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Uvnitř si přečtete: Volby do obecního zastupitelstva • Prezentace Železnorudska • Rozsvícení
vánočního stromu • Monster High v knihovně • Rekonstrukce běžeckých tratí na Belvederu

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Paní Antošová u voleb do zastupitelstva města

Vážení spoluobčané,
volbami a ustavujícím zasedá-

ním se začíná naplňovat, mnohdy
nelehká, práce zastupitele, proto
bych všem zvoleným zastupitelům
našeho města popřál, aby jim
práce v městském zastupitelstvu
přinášela více radosti a uspoko-
jení, než starostí. Za sebe mohu
slíbit, že získané hlasy v komu-
nálních volbách zhodnotím ve
prospěch našeho Železnorudska
a budu se snažit vést zastupitele
ke vzájemné spolupráci.

Složení zastupitelstva je výsledkem voleb, získaných hlasů od ob-
čanů a věřím, že každý hlas se bude prostřednictvím příslušného
zastupitele promítat pozitivně do práce nově zvoleného zastupitel-
stva. Zastupitelstvo čekají čtyři roky práce a má na co navazovat,
vždyť v minulém volebním období se povedla realizovat celá řada
úspěšných projektů nebo jsou rozpracovány. Některá předvolební
přehnaně populistická hesla a mnohdy i zbytečné rozeštvávání ode-
zněly. A jsem přesvědčen, že převládne konsensus pro pozitivní ře-
šení úkolů, plynoucích z povinností zastupitele a dobré služby
občanům našeho města.

Michal Š n e b e r g r
Starosta města Železná Ruda

Zřejmě ty nejdůležitější volby, které občané mohou nejvíce pocítit
a ovlivnit, jsou ty komunální. Nyní se k nim krátce vrátíme, protože
se konaly po uzávěrce posledního Železnorudského zpravodaje. Do mí-
stního zastupitelstva kandidovalo dohromady 5 sdružení a stran. Z tě-
chto 65 kandidátů si lidé zvolili následujících 13 zastupitelů:

Lucie Lehká, Vladimíra Navrátilová, Filip Brož, Tomáš Horek, Jan
Kořán, Milan Kříž, Jiří Mareš, Karel Papež, Radek Roubal, Aleš
Sekyra, Marek Sekyra, Filip Smola, Michal Šnebergr.

Na ustavujícím veřejném zasedání všichni členové složili slib zastu-
pitele. Starostou byl znovu zvolen dosavadní starosta Michal Šnebergr,
stejně tak místostarostou obce byl znovu zvolen Milan Kříž.

Horní foto: Před vchodem do nádražní budovy kolem r. 1954. Za bavorskou hra-
nicí stál komplex dřevěných zátarasů. Uzavírání celého nádraží z československé
strany přicházelo postupně se zakázaným pásmem. Omezení začala v květnu 1951
a vyvrcholila v září 1953. Směrem do Německé spolkové republiky propagovala
nabubřele komunismus velká rudá hvězda. Pod ní v oknech vévodily celému štítu
obrazy Josefa Stalina a Klementa Gottwalda. Později po jejich smrti zdobily okna
československé a sovětské vlaječky a holubice míru.
Čerpáno a publikováno se souhlasem Z. Roučky z knihy Šumavou ze svobody do
opony
Spodní foto: Hraniční přechod dnes, po 60ti letech. Nebýt několika nápisů a hra-
ničního kamene, tak si člověk ani nevšimne, že je v cizině...

Alžbětín
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VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Jak se sluší a patří, měli by se obyvatelé Železnorudska seznámit se

svými zastupiteli. Proto v krátkosti přinášíme pár slov prvních sedmi
zastupitelů, tak jak nám přišli před uzávěrkou do redakce.

Milí spoluobčané, jmenuji se Filip
Smola a chci Vám velmi poděkovat za
zvolení do zastupitelstva naší obce. Na Že-
lezné Rudě jsem vyrostl, a proto mi není
lhostejný její osud. Jako předseda Výboru
pro mezinárodní spolupráci a evropské
fondy se budu věnovat zejména získávání
finančních prostředků na opravu centra
města a současně také prohlubování
česko-německých vztahů. Ještě jednou
Vám děkuji za projevenou důvěru a budu
rád, když se na mě kdykoli obrátíte.

Marek Sekyra: Ještě jednou bych chtěl
touto cestou poděkovat všem, kteří mě
svými hlasy podpořili v těchto komunál-
ních volbách. Ve funkci zastupitele města
jsem poprvé a chci říci, že se budu snažit
udělat vše pro to, aby se nám zde žilo co
nejlépe, jak občanům, tak podnikatelům
a návštěvníkům. Ještě jednou děkuji.

Jmenuji se Filip Brož a předně vám dě-
kuji za projevenou důvěru zvolením do za-
stupitelstva města. Žiji zde od narození
a záleží mi na reputaci, vzhledu a rozvoji
Železné Rudy, její modernizaci a zatrak-
tivňování nejen pro návštěvníky, ale
hlavně pro místní. Chci být na naše město
pyšný, aby bylo místem, kde se bude
dobře žít nám i našim dětem a proto se
budu snažit dělat maximum.

Jmenuji se Jiří Mareš, je mi 39 let.
V Železné Rudě žiji a pracuji od roku
1995 u Policie ČR. Byl jsem zvolen do
místního zastupitelstva jako nezávislý na
kandidátce ČSSD a tímto zároveň děkuji
voličům za projevenou důvěru. Hlavním
cílem je zlepšení vzhledu města, hlavně
jeho centra. Dalším cílem je zlepšení cel-
kového obrazu města jak v očích trvale ži-
jících obyvatel, tak turistů.

