčem na krajíčku,“ vybavuje si Miroslav
Svoboda.
„Z domova jsme věděli, že ti lidé, kteří nás tam drží, nejsou
dobří,“ vybavuje si Josef Svoboda. Jeho otec se snažil
narychlo vymyslet, jak děti zbavit strachu. Vzpomněl si, že
jim v poslední době četl příběhy o indiánském chlapci
Tatankovi. Vybavil si jeden, který si Josef oblíbil. Byl to
příběh, kdy se Tatanka chtěl stát mužem, a musel proto
ostatním mužům přinést v noci džbán čerstvé vody z
hlubokého lesa. „Tatanka šel, i když se hrozně bál. Když
džbán přinesl, muži vodu vypili a řekli, že ji má přinést ještě
jednou. Tatankovi se zhroutil svět. Nikdo si ho ale nevšímal a
on se tak moc chtěl stát mužem. Odhodlal se tedy znovu
vyrazit. Teprve pak si mohl sednout mezi muže. Potom byl
Tatanka rád, že tím dokázal projít,“ vysvětluje Miroslav
Svoboda.
Indiánský příběh v říjnu 1989 svým synům v sídle
komunistické policie připomněl. Josefovi a Františkovi řekl,
že podobnou cestou, kterou šel Tatanka pro vodu, právě teď
jdou oni také. Zdůrazňoval, že musejí přestát nepříjemné věci,
aby se dostali k věcem lepším. „Když jsem to vyložil, Josef
ještě popotáhl, narovnal se, otřel si slzy a nadechl se. Bylo
vidět, že přesně to potřeboval slyšet. Najednou byl úplně jako
vyměněný. Když to viděl František, uklidnil se také. V tu
chvíli jsem věděl, že máme vyhráno,“ říká Miroslav Svoboda.
On i jeho synové, když každý seděl otci na jednom koleni, pak
zvládli celý výslech. Byli to tři muži Svobodovi.
Jaroslav Nedvěd

Pobočka Železná Ruda

Architektonická rarita na Šumavě
Železnorudský kostel
Kostel - pokračování z předchozího čísla.
Kostel byl zbudován vletech 1729 - 1731.
Několik roků předtím, za války
o španělské dědictví, v níž vystupoval
bavorský kurfiřt proti rakouskému císaři na
straně Francie, stalo se, že dne 20. dubna
1703 vpadl jeden sasko-polský pomocný
útvar císařských pod vedením generála
Matthiase barona ze Schulenburgu, a sice
šest regimentů pěchoty (3374 mužů) a čtyři
regimenty kyrysníků (1870 jezdců), sem do
Železné Rudy a usídlil se tady. Železná
Ruda byla tehdy dosud bavorská. Tu prý
jeden z příslušníků toho vojska, pocházející
někde od polsko-ruských hranic, buď pro
nemoc, či snad jako zběh zůstal tu natrvalo

ZKD Sušice nabízí
do pronájmu 1. patro
v Obchodním domě
Železná Ruda, č.p. 392.
Nabízená plocha 470 m2.
Informace: 376 502 064.

a mohl se snad několik let poté stát
původcem exoticky dnes působícího
nápadu. Mohlo to být někdy kolem roku
1928, kdy ředitel české menšinové školy
Červenka (v originále "Cervenka" - pozn.
překl.) objevil na půdě železnorudského
zámečku napůl ohořelou písemnost, kterou
předal muzeu v Klatovech a v níž je
nesporným způsobem listinně doloženo
právě jméno stavitele železnorudského
kostela. Byl jím místní tesař psaný Matthiß
Lehner. Dověděl jsem se náhodou o tomto
nálezu a mohl si z něho zaznamenat alespoň
právě samo ono jméno.
Stejně podivné dohady panovaly
o nádherném mariánském obraze na
hlavním oltáři, kterou urozená slečna
Alžběta z Hafenbrädlů získala koupí a
darovala ho kostelu. Měl to být údajně
originál malby samotného LucaseCranacha
staršího. Ve všech turistických průvodcích i
vlastivědných knihách o Železné Rudě to
můžeme alespoň opakovaně číst.
Nekriticky byl tak přebírán názor jednou
otištěný a byla mu dávána důvěra až do

chvíle, kdy dva znalci umění z Drážďan byl to umělecký historik profesor
Wedemayer a akademická malířka Erna
Ottilie Berchtová - za svého letního pobytu
zde podrobili obraz zkoumání a zjistili, že
údajně pravý Cranach je jen dobrou kopií.
Tak bylo učiněno v posledních několika
desetiletích jasno jak ve věci osoby
stavitele kostela, tak i krásného oltářního
obrazu. (Zapsala VěraDrahorádová

OPRAVA A OMLUVA
V minulém vydání zpravodaje
jsme na základě nepřesně
pochopené informace otiskli
chybný údaj, že zájemci
o prohlídku kostela mohou
kontaktovat paní Lidmilu
Kovácsovou v Železné Rudě.
Omlouváme se všem za případná
nedorozumění, která jsme takto
nechtíce způsobili. -red-
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Nohejbalisté oslavili 17.listopad.
Železnorudští nohejbalisté oslavili
17.listopad pořádáním turnaje pro členy
oddílu TJ Železná Ruda. Turnaje pořádaného
pod názvem "Sametový" na počest
20. výročí sametové revoluce v roce 1989 se
účastnilo celkem 5 trojic. Turnaj samotný
proběhl ve velice klidné atmosféře, přesně
v takové, v jaké proběhla i samotná revoluce.
Přesto byly vidět líté souboje a velice
pěkné výkony. Turnaj se hrál dvoukolově
a každé mužstvo odehrálo celkem osm
utkání. Týmy byly velice vyrovnané
o čemž svědčí i dosažené výsledky.
Pokud v prvním kole jedno mužstvo
vyhrálo, ve druhém kole se stejným
soupeřem prohrálo. Proto byla všechna
utkání až do poslední chvíle velice
vyrovnaná. Nakonec si prvenství odnesl tým