Aleš Sekyra: Děkuji všem voličům,
kteří podpořili moji osobu v komunálních
volbách 2014. Získáním mandátu v těchto
volbách budu pracovat a plnit řádně po-
vinnosti zastupitele našeho města. Jelikož
jsem v zastupitelstvu druhé volební ob-
dobí, vím co je třeba plnit s velkou priori-
tou pro rozvoj města a spoluobčany.
Samozřejmostí je dokončit všechny smys-
luplné projekty. Nadále hledat rozumné
řešení ve věcech, které nám přitěžují a ne-
dělají městu Železná Ruda to nejlepší
jméno.

Vladimíra Navrátilová: Děkuji všem
za podporu! Chtěla bych požádat majitele
nemovitostí, především v centru Železné
Rudy, aby udržovali své objekty a jejich
okolí upravené (přístřešky, plachty, pletiva
atd.)

Lucie Strnadová: Jsem rodačkou
města Železná Ruda, s rodinou žiji na Špi-
čáku a pracuji jako lékařka v nemocnici
ve Zwieselu. Svou prací v zastupitelstvu
bych se chtěla pokusit o zlepšení příhra-
ničních vztahů našeho a sousedního ně-
meckého regionu, prioritně v oblasti
zdravotní péče a cestovního ruchu.

fb

„PRÍSPĚVEK NA LÉKY“
Vážení čtenáři,
zastupitelé města Železná Ruda letos opětovně schválili „příspěvek

na léky“ ve výši 500,- Kč pro občany, kteří žijí trvale v Železné Rudě
a v roce 2014 dosáhnou věku minimálně 62 let.

Poukázky pro lékárnu je možné si vyzvedávat na MěÚ Železná
Ruda, Správním odboru – platnost poukázek je do 31. 01. 2015.

Lékárna je otevřena denně od 8.00 – 18.00hod. Vzhledem k tomu, že
personál lékárny nezná všechny občany Železné Rudy, je třeba si
s sebou vzít nějaký doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní
pas, řidičský průkaz,… ). Děkujeme za pochopení.

MěÚ Železná Ruda, Správní odbor

Nový redakční email
Vážení čtenáři a přispěvatelé, ještě jednou připomínáme, že jsme pro

snazší správu došlé elektronické pošty založili jednotný a jednoduchý
redakční email, na který nám můžete psát své příspěvky a náměty do
Železnorudského zpravodaje. Zprávy se tak dostanou ke všem redak-
torům zároveň a ihned je můžeme řešit. Proto si vymažte naše staré
soukromé emaily, které jste doposud používali a stále nám na ně občas
píšete. Veškeré emaily posílejte na tuto jednoduchou adresu:
redakceZZ@email.cz

Zasílání elektronické verze zpravodaje
Těší nás váš zájem o zasílání zpravodaje elektronickou formou. Proto

opět připomínáme tuto možnost ještě těm, kteří ji nevyužili, nebo si
toho nevšimli. Pro registraci k odběru zpravodaje nám stačí napsat na
redakční email: redakceZZ@mail.cz a budete zařazeni do seznamu od-
běratelů, kteří obdrží nový zpravodaj elektronickou formou ihned
po jeho vydání. fb

Nabídka zájemcům
Při pořádání archivu, který tu zanechal P. Antonín Prokeš, se také

našlo množství dnes už historických fotografií z let 70. a 80. minu-
lého století. Převážně se týkají vnitřku kostela, např. vnitřní výzdoby
k jeho 250. výročí založení. Proto je farní správa bude nabízet k od-
koupení za 20 Kč za kus. Zájemci si mohou zavolat do 20. prosince na
tel. 732 771 807.
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Léto je nenávratně za námi a co nevidět
začne zimní sezona. Venku se nám již
ochlazuje, stojím u okna v infocentru, hle-
dím na setmělou prázdnou ulici a přemýš-
lím, co nám ta nadcházející zimní sezona
přinese. Nevím proč, ale najednou mě na-
padá dávné pořekadlo: „jak jsi zasel, tak
sklidíš“. Je spousta věcí, které ovlivnit ne-
můžeme, jako třeba počasí, sněhové pod-
mínky či ekonomickou situaci ve státě.
Ale zároveň jsou i věci, které ovlivnit mů-

žeme. A jednou z nich je propagace města a celého regionu Železnorud-
ska. Již v červnovém vydání jsem Vás informovala, na jakých veletrzích
a výstavách cestovního ruchu jsme se prezentovali, ať již se samostatným
stánkem nebo jako spoluvystavovatelé Plzeňského Kraje či turistického
magazínu TIM. Teď v září k těmto výstavám přibyla ještě tradiční pre-
zentace na veletrhu ITEP v Plzni.

Ovšem neprezentujeme se pouze prostřednictvím výstav cestovního
ruchu. Velkou měrou se zviditelňujeme v různých celorepublikových tu-
ristických magazínech jako jsou: TIM, Kam Po Česku, Vítaný Host, Tu-
rista, Fajn Život, Eurobeds, Doma na Šumavě,.. dále v „Cestovní
Informátor“, který je distribuován též po celém Slovensku. Neméně dů-
ležitá je i propagace v regionálních denících, která slouží především k
zpropagování akcí konaných na Železnorudsku neboť i jednodenní ná-
vštěvníci jsou u nás vítáni. Součástí jsou i různé typy na výlety, kvízy
či fotografie, které dodáváme nepravidelně do dalších tiskovin. Velkým

plusem je též spolupráce v rámci projektu „Plzeň 2015“ a s ostatními in-
focentry nejen v ČR. Nedílnou součástí je i několik poutačů umístěných
při mezinárodní silnici.