Žijí mezi námi
Paní Miroslava-Václava Dvořáková
Narodila se v Lubech u Klatov
20. února 1939.
Otce přeložili v roce 1947 na poštu do
Železné Rudy, a tak od třetí třídy chodila do
školy v Železné Rudě. Přechod z města si
pamatuje jako bezproblémový. Říká: "Bylo
tu fajn, měli jsme kamarády, dělali jsme
hlouposti, prali jsme se, pořádali válečné
výpravy, v zimě lyžovali. Ve třídě nás
bylo asi 30, také několik Němců." Po
únorovém komunistickém puči však
Železnou Rudu řada rodin opustila a ve
třídě pak zůstalo jen 16 dětí. Po skončení
základní školní docházky se z Venduly
stala studentka klatovského gymnázia.
To byl podle vyprávění větší šok, než
přechod z Klatovska na Šumavu. "Byli
jsme tam jako bulíci. My v pionýrských
šátcích a ty holky tam už nalíčené
a prostě světačky," vzpomíná a směje se.

"Rychlá rota" ve složení Pavel Hanzlík,
David Greiner a Ondra Zikmund. Těsně za
ním zůstal tým "H.S.Gang" Hojsova Stráž,
který nastoupil ve složení Jan Chalupský,
Jaroslav Chalupský ml. A František Kačírek
(viz obrázek). Třetí medailovou pozici
obsadilo mužstvo "Fresyrcy" ve složení
Jakub Frenzl, Jiří Sýkora ml.a Zdeněk
Cyránek.
Po skončení turnaje hráči poseděli u
guláše z dílny hotelu Engadin a u pivečka. Po
rozebrání všech výher a porážek se
vzpomínalo i na listopad roku 1989.
Vzpomínali zejména starší účastníci turnaje
a bylo na co. Nakonec se všichni shodli, že
příští rok se znova sejdou nejen na tomto
turnaji, ale i na dalších sportovních akcích.
(Rp)

vlaků, vše vlastníma rukama, téměř
výhradně ženskýma. Jeden zajímavý
příklad: pilný balík v roce 1960 poslaný na
Slovensko byl doručen druhý den
a poštovné bylo "celých" 6,50,- Kčs. Pošta
v Železné Rudě neobsluhovala Špičák, kde
byla samostatná pošta, ale naopak sloužila
i pohraničnickým rotám Polom, Svaroh,
Laka. V době zaměstnání na poště paní
Dvořáková dostudovala druhou střední
školu - v Táboře složila "pošťáckou"
maturitu a stala se poštmistrovou. Ale
létající: "To mi ráno zavolali, že třeba na

Uklizečka a řidička

Pošta a les
Ve čtvrtém ročníku si podala
přihlášku na vojenskou školu. Ale
maminka její plány rafinovaně zhatila. Nic
nevymlouvala, jen obratnými manévry
dokázala, že dcera se zamilovala přesně do
toho, koho jí vybrala - Zdeňka Dvořáka. Po
maturitě tedy místo na vojnu nastoupila do
lesa. Pracovala tam půl roku a pak přešla na
poštu. Možná se zdá, že práce na poště se
přes desetiletí příliš nezměnila. Ale to je
omyl. Pracovalo se denně od 7.30 do 12.00
a odpoledne od 14.00 do 18.30, v sobotu do
15.00. Služba v telefonní ústředně, kterou
tehdy také zajišťovala pošta, trvala do
21.00. Na poště tehdy pracovalo asi 8 lidí
a přijímaly se a doručovaly všechny druhy
poštovních zásilek, balíky měly váhu do 25
kg, Okula měla dokonce limit 30 kg. Balíky
se na kárách vozily na nádraží a podávaly do

Železnorudští moc rádi, měly ji rády naše
děti, když u nich pracovala v družině, starala
se o ně o prázdninách, když maminky
chodily do práce, brala je k sobě na zahradu,
kde měla milého pejska Borýska. Krásně
uměla děti zaměstnat v družině i venku,
všemu je učila a moc rádi na to
vzpomínáme." Sama Paní vychovatelka
vzpomíná, že dokud byly pracovní i soboty,
bylo na děti více času. Také jim promítala
filmy a to se jich sešlo v družině až
osmdesát. Ale tuto etapu přerušila
normalizace 70. let. Vendula byla postižena
čistkami a musela odejít.

Javorné je pro nemoc nemožné otevřít a už
jsem brala motorku a jela." Na otázku, jak
vypadaly v té době zimní silnice, odpovídá:
"Řekla bych, že líp než dnes. Řidiči jsou
dnes rozmazlení. Tehdy v každé zatáčce
byla bedna s pískem, když bylo třeba,
posypali jsme a jeli dál. Bez solení si
myslím, že bylo líp."