Nesmím opomenout ani různé www stránky ať již spravované Plzeň-
ským Krajem, Czechtourismem či jiným turistickým subjektem. Na
těchto stránkách jsou většinou dané prezentace zdarma – především tedy
různé typy na výlety či akce. Velkou měrou přispívá též hojná sledovanost
Šumavanetu.

Naším cílem pro příští rok je ještě více tyto prezentace rozšířit a zdo-
konalit nebo alespoň zachovat v dosavadním rázu. Bohužel vše je z velké
části závislé na finančních možnostech. Ivana Vilišová, ITC

Prezentace Železnorudska

Železnorudský betlém
V polovině uplynulého měsíce se návštěvníci kostela

divili, že už je vystavený železnorudský betlém. Má to však
svou příčinu. 21. října sem totiž přijela Česká televize, aby
s panem Karlem Tittlem, velhartickým řezbářem, natočila
dokument o tomto jeho díle. Záznam z natáčení můžete
zhlédnout v sobotu 29. 11. 2014 v 10 hodin na ČT 2 v pořadu
Folklorika.

A tak se v této chvíli nabízí příležitost se ohlédnout za tím
patnáctiměsíčním snažením a chvályhodnou štědrostí vás,

našich občanů. Právě vaším přispěním se tento záměr podařilo uskutečnit. Nej-
štědřejším dárcem je pan Václav Nový, za lyžaře a maketu kostela zaplatil celkem
10 tis. Druhým s podobnou částkou je důchodce, který si nepřeje zveřejnit své
jméno. Třetím v pořadí je další člověk, jehož identita má také zůstat utajená. Ten
za dvě postavy s lucernami uhradil 6 800 Kč. A následující – paní M. Antošová,
p. M. Kubátová, p. Rossiterová a manželé Latkovi věnovali každý po jedné figuře
(1 ks = 3000 Kč). K těmto mecenášům také patří Město Železná Ruda (27 900 Kč)
a Řeznictví v Železné Rudě (3 187 Kč). Jim všem, ale také vám, drobným přispě-
vatelům – velké díky za vaši ochotu a otevřené srdce.

Někteří lidé se ptají, jestli je už náš betlém hotový. Záleží to na vás, přátelé, a na
vašem probuzení. Prohlédněte si tento výtvor a můžete se k tomu vyjádřit. Za vaše
připomínky, postřehy a nápady budeme jen rádi. Mimochodem – věděli jste, že ma-
keta železnorudského kostela je v posledních 50 letech už třetí v pořadí? O prvních
dvou (jedna ze 70. a druhá z 80. let min. stol.) není známo, kde skončily.

L. Kovácsová

ZELEZNORUDSKY_ZPRAVODAJ_11-2014_16stran:Sestava 1 13.11.2014 8:47 Stránka 3



ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 4

Měsíc říjen nám v knihovně začal tak, jako ve
většině knihoven v České republice v tento čas,
a to Týdnem knihoven. Čtenáře, kteří přišli
v tomto týdnu do knihovny, čekaly nejen nové
knihy, ale i dva nové počítače, které byly čás-
tečně financovány z dotačního programu VISK
3. Čtenářům byly odpuštěny poplatky a noví
čtenáři byli přeregistrováni na rok zdarma. Cel-
kem se takto přišlo zaregistrovat 42 čtenářů.

Na začátku října také dorazily výsledky re-
kordu s nejvíce poslouchajícími a čtoucími lidmi,

kterého se žáci prvního stupně prostřednictvím
knihovny zúčastnili ke konci září. V roce 2010 se
zmiňovaného rekordu zúčastnilo 41 institucí
a četlo nebo poslouchalo 4 889 lidí. Letos byl za-

znamenán velký obrat. Účastnilo se 152 institucí
a četlo a poslouchalo 15 786 lidí. Z toho od nás
bylo 5 čtoucích a 76 poslouchajících.

30. 10. pak knihovnu navštívili páťáci, kteří

Monster High v knihovně

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

a
ZVONKOVÝ PRŮVOD

rovnou od pekelného ohně
a váhy hříšníků

30. 11. 2014
U kostela Panny Marie Pomocné

*Přijďte se ohřát k pekelnému ohni, zvážit se na váhu hříšníků
a napsat dopis pro Ježíška i s razítkem.

Pro děti zdarma sladká odměna.
*Dětem dejte zvonečky a lucerničky
a projděte se tradičnímzvonkovým

průvodem na Belveder,
kde se rozzáří ohňostroj.

13:30 – zažehnutí pekelného ohně
a otevření váhy hříšníků

15:00 – prohlídka kostela s výkladem
a zhlédnutí vznikajícího
vyřezávaného betlému

17:00 – v kostele zazpívá
Železnorudský smíšený sbor

17:10 – rozsvícení stromku
17:30 – zvonkový průvod na Belvedér

*Svařené víno i dětské, klobásky, cukroví,... za symbolickou cenu ☺☺

měli za úkol vybrat si knihu nebo časopis podle
svého gusta a poté o nich napsat minimálně pět
vět anglicky. Kluci to vzali přes malého pose-
routku až po naučnou knihu o autech, holky 
naopak přes Čtyřlístek, Mimoňku až po překva-
pivě žánr fantasy. 

V ten samý den, ale odpoledne, se v knihovně
konalo Monster High odpoledne. 

A co nebo kdo to vůbec Monster High je? Je
to kreslený seriál, kde parta holek chodí na
střední školu a prožívají vše jako všichni ostatní.
Ale přece je tu pár odlišností. Tyto postavičky
mají nadpřirozené schopnosti, se kterými umí
ledajaké věci. S tímto seriálem souvisí samoz-
řejmě spousta hraček a různých reklamních
předmětů.