Družina
Práce na poště byla skutečně velmi
náročná, ale změnit zaměstnání v
šedesátých letech bylo možná ještě těžší.
Proto Dvořákovi, když Venda chtěla změnit
práci, použili malou lest. Tak se z létající
poštmistrové stala vážená paní
vychovatelka ve školní družině. Váženost
dosvědčují slova paní Nevřalové:
"Vendulku Dvořákovou máme všichni

Nějakou dobu nemohla získat vůbec
žádnou práci, pak na šest let jen tu
nejposlednější - uklízela Krale Šumavy.
Ne tuto dobu nevzpomíná nejraději, i
kvůli tomu, že nastalé těžkosti řešila
alkoholem. Naštěstí přišla změna. Paní
dvořáková vyměnila hadr za volant
dodávky Pozemních staveb Klatovy.
"To mne vyléčilo z alkoholu a byla to
moc dobrá doba," komentuje. A co ještě
dodat? 30 let se s manželem starali o
provoz kina. Objednávky, vstupenky,
vyúčtování, promítání. A rebelské
historky - když jí bylo 22 let, ač členka
komunistické strany, napsala na ústřední
výbor dopis, že nesouhlasí s politikou
strany; následek? - "Přijelo dvacet
soudruhů a pěkně mě tu tepali." Později - to
už nebyla členkou strany - kritizovala
nekvalitní příjem televizního signálu.
Bezúspěšně. Tak napsala na okresní výbor
komunistické strany: "Jelikož nemůžeme
přijímat českou televizi a posloucháme jen
Němce, jsme ideologicky dezorientovaní,
lidé podléhají imperialismu a je proto třeba
kvalitu signálu dát do pořádku.” A do dvou
týdnů bylo sledování televize kvalitní.
A závěrečné přání? "Všem rudským
přeju, aby se měli dobře a aby bylo tak
veselo, jako za totáče." (Podle vzpomínek paní
Dvořákové zapsala Věra Drahorádová)
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Ski areál Špičák a lyžařský areál Nad Nádražím společně
Společná lyžařská škola, hlídání dětí, cenové bonusy.
Českou raritou je možnost přesunu mezi oběma středisky vlakem – železniční stanice jsou přímo u obou areálů.
Premiérou letošní zimní sezony je
zahájení širší spolupráce lyžařského
střediska Špičák a železnorudského areálu
Nad Nádražím. „Společné plány máme pro
celý rok,“ ujišťují majitelé Vladimír Kasík
ze Ski areálu Špičák a Ladislav Zísler
z ARC-H Hradec Králové, která provozuje
sjezdovky Nad Nádražím. „Cílem je co
nejvíce zatraktivnit pobyt na
Železnorudsku, udržet a budovat kredit
mezi TOP horskými středisky v ČR,“ říkají
svorně.
Jaké novinky z toho vyplývají pro
letošní zimu? Špičák vyhledávají hlavně
sportovněji založení lyžaři. Areál Nad
Nádražím má daleko vhodnější podmínky
pro začínající lyžaře, zejména děti včetně
zázemí pro jejich hlídání. To letos nabízí

poprvé už pro děti od 3 let. „Chceme být
takovou přípravkou pro Špičák. U nás se
děti i ostatní začátečníci naučí lyžovat,
a pak mohou vyzkoušet své schopnosti na
Špičáku,“ říká s nadsázkou Zísler. „Škola
lyžování, kterou provozujeme od roku
1975 na Špičáku, bude působit také Nad
Nádražím v Rudě,“ doplňuje Kasík.
Začátečníci mohou nyní využít jak školu
lyžování na Špičáku, tak nad Nádražím.
„Umím si představit, že rodina ubytovaná
v Rudě ponechá děti ve zdejší lyžařské
škole nebo jen v péči našeho dozoru a
rodiče se mohou přesunout na Špičák,“
představuje jednu z možností Zísler. A cesta
jde zvládnout i vlakem. Ze stanice Železná
Ruda – město na stanici Špičák to netrvá ani
5 minut. „Spoje jezdí pravidelně oběma ze

zastávky ke sjezdovce je to maximálně 200
metrů,“ vyzdvihuje další přednost Kasík.
Oba areály také chtějí sjednotit i využití
skipasů. Nebyl by tak problém, aby rodiče
lyžovali za stejnou cenu dopoledne na
Špičáku a odpoledne se přesunuli za svými
dětmi Nad Nádraží, apod. Už nyní
nabízeným bonusem je pak nabídka
volného lyžování (zcela zadarmo)
v jednom z areálů. Pokud máte zakoupen
pětidenní skipas Nad Nádražím, můžete
jeden den lyžovat zdarma na Špičáku
a naopak. „Někdo také jen prostě chce
změnit při delším pobytu místo lyžování,
vyzkoušet trochu něco jiného. Spolupráce
areálů mu to umožní za pár minut
a prakticky bez nákladů,“ dokončuje výčet
výhod Zísler.

Ski areál Špičák – nejlevnější TOP lyžařské středisko v ČR.
Premiérově jízda v boulích pro freeridery na nejprudší sjezdovce v ČR – Šance,
ze spodního úseku se stane boulový svah. Nově kyvadlový skibus z největšího parkoviště Kas
kády – na lyžích až k pokladnám. Stejné ceny jako loni a rozšíření
slev pro rodiny s dětmi.
Lyžařské středisko Špičák ponechalo
v letošní zimní sezoně cenu jízdenek na
loňské úrovni a zůstává tak nejlevnějším
z TOP lyžařských středisek v ČR.
Celodenní jízdenka pro dospělého v hlavní
sezoně tak přijde na 490,- Kč. Rodinná

jízdenka je nově neomezená pro jakýkoli
počet vlastních dětí do 14 let a např.
jednodenní vyjde už na 980 korun. Nové
jsou také výrazné slevy celosezónních
jízdenek pro rodiny s třemi až čtyřmi
dospělými členy Dále pak např. děti do

6 let získají 80 % slevu na dětskou jízdenku.
Nebo školní kurzy při zakoupení
pětidenního skipasu slevu až 40 %.
Také ceny celoročních skipasů zůstaly
zachovány. Celková nabídka je svou
nízkou cenou ojedinělá i v porovnání
s přilehlými šumavskými středisky
v Německu. Více informací o cenách
najdete na www.spicak.cz. Letos
byla dokončena investice do
zasněžování. Celá sjezdovka č. 3 tak
bude moci být zasněžována v jednom
časovém úseku. V celém areálu lze
v současnosti zasněžovat až
80 procent z celkové délky
8,4 kilometrů sjezdovek.
Nejprudší úsek Šancí (zároveň
nejprudší sjezdovka v ČR) se
promění v boulový svah pro
freeridery. „Mnoho lyžařů bylo
zklamáno, že jsme tuto část
upravovali. Ptali se, proč ničíme
nejlepší trať přírodního lyžování
v tuzemsku. Tak jsme jim vyšli
vstříc,“ sděluje Kasík.I vyznavači
snowboardingua freestylového
lyžování se dočkají vylepšení,
chystáme i přípravu řady nových
typů překážek. K tomu přibude již
zmíněný úsek na Šancích,“
nezapomíná Kasík ani na příznivce
většího adrenalinu.
Na Špičáku v letošní sezoně také
zapracovali na vylepšení dostupnosti
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sjezdovek z parkovišť. „ Úplně nově bude o
víkendech a svátcích mezi parkovištěmi
Kaskády (je zadarmo) a u hotelu Karl jezdit
zdarma skibus pro cca 20 pasažérů ve
zhruba patnáctiminutových intervalech.
Lidé vystoupí u hotelu Sirotek a na lyžích
sjedou nově vytvořenou přiváděcí cestou
až k pokladnám a vlekům. Toto větší
pohodlí určitě ocení rodiče s dětmi,“ říká
Vladimír Kasík.
I soukromé parkoviště u areálu (nepatří
špičáckému středisku) zdvojnásobilo
kapacitu. Navíc 50% z parkovného
dostanou lidé vráceno u pokladny
sedačkové lanovky. Denně je také možno
využít velkých skibusů města Železná
Ruda jezdících za 20 korun mezi
parkovištěm hotelu Karl a Gerlovkou.
U pokladen špičáckého areálu bude toto
jízdné zcela vráceno (započteno do ceny
jízdenky na vlek).
Další služby
- kamera u dojezdu sjezdovek, která nabízí
obrázky z areálu Špičák pro pořad
Panorama na ČT2. Další kamera na vrcholu
Špičáku a nově u dětského areálu u hotelu
Sirotek (záběry z obou budou na webu)
- pravidelné informace o stavu sjezdovek
bude zaregistrovaným zájemcům zasílat
personál areálu denně na mail po celou
zimní sezonu
- večerní lyžování za umělého osvětlení
bude ve středu, pátek a sobotu nabízet
sjezdovka na Lubáku (od 18,30 hodin).
Skupiny min.15ti osob si mohou objednat
večerní lyžování i na kterýkoliv jiný den.
- za turistickou sjezdovkou č. 1 najdou
běžkaři pravidelně udržované 3,5
kilometrové okruhy pro klasiku i bruslení.
- i letos budou své služby nabízet ski
servisy, půjčovny lyží a snowboardů
- testovací centrum lyží K2, kde je
několik desítek párů aktuálně
nejšpičkovějších modelů carvingových,
f r e e s t y l o v ý c h
a freeridových lyží, možná i koupě
- občerstvení přímo v areálu je
v dostatečně široké míře, včetně kiosku
na vrcholu Špičáku v budově u pokladen je nově zřízena
místnost pro přebalování dětí
- nově též nabízena služba hlídání děti
ve spolupracujícím areálu Nad
Nádražím v Železné Rudě
- připojení WIFI k internetu na chatě
Blaženka
- výhodné slevy pro hostypartnerských
hotelů
- možnost platit platebními kartami
- večerní lyžování
Občerstvení a ubytování
- tři restaurace a čtyři stánky rychlého
občerstvení v areálu
- ubytování: ceny se pohybují od 150,Kč za noc a lůžko až po 1200 Kč za noc a
lůžko,

Dopravní dostupnost
- po dálnici D5, pak směr Železná Ruda
(Špičák)
- vlakem – 3 hodiny 45 min, nádraží
(Špičák) je vzdáleno cca 200 metrů od
první lanovky.
Z Plzně cca 80 km autem, cca 2 hodiny
vlakem. České dráhy také pro letošní
sezónu připravují vypravení speciálních
zrychlených vlaků z Plzně. Sport Service
pak opět připravuje program slev na cenu
vleků pro všechny, kdo se prokáží
vlakovou jízdenkou, na níž přicestovali do
Železné Rudy (na Špičák).
Tipy na trávení času (když se nelyžuje).
- sauna, bazén, masáže, ricochet, bowling
nebo autodráha diskotéky
- muzea
Sjezdovky
1 - Turistická, délka 1805 m, modrá
2 - U Zalomeného, délka 1475 m, červená
3 - Slalomová, délka 1405 m, červená
4 - Šance, délka 1425 m, černá 5 - Lubák,
délka 411 m, modrá
Lyžařský areál Nad Nádražím v Železné
Rudě prošel výraznou proměnnou.
Společnost ARC-H Hradec Králové s.r.o
investovala do rozvoje infrastruktuy pro
zimní i letní sezónu. ARC-H Hradec
Králové s.r.o.je rodinnou firmou
Do budoucna chce společnost zvýšovat
přepravní kapacitu až ke 2000 lyžařů za
hodinu.
Sjezdovky o celkové délce 1,4 km mají
charakter středně těžkých tratí. Mají vlastní
systém technického zasněžování a jsou
dvakrát denně upravovány. Dětský vlek je
dlouhý 300 metrů, dvojkotva pak má délku
622 metrů. „Troufnu si také tvrdit, že
nabízíme nejlepší večerní lyžování na
celém Železnorudsku,“ uvádí Zísler.