Děvčata ze třetí třídy jsou na kreslené upírky
ještě moc malá, naopak holky z páté třídy pro-
hlásily, že už jsou na Monster High velké. Proto
se volil zlatý střed na toto odpoledne a to nad-
šené čtvrťačky. Holky přišly krásně oblečené ve
stylu Monster High party. Nejprve jsme si pa-
třičně upravily účes a vytvořily make-up, kde se
barvičkami opravdu nešetřilo. Při všem tom
zkrášlování holky kreslily obrázky svých oblí-
bených hrdinek, které se budou posílat do stej-
nojmenného časopisu. Nejzdařilejší výkresy
budou možná i vytištěny! Shlédly jsme i Mon-
ster High film a řešily hádanky a rébusy v tomto
stylu, zahrály jsme si „lebku pravdy“ a udělaly
si monstertestík na naši upřímnost. Nakonec do-
staly holky malé dárečky s motivy Monster
High a odcházely snad spokojeně domů. Jak
jsme se s holkami shodly – někdy musíme tuto
akci určitě zopakovat! 

Na závěr bych ráda upozornila, že v pondělí
17. 11. 2014 na státní svátek, bude knihovna
uzavřena.

Aneta Šárka Šebelíková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Přijmeme:
��

„Administrativního
asistenta/ku, pro technický

dozor na stavbě
v Železné Rudě“

��

Požadujeme:
Velmi dobrou znalost PC.

Práce na dobu určitou.
��

Kontaktní email:
V případě, že Vás tato nabídka

oslovila, zašlete motivační dopis
a životopis vč. Vaší aktuální 

fotografie na email: 
personal@design-development.cz

��

Design Development CZ s.r.o.

Vážení přátelé,
zveme Vás na

Adventní koncert kytarového virtuosa

Štěpána Raka
do kostela sv. Vintíře

v Dobré Vodě u Hartmanic.
Koncert připravujeme pro Vás a Vaše blízké

na pátek večer
5. prosince 2014 od 19:30 hod.

Čeká Vás malé překvapení.
Vstupenky za 220,- Kč si budete moci od poloviny listopadu zakoupit v:
• Městském informačním středisku v Hartmanicích
• Informačním turistickém centru v Železné Rudě
• Městském kulturním a informačním středisku v Kašperských Horách
• na naší e-mailové adrese sumavske.cesty@centrum.cz 
• telefonních číslech 603 26 50 34 a 724 00 66 25.

Poklidný čas Adventu Vám přejí

Šumavské cesty, z.s. 
www.sumavskecesty.cz
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Železnorudsko Vás baví!

Akce: Pořadatel/Místo: Kontakt:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 11. Svatomartinský sjezd z Pancíře – 4.ročník HS Šumava/Pancíř, 12:00 376 397 273

- sportovně recesistický závod za účelem přivolání paní Zimy do hor, z Pancíře přes Belvedér k osvěžovně Kandahár…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 11. Zabijačkové hody Penzion U zlomené lyže 724 591 260

- plus taneční zábava…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 11. Šumavskéhody Hotel a pivovar Belvedér 376 397 016

- vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 11. Adventní koncert Hojsova Stráž, kostel, 18:00 376 361 227

- v kostele v Hojsově Stráži zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 11. Pohádkové pivo pro rok 2015 Hotel a pivovar Belvedér, 13:00 376 397 016

- 7. ročník mezinárodnípivovarské soutěže
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 11. Rozsvícení vánočního stromku Město Žel. Ruda/centrum města, 17:00 376 397 033

- odpolední program, poté vlastní rozsvícení vánočního stromu, zazpívá Železnorudský smíšený sbor…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 11. Zvonkový průvod k hoteluBelvedér Hotel Belvedér, Žel.Ruda, 17:30 376 397 016

- od kostela se průvod vydá na Belvedér……
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 12. Mikulášská nadílka Penzion „Dračí vila“, 18:00 376 390 124

- také Hojsovu Stráž navštíví Mikuláš s čerty…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 12. Mikulášská pro dospělé Penzion „U zlomené lyže“, 724 591 260

- taneční zábava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 12. Setkání u kaple sv. Barbory ŽR klub/Žel. Ruda, 14:00 376 397 185

- tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 12. Mikulášská zábava SDH H. Stráž/Hotel „Na Stráži“ 376 361 227

- od 20:00 hod. hraje BK BAND
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku
Ježíškova pošta
– již tradičně otevírá v Železné Rudě svoji kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních
přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich rodiče, babičky a dědečky.
Adresa: Ježíškova pošta, ITC,

Klostermannovo nám. 295,
340 04 Železná Ruda. 

Od 1. 12. do 19. 12. 2014

Obrazy, kresby, aneb začínali spolu: Miloslav Čelakovský,
Jindřich Krátký, Josef Pospíchal:
výstava obrazů a kreseb v Muzeu Šumavy v Železné Rudě, od 2. 12. 2014 do 28. 2. 2015

Šumava očima V. Königa a F. Zvonečka
– výstava fotografií ve vestibulu radnice

Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete na www.sumava.net/itcruda/
ITC Ž.Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net

Výpis kalendářního přehledu akcí – zima 2014
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Šumavský koutek zoologa Srnec obecný

Srnec obecný
Srnec obecný je naší nejběžnější a nejzná-

mější spárkatou zvěří. Vyskytuje se nejen v le-
sích, ale i v otevřené zemědělské krajině. Mimo
zimní období zdobí hlavu samce paroží, podle
něhož můžeme určit nejen pohlaví, stáří, ale 
i zdravotní stav. Parůžky nejsou kost v pravém
slova smyslu, ale zrohovatělý útvar, který je
každoročně na podzim obměňován. V mysli-
vecké mluvě říkáme, že srnec paroží shazuje.
V zimním období se vytváří paroží nové, které
je do doby zralosti porostlé tzv. lýčím. Po vy-
tlučení, kdy se srnci zbavují odumřelé pokožky
parůžků vyniká tato ozdoba v plné kráse. Vět-
šina lidí se mylně domnívá, že paroží spárkaté
zvěře slouží jako obrana proti predátorům. To 
je však využíváno pouze jako zbraň proti kon-
kurenci vlastního druhu, k obhájení teritoria
hlavně v období říje.