Samozřejmostí je půjčovna veškerého
lyžařského vybavení a jeho servis.
V současné době má středisko Nad
Nádražím společný odbavovací systém se
sousedním areálem Belveder. Běžkaři mají
v horní části sjezdovek Belveder možnost
využívat upravené běžecké stopy směrem
na Hofmanky. Tři a půl kilometrový okruh
pak nabízí Špičák.
Areál Nad Nádražím se cenově logicky
pohybuje pod úrovní Špičáku. Celodenní
jízdenka stojí 390 Kč pro dospělého.
Celodenní rodinná 1150 Kč, dětská pak
310. Hlídání potomků letos rodičům
premiérově nabízí opatrování dětí od 3 let.
Ceny v lyžařské škole, kterou zajišťuje
právě Skiareál Špičák, jsou v obou
střediscích identické. Více info v příloze
nebo na : www.skinadrazi.cz, lyžařská
škola i na : www.spicak.cz
V blízkosti sjezdovek (cca 300 metrů) je
parkoviště, všem lyžařům je parkovné po
předložení kuponu vráceno. Ve stejné
vzdálenosti je i železniční zastávka Železná
Ruda – město. Rovněž necelých 200m od
areálu je zastávka zimního skibusu.
Zajištěno je zde také dostačené občerstvení
přímo v okolí sjezdovek,příjemné posezení
na terase a pro nejmenší,které již nebaví
lyžování celoročně otevřené venkovní
dětské hřiště.
CENOVÝ BONUS: Při nákupu celodenní
dospělé nebo dětské jízdenky můžete zde
zakoupit celodenní jízdenku pro Ski areál
Špičák s 10% slevou. Při nákupu 5 denní
jízdenky obdržíte VOUCHER, proti
kterému ve Ski areálu Špičák dostanete
zdarma celodenní jízdenku. Za 5 dní
lyžování Nad nádražím 1 den lyžování
zdarma na Špičáku.
Zdroj dalších informací : www.spicak.cz,
www.skinadrazi.cz, www.holidayinfo.cz,
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ADVENTNÍ VEČER
V úterý 1. prosince se na pozvání starosty
města Michala Šnebergra sešli naši zkušení
spoluobčané na pravidelném adventním setkání
s programem. Letos byl program připravený
žáky základní školy a jejich učiteli doplněn
o vystoupení žáků soukromé jazykové výuky
paní Havlíčkové.Po dětech přítomným hrálo
dou Retro.
Žáci školy vystoupili s paní učitelkou
Monikou Najmanovou. (Toto vystoupení

zachycuje dolní fotografie).
Příchozí zaplnili aulu základní školy
a velmi dobře se bavili do pozdních
večerních hodin. (Horní fotografie
zachytila zaplněnou aulu) -red-

Zajímavosti z Národního parku Šumava
V různých pádech jsme si zvykli skloňovat národní park. Někdy slyšíme uznání, někdy
slova plná nechuti a averze. Národní park se přirozeně pojí s představou volné krajiny.
Ovšem Národní park Šumava, to jsou i obce. A není jich málo. Pro zajímavost
otiskujeme,seznam všech obcí, jejichž území spadá do NpŠ v obou sousedících krajích Plzeňském a Jihočeském. Mnohá z nich dnes už existují jen jako název, jejich historie
byla ukončena neblahým vývojem v druhé polovině dvacátého století.
Obce v plzeňském kraji leží jen v okrese
Klatovy.
Čachrov, Javorná na Šumavě, Javorná
u Polomu, Zhůří
Hartmanice, Kochánov, Kundratice, Paště,
Zalužice,
Horská Kvilda,
Kašperské Hory, Červená u Kašperských
Hor,
Lídlovy Dvory,
Modrava, Filipova Huť, Javoří Pila,
Vchynice-Tetov,
Hůrka u Železné Rudy, Prášily,
Rejštejn, Zhůří u Rejštejna,
Klášterský Mlýn,
Kozí Hřbet,
Svojše, Velký Radkov,
Srní,
Železná Ruda, Debrník u Železné Rudy,
Pancíř

,V Jihočeském kraji zasahuje do území NpŠ
okres Český Krumlov, v něm obec
Horní Planá, Zvonková.
Ostaní obce leží v okrese Prachatice.
Borová Lada, Knížecí Pláně, Nový svět,
Svinná Lada, Šindlov,
Zahrádky u Borových Lad, Horní Vltavice,
Březová Lada, Polka, Slatina u Horní
Vltavice , Žlíbky,
Kvilda, Bučina u Kvildy,
Lenora, Vlčí Jámy, Nová Pec, Pěkná Nové
Hutě,
Nicov, Studenec u Stach, Stachy,
Stožec, České Žleby, Horní Cazov,
Radvanovice
Stožec, Strážný, Dolní Cazov,
Dolní Světlé Hory, Hliniště, Horní Světlé
Hory, Řasnice, Silnice, Stodůlky
u Strážného, Strážný Volary, Chlum u
Volar, Volary, Želnava.

Lyžařský areál Nad
Nádražím Železná
Ruda – skvělé
podmínky hlavně pro
děti
a začátečníky.
Nejlepší večerní lyžování
v Železné Rudě. Lyžařskou školu
zajišťuje Skiareál Špičák. Letos
poprvé hlídání dětí už od 3 let.
Optimální podmínky pro školní
výcvikové kurzy.

POZVÁNKA
Pozvánka na výstavu:
Muzeum Šumavy v Železné
Rudě Vás srdečně zve na nově
otevřenou výstavu fotografií
šumavské fauny Ivana Lukeše
s názvem, který vystihuje vše:
Příroda Šumavy objektivem
zoologa.
Výstava je přístupná
v provozní době muzea do
31.3.2010.
Václav Šebelík, ITC Železná Ruda
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VÍTÁNÍ ZIMY

V sobotním odpoledni 29. listopadu se v atriu základní
školy v Železné Rudě sešli na pozvání Unie rodičů žáci
školy, jejich rodiče a další příznivci zábavy a radovánek.
Společně hudbou, tancem a hrami přivítali zimní období
roku. Věřme, že jejich vítání opravdová zima již brzy
vyslyší a zaplaví Rudu sněhem. -Red- (foto: Eva
Podroužková)

Šumava - krajina a lidé ve třetím tisíciletí
Rekonstrukce a revitalizace zámku Vimperk
Cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace kulturní nemovité památky "Zámek Vimperk", zahrad a pozemků přilehlých k
zámku ve vlastnictví NP Šumava.
Vimperk je v projektu představen jako další symbolická
brána Šumavy (spolu s Českým Krumlovem,
Prachaticemi, Sušicí a Klatovy). Rekonstrukcí této
památky chce správa NP a CHKO Šumava vytvořit
mezinárodně významné centrum environmentálního
vzdělávání a výzkumu. Prostory prodchnuté historií
mohou tvořit přitažlivý rámec pro zpřístupnění principů
ochrany přírody a významu NP a CHKO Šumava široké
veřejnosti.
Vytvořením špičkového evropského pracoviště
spolupracujícího s vysokými školami a univerzitami v ČR i
ve světě vzniknou podmínky např. pro pořádání konferencí
a akcí mezinárodního, národního, resortního nebo
nadregionálního významu a v návaznosti na to bude možno
podstatně ovlivnit rozvoj služeb města a okolních obcí.
Zámek a zahrady mohou také velmi dobře sloužit k
relaxaci a odpočinku, představení starých řemesel a
technologií všem věkovým kategoriím návštěvníků. -red-

STRANA 22

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Česká televize v Železné Rudě
1

náročné, záběry se často opakovaly. Jednou se
čekalo na ticho, jindy se neplánovaně zablesklo
při fotografování nebo do záběru vstoupil malý
Kája Papež, který “pomáhal” svému tátovi s
autoplošinou.
Konečně se dotočily poslední záběry s
přistáním i odletem vzduchoplavce a všichni
jsme se přesunuli na Zhůří pod Javornou, kde se
natočil obraz o zaniklé osadě Zhůří. Po sedmi

3
Na konci listopadu přijela do našeho horského
městečka Česká televize. Natáčela zde vzdělávací
pořad pro mladé i starší. Půjde o seriál přibližně
dvaceti dílů pojednávajících hlavně o pohraničních
horách, které byly nejvíce postiženy historickým

2
hodinách natáčení byli všichni rádi, že mohou
hladoví, zmrzlí a unavení směřovat do svých
domovů. CtiDra
Fotografie č. 1 - děti vytahují zmrzlého
vzduchoplavce z koše balónu; č. 2 - vzduchoplavec
Kráčmera představuje dětem své plány o putování
po Šumavě; č. 3 - televizní švindly a triky “balón”; č. 4 - dětští herci s představitelem
vzduchoplavce Kráčmery Tomášem Šulajem.
Herec Tomáš Šulaj je nositelem Ceny Thálie 2005
za roli Jerryho v muzikálu Donaha.
(Foto: Ctirad Drahorád)

vývojem ve dvacátém století.
Pořad se bude jmenovat Vzduchoplavec
Kráčmera a bude porovnávat současnou realitu s
historickou podobou navštívených míst v době první
republiky.
Česká televize požádala o spolupráci kromě
města Železná Ruda také základní školu,takže
několik dětí dostalo příležitost zahrát si v televizi. V
den natáčení, 29. listopadu se na Hojsově Stráži sešlo s
natáčecím štábem šest žáků z osmé třídy. Naše děti si
před kamerou zahrály s hercem Tomášem Šulajem,
hercem Slováckého divadla v Uherském Hradišti,
který má v seriálu hlavní roli. Natáčení bylo velmi

4
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VELKOPLOŠNÉ FOTOGRAFIE V PLZNI
V budově Krajského úřadu byla 10.
prosince 2009 ve 14 hod zahájena
slavnostní vernisáží výstava
velkoplošných fotografií Zachraňme
Šumavu. Výstava je společnou
iniciativou Svazu obcí Národního parku
Šumava, občanského sdružení
Zachraňme Šumavu, Sdružení vlastníků
obecních a soukromých lesů ČR a
agentury ex voto, s.r.o. Plzeň je
sedmnáctým městem, které putovní
výstava fotografií Zděnka Troupa během
jednoho roku navštíví.
V rámci výstavy byl proveden také
křest knihy fotografa Milana Váchala
a publicisty Zdeňka Roučky, Šumava
kouzelná a umírající.