Ta začíná v druhé polovině července a končí
v průběhu srpna. V tuto dobu můžeme pozoro-
vat souboje srnců o srnu. Silnější jedinec s mo-
hutnějším parožím odhání svého slabšího soka.
Tyto souboje mají velký význam, neboť aktu
rozmnožování se zúčastní jen ti nejsilnější, nej-
zdravější a tim i geneticky nejkvalitnější je-
dinci.

Srna rodí (klade) koncem května 1–2, výji-
mečně i tři srnčata, která mají ochranné zbar-
vení.  První dny svého života jsou odložena 
v trávě na klidném místě. Srna se k nim vrací

jen v době kojení. To je pro ně nejkritičtější ob-
dobí jejich života. Často se stává, že jsou při ná-
hodném objevení považována za sirotky, které
je třeba „zachránit“. Na svůj přirození pud
„přitisknout a nehýbat“, doplácejí i při senose-
čích, kdy značná část populace zahyne pod noži
rotačních sekaček. Po dvou týdnech již srnčata
srnu doprovázejí a postupně začínají přijímat
zelenou potravu. Kojena jsou ještě další 4 mě-
síce a v okolí své matky se zdržují do jara příš-
tího roku.

Největším přirozeným nepřítelem dospělé
srnčí zvěře na Šumavě je rys. Je to hlavní
složka jeho potravy, na které je existenčně zá-
vislý. Tomu však nemůžeme vyčítat. Několika-
násobně více srnčí zvěře uloví člověk jen pro
zábavu a zpestření jídelníčku. Velký vliv na po-
pulaci srnčí zvěře má motorismus. Každoročně
na silnicích zahyne několik tisíc zvířat. Nebez-
pečné jsou pro ne i velké lány jedovaté „ekolo-
gické“ řepky olejky.

Ivan Lukeš

Centrum volného času
- aktivity

Centrum volného času v Železné Rudě opět
od října rozvíjí svou činnost. Jak jistě ze zpra-
vodaje víte, věnuje se především organizování
volnočasových aktivit pro děti i mládež. Cílem
Centra volného času je přispět k nabídce volno-
časových aktivit nejen pro děti a tím ji rozšířit.
Již dříve avizované kroužky se „rozjely“. Pokud
máte zájem, stále je možné se do některých 
z nich zapojit. 

Sláva Kulich, předseda CVČ Foto z aktivity keramiky s Radkou Andrejčíkovou

Železnorudský smíšený sbor zve své příznivce na svá adventní vystoupení:
29. 11. 2014: 18 h – kostel Hojsova Stráž – koncert spolu s dětským sborem a Renesančním sborem fléten
30. 11. 2014: 17 h – kostel Železná Ruda – zpívání koled

19 h – kostel Frauenau – adventní koncert
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1. 10. 2014 – Dopravní nehoda osobního automobilu na Pamferově Huti
se stala po obědě. Zraněný řidič byl v době našeho příjezdu
v péči ZZS. Naše jednotka provedla protipožární opatření
a vyčkala do vyproštění vozidla odtahovou službou.

8. 10. 2014 – Policií ČR jsme byli požádáni o spolupráci při vyhledá-
vání ztracené osoby v oblasti Gerlovy Hutě. Po několika
desítkách minut byla osoba, bez známek života, nalezena
a pátrání ukončeno.

13. 10. 2014 – K požáru garáží na Špičáku jsme vyjeli po vyhlášení po-
plachu. Na místě bylo zjištěno, že vlivem stavebních prací
došlo k sepnutí požárního čidla a vyhlášení poplachu. Udá-
lost byla klasifikována jako planý poplach.

15. 10. 2014 – V podvečerních hodinách jsme vyjeli k požáru objektu na
Klatovské ulici, v zahrádkách. Zde došlo k rozšíření ohně
při pálení starého dříví. Požár byl lokalizován a předán ma-
jiteli.

23. 10. 2014 – K pádu stromu na silnici jsme vyjeli do Hamrů. Při našem
příjezdu se pod spadlým stromem, který částečně zůstal
viset na drátech elektrického vedení, nacházelo vozidlo
české pošty. Řidička i spolujezdec vyvázli z nehody bez
zranění, jen s lehkým šokem. Po příjezdu pohotovostního
vozidla elektráren a odpojení elektrického vedení byl ve
spolupráci s nimi padlý strom rozřezán a odstraněn.

23. 10. 2014 – po návratu z předchozího výjezdu jsme byli požádání 
o pomoc při čerpání zatopených prostor penzionu, kde se
v důsledku vytrvalých dešťů zvedla hladina spodních vod.

Vážení čtenáři,
v době uzávěrky zpravodaje zažíváme krásný a relativně teplý podzim. Nenechte se ale zmást nepřicházející zimou, protože po ránu a v noci jsou

vozovky již namrzlé. Stejně tak myslete na zimní obutí pro automobily, než přijde ta pravá zima. V souvislosti s tím nesmíme zapomenout na bez-
pečnost při používání topidel. Ano, opakujeme to již po několikáté, ale i tak se najdou lidé, kteří po půl roce nepoužívání topidel bez kontroly přijdou,
škrtnou sirkou a pak se diví, že jim doma hoří. Nezapomeňte na vyčištění komínů, kontrolu kouřovodů, odstranění hořlavých materiálů z okolí topi-
del, nebo dodání nehořlavých předložek ke krbům.