Záštitu nad oběma akcemi převzala
hejtmanka Plzeňského kraje Milada
Emmerová.
Výstava se koná v době, kdy na
Šumavě vrcholí rekordní kůrovcové
těžby. Nedá se již tvrdit, že je to stav,
který má Správa NP Šumava pod
kontrolou, jak sebevědomě prohlašovala
začátkem sezony. Zdá se, že 4-5 mm
velký brouček se stal
nekontrolovatelným živlem.
V podmínkách, které mu byly
přichystány po orkánu Kyrill začátkem
roku 2007, se to nakonec dalo, podle
staletých lesnických zkušeností,
očekávat. Dá se věřit i tomu, že dnes, pět
minut po dvanácté, Správa NpŠ a CHKO

Šumava s kůrovcem bojuje, když o sto
procent překračuje plánované kůrovcové
těžby. A bude to ještě více, protože ze
Šumavy odjíždí denně se dřevem desítky
kamionů.
Lesní hřbitov
Zdá se, že potřeba řešení všech šesti
bodů,
které již přes rok žádá petice
Svazu obcí NP Šumava, je nanejvýše
nutná. Pod záštitou líbivého hesla,
Příroda si pomůže sama probíhá na
Šumavě experiment, který Zelenou
střechu Evropy, kdysi největší ucelenou
oblast lesů ve Střední Evropě, přeměňuje
v lesní hřbitov.
Nejen výstava, ale především křtěná
kniha na leteckých snímcích ukáží místa,
která běžným návštěvníkům nejsou
přístupna.
Každý se sám může rozhodnout, zda
jásat nad zmlazením v některých částech
Šumavy, kde možná za desítky let bude
vzrostlý les, nebo odsoudit posedlost,
která jménem ochrany přírody mění
typický vzhled šumavské krajiny na
jakousi divočinu, která již nemá nic
společného se šumavskými lesy z doby
zakládání národního parku. František
Nykles, Šumava
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TĚŠÍŠ SE NA VÁNOCE?

Fotografie zachycuje vítěze 15. ročníku tradičního volejbalového turnaje
smíšených družstev pořádaných Sk Špičák. Ve školní tělocvičně se sešlo šest
družstev z celého okresu, z toho dvě ze Železné Rudy. Favorité z Tajanova
potvrdili vynikající formu a zvítězili bez ztráty jediného setu. Na fotografii jsou
spokojení vítězové turnaje s cenou pro vítěze. Domácí družstva skončila na
opačném konci tabulky, ale přesto se už těší na příští ročník turnaje. (Red)

...a co paintbal?
Počasí na horách je těžko
předvídatelné.Jestli bude o vánočních
svátcích dost sněhu, to v době redakční
uzávěrky můžeme těžko předpokládat.
Doufám, že bude aspoň mráz, aby se v
lyžařských areálech dalo zasněžovat
technickým sněhem.Ve volném čase je
Železnorudsko ideální pro pěší
turistiku.
Krásná je trasa Železná Ruda-

Zámecký les-Polom-jezero Laka nebo
pohodlnější Železná Ruda-hraniční
přechod Debrník-Schwellhäusl se
starobylou restaurací v lesích. Oblíbená
je trasa na Čertovo jezero, nebo
náročnější na jezero Černé- ze Špičáku
a dále přes Stateček pod OstrýmLovečnou na Zadní Chalupy a do
Nýrska. Na Zadních Chalupách je
přechod do bavorského Rittsteigu s
možností návratu přes
Sv.Kateřinu.Pozor!Toto je trasa na celý
den.Nebo se pusťte do prohlídky

Těším se moc, protože bude Štědrý den.
(Lenka N., 12 let)
Jsem hrozně ráda, že nebudeme muset
chodit do školy. (Veronika V., 13 let)
Na vánoční prázdniny se moc těším,
protože si budu moct zajezdit na
snowboardu, teda pokud bude sníh.(Jiří
H., 13 let)
Budu se moc těšit jenom, když napadne
sníh.(Klára N., 14 let)
historického nádraží v Železné RuděAlžbětíně,které uprostřed budovy dělí
státní hranice a zajděte tam do
informačního centra obou národních
parků.
Kromě vycházek máte v Rudě i jiné
možnosti-na ty upozorňujeme na jiném
místě Zpravodaje. Tady ještě jedno
pozvání. Už jste zkusili paintball? Ne?
Po telefonické domluvě na číslech 724
966 011 nebo 602 889 293 máte
možnost. (Skupina 10-max.18 osob).
JH
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Šumava - krajina živitelka - nová publikace lesníka Petra Martana
Knihu s předmluvou prezidenta republiky
vydala Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.
ve Čkyni pod odbornou záštitou a s finančním
přispěním Ministerstva zemědělství. Záštitu
poskytli hejtmanka Plzeňského kraje Milada
Emmerová a hejtman Jihočeského kraje Jiří
Zimola. Kniha vyšla za přispění
nakladatelství Františka Taliána Fortuna
Praha. Neprodejnou publikaci lze po domluvě
na tel. 732 373 448 zaslat poštou. Lesnický
odborník Radomír Mrkva o této publikaci
říká: „Osud šumavských hvozdů, krajiny,
obývané nespočtem lidských generací, které
místu vtiskly onen často zmiňovaný GENIUS
LOCI, je nejen stále více aktuální, ale dostává
se na jakési fatální rozcestí, kdy průběh
procesů již nepůjde vrátit. Zatím co část
aktérů, často i vědecky fundovaných, zastánců
módního trendu všemocného a pozitivního
vlivu disturbancí na přírodu (lidskou
společnost?) tleská, protože právě o to se
snažila, na druhé straně mnoho lidí a zejména
obyvatel či návštěvníků Šumavy je zděšena.
Petr Martan, rodák z vesnice Dolany u
Vimperku, člověk, který na Šumavě žije a
poznal zde život ze všech stránek, praktikující

také duchovní vědy a askezi, vnímá změnu
Šumavy zvláště citlivě. Po předchozí publikaci
Šumava umírající a ohrožená (2008) nám nyní
předkládá dílo, svým obsahem podstatně
rozšířené, která se snaží podchytit ohrožení
Šumavy z celé řady aspektů. Přitom nejde o
práci stroze odbornou. Zasvěceně a vysoce
fundovaně jsou zde popsána východiska a
diskuse, které vedly k současnému stavu.“

Předmluva
Už z názvu je vidět, že se setkáváme se
střízlivým pohledem na život člověka v těchto
snad nejkrásnějších českých horách. Petr
M a r t a n s e p r o b l e m a t i k o u Š u m a v y,
šumavských lesů a působení člověka v
šumavské přírodě zabývá dlouhodobě.
Nedívá se na Šumavu jako na laboratoř, ve
které máme dělat experimenty podle
voluntaristických extrémních scénářů. Nedívá
se na Šumavu ani jako občasný návštěvník z
velkého města, který se přijde pokochat a
odpočinout, ale místnímu životu nerozumí a
přesto se snaží kázat, jak mají zdejší lidé s
Šumavou zacházet.
Petr Martan naopak pohlíží na Šumavu
jako na svůj domov a jako na překrásné místo,

Blahopřání
V prosinci slaví významná životní jubilea
tito občané:
pan Josef Dunovský ze Železné Rudy
pan Jan Iszák ze Železné Rudy
paní Štěpánka Kyselá ze Špičáku
Všem přejeme pevné zdraví, hodně klidu
a pohody a všenejlepší do dalších let.
Sociální komise

které bude vždy lákat jak turisty, tak i
odborníky na geologii, botaniku či zoologii.
Především ale na ni pohlíží jako na místo, kde
žijí a pracují lidé, a to po celá staletí. Lidé,
kteří Šumavu právem považují za svůj životní
prostor. Lidé, kteří jsou si dobře vědomi její
ceny, kteří dobře chápou nutnost její ochrany,
kteří ale pod slovem ochrana nechápou
naprosté potlačení jakéhokoli hospodaření.
Šumava byla v posledních desetiletích
vybrána k naprosto ojedinělému pokusu. V
kulturní krajině, kde ještě před sto lety byly
louky, políčka, silnice, farmy či dílny, kde se
čile hospodařilo v lese a kvůli dopravě dřeva
budovaly kanály, pily a jiné provozy, tam je
dnes za zády veřejnosti a za peníze veřejnosti
uměle budován prales. Co dřívější generace
vybudovaly, to se cíleně ničí a nechává
zpustnout. V kulturních lesích se nechávají
bez zásahu množit škůdci s nadějí, že si
člověkem vysázený monokulturní les
„poradí“. A když si neporadí, tajně se v
holinách vysazují stromky, a pak se vydávají
za úspěch přirozeného vývoje. To je dnešní
Šumava. Turisté povětšinou nacházejí cedule
Vstup zakázán, místní usedlíci každou chvíli
obdrží další dávku zákazů, omezení a
regulací.
Staví se před nás falešné dilema, že kdo
nechce, aby Šumava byla laboratoří pro nikdy
nikde nevyzkoušený pokus „vrátit“ kulturní
krajinu přírodě, ten si prý přeje její zničení.
Tak to není. Petr Martan má Šumavu rád. A
přesto, nebo možná právě proto ji vidí jako
krajinu živitelku. Krajinu, která si zaslouží,
aby se na ní hospodařilo a aby se chránila. S
rozumem, bez fanatismu. Proto je Martanova
publikace užitečným příspěvkem do tak
aktuální debaty o tom, kudy půjde Šumava
dál.
Václav Klaus, prezident České
republiky

Unikátní postup
Proti národnímu parku bojuje prostřednictvím
placené inzerce

rozšířený systém zasněžování
baby sitting v pobočce lyžařské školy
Nad nádražím
internetové wifi připojení pro veřejnost
ve Skiareálu Špičák
rozesílání aktuálních informací na mail

Prostřednictvím placené inzerce bojuje proti
bezzásahové politice Národního parku Bavorský les Max
Wurzer z bavorského Viechtachu. V hlavních bavorských
novinách Der Bayerwald Bote tiskne placené inzeráty, v
nichž připomíná sliby správy parku, že kůrovec nedoletí
daleko a že jeho přirození nepřátelé ho brzy zničí.
„Předpovědi kritiků národního parku se bohužel ukázaly
jako oprávněné,“ píše Wurzer a vyzývá občany Bavorska k
odporu proti dosavadní bezzásahové politice na velkých
plochách parku. „Nyní správa národního parku našla viníka.
Jsou to právě kritici parku, kteří na nebezpečí kůrovce
upozorňovali. Správa parku je zjevně toho názoru, že bude-li
méně kritiků politiky parku, bude i méně kůrovce.“ -rh-
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