Události za září 2014
2x dopravní nehoda             1x požár            5x technická pomoc          1x planý poplach

číslo / ročník: 10/9 období: 1. říjen 2014 – 1. listopad 2014

Cvičení lezeckých skupin na Špičácké rozhledně
Poslední říjnový den proběhlo první cvičení na letos nově otevřené Špičácké rozhledně. Cvičení lezecké skupiny HZS Plzeňského kraje 

z Klatov a Horské služby Špičák byla přítomna i naše jednotka. Cvičení bylo zaměřeno na transport zraněné osoby z vrcholu rozhledny. Transport
probíhal buď schodišťovým prostorem pomocí běžných transportních prostředků, nebo pomocí lezecké techniky po vnějším plášti budovy.

Zpravodaj: Filip Brož
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�� Dopisy od čtenářů  ��

Váží okolo 0,006 gramů a patří k zázrakům přírody. Je nejsilnějším les-
ním pracovníkem, nejlepším stavitelem a geniálním umělcem přežití.

Téměř je nevidíme, ale jsou zde. Jejich transportní cesty jsou kilometry
dlouhé. Přepravují kilogramy potravy do svých mrakodrapových mrave-
nišť. Cestu k nim vždy najdou dle pachových stop, které čtou pomocí
svých citlivých tykadel. Neuvěřitelný 1 mg této orientační stopy by vy-
stačil k vedení celé mravenčí kolonie 60x kolem celé zeměkoule.

Jestliže dojde k zatopení mraveniště, jsou schopni k překonání vodních
překážek vytvořit „plovoucí vory“ tím, že se za-
háknou nožkami a pomocí vzduchových bubli-
nek mezi nimi plují po hladině. Na 1cm2 se spojí
až 36 jedinců a vydrží týdny nad vodou. Po do-
sažení suchého místa započnou se stavbou no-
vého mraveniště.

Odhadem žije na Zemi asi 10000 biliónů (!)
mravenců. To je víc než počet známých hvězd
ve vesmíru.

Během 120 miliónů let vývoje vzniklo 2000
druhů, a přestože jeden mravenec váží pouze de-
setinu milióntiny člověka, všichni dohromady by
svojí vahou překonali váhu celého zemského
obyvatelstva.

Délka všech mravenčích kolonií by dosáhla
délky 5700 km, což by byla nejdelší stavba Ev-
ropy.

Mravenčí kusadla se zakousnou 8-mi násob-
nou rychlostí zvuku a unesou až 200 násobnou
váhu jejich vlastní hmotnosti. Člověk, v porov-
nání s nimi, by musel unést 17000 kg váhy 
a běžet s ní 20 km/hod.

Mraveniště není jen chaotickou hromadou
jehličí. Je důmyslně propojeno chodbami, v jeho
středu sídlí královna a jsou zde uložena vajíčka
dalších generací. I architekti ve svých plánech
používají mravenčího „know-how“.

Jsou rovněž vynikající lovci a farmáři. Za den
uloví až 100000 škůdců lesa (bohužel ne ků-
rovců) a larvy mšic chovají jako „dojné krávy“
pro jejich sladké výměšky.

Na okrajích lesů lze mnohdy pozorovat impo-
zantně veliká mraveniště orientovaná vždy již-
ním směrem, kvůli dopadu slunečních paprsků
a tím i tepla. Zbloudilému turistovi mohou slou-
žit k nalezení správné orientace.

Cestou vzhůru k Belvedéru je podél odtokové
stružky silnice též jedno takové. S čím ovšem
malí stavitelé nepočítali je, že při každém vět-
ším dešti se jejich důmyslná stavba sesune 
a velká část mraveniště je splavena i s jejich oby-
vateli do kanalizace.

Nebylo by ku prospěchu jak zabránit sesuvu
se stále se opakujícími katastrofami postavením
oddělující plexisklové tabule? Pomohlo by se
tím Ferdovi i jeho společníkům a umožnilo by
se kolemjdoucím a dětem sledovat za sklem je-
jich soukromý i pracovní život…. 

Co na to ochránci přírody?
Volně dle T. Ehrenberga Jiří Brunclík

Ferda Mravenec
a jeho kumpáni

Prodej rekreační chaty v obci
Železná Ruda-Špičák

Typ inzerátu: na prodej 
Typ nemovitosti: rekreační středisko
Typ vlastnictví: osobní vlastnictví
Zastavěná plocha: 340 m2

Lokalita: obec Špičák, okres Klatovy
Popis nemovitosti:

Prodej rekreační chaty, částečně podsklepené, včetně bytu 2+1 
s příslušenstvím, dále jídelna, bar a kuchyně, 

v 1. patře se nachází 11 pokojů s celkovou kapacitou 34 lůžek. 
K dispozici je rovněž zahradní terasa s venkovním posezením

a grilem. Chatu je možno ihned využívat.
Cena k jednání

Kontakt: Mobil: 702 091056
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Svítilo nám sluníčko
V neděli 26. října jsme se v teplém slunečném říjnovém odpoledni roz-

loučili se svými hosty – zpěváky z Velké Británie. Radost byla obapolná
– program z naší strany dlouhodobě připravovaný neměl organizační zá-
drhele a jako bonus nečekaný nám přálo i někdy nevraživé šumavské po-
časí. Ve tvářích našich anglických přátel bylo zřetelně čitelné nefalšované
nadšení z celého průběhu těch několika dnů, kterými nám oplatili naši
loňskou návštěvu u nich v okolí měst Bristolu a lázní Bathu.

Po jejich příletu ve čtvrtek v noci byli po pražském odbavení a přejezdu
do Rudy ubytováni v penzionu Alfa – to vše s asistencí našich obětavých
organizátorů. No a pátek a další dny už se „rozjely“ podle předem schvá-
leného a zajištěného harmonogramu. Přivítání na radnici starostou Ing.
Šnebergrem bylo formální jen na první pohled, setkali se přece lidé, kteří
mají společné hobby – sborový zpěv a Michala si také všichni z loňské ná-
vštěvy pamatovali! Chlebíčky a „šampáňo“ nás všechny po krátkém přá-
telském projevu dobře naladily na cestu do Plzně, kterou jsme mohli
realizovat díky finanční podpoře společnosti Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015, www.plzen2015.cz. Odpoledne jsme Angličanům

ukázali pivovar Prazdroj a připravili se v Katedrále svatého Bartoloměje
na plzeňském Náměstí Republiky na večerní koncert. Společné vystou-
pení Železnorudského smíšeného sboru, anglického sboru Souding It Out
a našich plzeňských kamarádů ze sboru KSMM (Komorní sdružení mla-
dých muzikantů) bylo pak krásnou páteční tečkou za prvním dnem. Ka-
tedrála byla slušně zaplněna a všichni jsme měli dobrý pocit z našeho
výkonu i příznivé reakce diváků v chrámu.

Po večeři v plzeňské restauraci U Švejka pak cesta busem uzavřela den
první. Sobota dopoledne rozdělila zpěváky z Anglie. Část si vzali naši do

rodin a většina pak v Alžbětíně prošla informačním střediskem a poslechla
si povídání naší kolegyně profesorky Katharin Eisch o životě na hranici
ČR a Bavorska. Stihli jsme pak ještě výstavu jejího otce v umělecké ga-
lerii. Po obědě vrcholily přípravy na odpolední koncert Železnorudského
sboru a Souding It Out v našem kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy.
Zase dobrá zpráva – přišli ti, které sborový zpěv zajímá a návštěva byla
velmi slušná! Potlesk nám i Angličanům byl dobrou odměnou pro oba
sbory i jejich dirigenty. Kdo pak ze zpěváků dal přednost před odpočin-
kem na závěrečný večer s hudbou návštěvě na další kulturní akci v Rud-
ském chrámu určitě nelitoval! Profesionálové – 5 mužů skupiny Hlasoplet
– předvedli plnému kostelu program nejen umělecky velmi zajímavý, ale
i vtipný a v pravém slova smyslu k nám divákům přívětivý. O posledním
večeru stručně – pilo se, jedlo i tančilo. Hudba skutečně nezná hranic –
jakmile kapela „rozjela“ v rockovém stylu svůj program, naši přátelé byli
v kole a my jsme pak nemohli přece sedět! O posledním dnu – neděli –
již byla řeč, nemohu opomenout zmínku o dopoledním nedělním výletu
lanovkou na Špičák s výstupem na novou rozhlednu a trasou k Čertovu je-
zeru. Sluníčko nám nezatáhlo oponu celou cestu a přátelé z Anglie viděli
do Bavorska i do Čech a některým jsme odpustili i otázku, kterým smě-
rem je „Poland“.

Nebylo by spravedlivé závěrem neocenit obětavou práci organizátorů
celé návštěvy. Pracovali v předstihu, s nasazením svého volného času a za
garance města a jmenovitě starosty, se jim povedlo celou návštěvu 
anglických přátel sboru Souding It Out dovést k vydařenému a prosluně-
nému konci. K tomu, že nám vše klaplo podle našich představ přispěl vel-
kou měrou i personál penzionu Alfa, kde byl celý anglický soubor
ubytován.

Karel Löffelmann

Železnorudský smíšený sbor

Angličtí hosté v železnorudském kostele
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Dne 21. 9. jsme celí natěšení nasedli do auto-
busu, zamávali jsme našim rodičům a v dešti-
vém počasí jsme vyrazili směr západ společně 
s paní učitelkou Kulhánkovou a s paní učitelkou
Veselou. Celou noc jsme cestovali přes Ně-
mecko a Francii do Paříže. V Paříži nás přiví-
talo slunečné počasí, takže bylo ideálně 
k prohlídce míst, která jsme měli naplánovaná.
Začali jsme u Invalidovny (stavby, kterou dal
Ludvík XIV. postavit pro raněné z válek), od ní
jsme šli k Eiffelově věži. Zhruba polovina z nás
si připlatila ke vstupnému a vyjeli jsme až do
rozhledny na vrcholu věže. Pohled na celou
Paříž stál opravdu za to. K Notre-Damu jsme
dorazili metrem a ten jsme si krátce prohlédli,
poté jsme se nalodili a projeli se po Seině. Pak
nás už jen čekala cesta autobusem do hotelu F1,
kde jsme přespali, a v úterý ráno jsme se nalo-
dili na trajekt v přístavu Calais, který nás pře-
pravil přes kanál La Manche do anglického
přístavu Dover. Někteří z nás si stačili vyfotit
proslulé křídové útesy.

Prohlídku Anglie jsme začali v krásném 
a barevném mořském světě v Brightonu. Násle-
doval Royal Pavillion – bývalá královská rezi-
dence. Večer jsme dorazili do Londýna, kde na
nás čekali zástupci anglických rodin, u kterých
jsme byli ubytováni. Středa byla věnována pro-
hlídce Londýna. Začali jsme u budovy parla-
mentu, jež je známá svou věží – Big Benem.
Dále naše kroky vedly přes Westminsterské
opatství k Britské národní galerii. Velkým záži-
tek pro ty, kteří přes velké množství lidí něco
zahlédli, bylo střídání jízdní stráže a střídaní
královské hradní stráže před Buckinghamským
palácem. Metrem jsme dále dojeli k Londýn-
skému oku, které nám umožnilo nádherný po-
hled na značnou část Londýna. Dále nás čekalo
muzeum Madame Tussaud, které je rozděleno
na několik částí: herci, filmové postavy, spor-
tovci, královská rodina, kulturní a vědečtí před-
stavitelé, hudební osobnosti, světoví politici,
hororová ulička, expozice výroby voskových 
figurín, cesta anglickými dějinami a hrdinové
studia Marvel. Na závěr prohlídky jsme zhlédli

film Super Heroes 4D. A už byl večer a my byli
rádi, že si v přátelských rodinách odpočineme.

Ve čtvrtek byl naplánován výlet k Stonehengi
na Salisburské pláni. Je to opravdu zvláštní
místo, kde většinu z nás musela napadnout myš-
lenka, jak a proč dávní lidé postavili tuto stavbu.
Dále jsme si prohlédli Salisburskou katedrálu 
a Winchesterský hrad, kde je na stěně připev-
něný kulatý stůl krále Artuše. A najednou tu byl
poslední večer v rodinách. Ráno jsme se roz-
loučili a předali dárky jako poděkování za péči
a jako vzpomínku na naši návštěvu. Před námi
byl poslední den v Londýně. Čekala nás Čínská
čtvrť a na Oxford street jsme dostali volno k ná-
kupu drobných předmětů, které nám budou při-
pomínat náš výlet. Pak jsme ještě navštívili loď
– muzeum HMS Belfast, která zůstala tak, jak
vypadala v období 2. světové války včetně po-

sádky tvořené figurínami. Přes Tower Bridge
jsme došli k Toweru a od něj sledovali otevření
mostu, přes který jsme před chvílí přecházeli.
Poštěstilo se nám vidět i proplouvající lodě.
Dále jsme pokračovali lodí do Greenwiche, kde
si všichni vyzkoušeli, jaké to je stát zároveň na
západní i východní polokouli, rozkročmo přes
nultý poledník. Konec prohlídky byl u králov-
ské observatoře.

Pak už nás čekala pouze cesta zpátky do Do-
veru, opět trajekt a dále autobusem přes Francii
a Německo domů. Škoda, že tato cesta nebyla
jako před týdnem opačným směrem.

Za týden jsme toho stihli hodně, ale všechno
rychle uteklo a už nás zase čekají všední dny s
chozením do školy. Teď už se můžeme těšit jen
na Vánoce.

Matěj Valenta a Martin Toul

Krátká vzpomínka na poznávací zájezd Paříž, Londýn
ve dnech 21. – 27. 9. 2014.

Anketa:
Jak se vám líbilo v Anglii?

Zájezd se mi moc líbil. Dal mi jistotu, že se dokážu domluvit s lidmi,
kteří mají anglický přízvuk. Také jsem si prohlédla mnoho krásných 
památek. Tím, že jsem bydlela v anglické rodině, mám vyzkoušené to, že
se s námi moc nebaví, ale přesto se mi po nich stýská. 

Pavla Podroužková

Líbilo se mi to. Naučil jsem se více porozumět „pravým Angličanům“.
Bylo super bavit se s Angličanem – hřejivý pocit, když ses v pohodě do-
mluvil. Podle mého je angličtina hned po mateřštině nejnezbytnější
jazyk.                                                                                Ondřej Ryška

Byla to úžasná zkušenost poznat nové lidi, nové kultury a jinou po-
vahu lidí. Poznal jsem, jaké to je mluvit anglicky s lidmi, kteří angličti-
nou mluví od narození. Bydlet v rodinách, poznat památky a dozvědět se
o nich více než z učebnic, už jen proto, že jsme je viděli naživo, nebo se
setkat s Amy Winehouse v muzeu Madame Tussaud pro mě byl úžasný zá-
žitek.                                                                                  Martin Steuer

Jsem velmi šťastná, že jsem se mohla tak úžasného zájezdu zúčastnit.
Bal to vyčerpávající, ale velmi přínosný výlet. Určitě jsem Francii a Vel-
kou Británii nenavštívila naposled.                              Adéla Topinková
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Jedenáct dní po vztyčení kříže a osm dní po pátém ročníku českoně-
meckého setkání na Juránkově chatě oznámili čeští turisté o.s. Otevřená
Šumava, že kříž na Svarohu je vyvrácen. Po konzultaci se starostou
oznámilo občanské sdružení tuto skutečnost Policii ČR v Železné Rudě.
Dne 10. října proběhlo místní šetření policie za účasti zástupců Otevřené
Šumavy. Bylo konstatováno, že morální škoda je větší než věcná. 

V sobotu 4. října vyrazili na křížovou cestu čtyři muži znovu. Tento-
krát s mladým sedmnáctiletým šerpou a čtyřmi pytli betonu. Jeden pytel,
jak se ukázalo byl málo. Mladý šerpa si to bude pamatovat a snad o tom
jednoho dne bude vyprávět svým vnukům. Osazování kříže bylo svěd-
kem bezmála třicet německých turistů. Nechápali počin neznámého van-
dala. Ale vylomených křížů jsou plné Čechy. Proč v Německu lidé kříže
na vrcholech hraničních hor nevylamují?

Možná by se při této příležitosti hodilo rozvinout nález Policie ČR:
morální škoda je větší než věcná…….. Vztyčování balvanů na hrani-
cích teritoria byl zvyk lidí od počátku civilizace. Původně měly tyto ka-
meny význam znamení pro vymezení svého území. Později kříž
symbolizoval společně sdílené hodnoty, etiku a kulturu. Tento symbol
svobody a víry na vrcholech hor ale také demonstroval moc civilizace ži-
jící v území, čímž logicky provokoval nepřítele. Nevíme kdo kříž na
vrcholu Svarohu vylomil, ale asi se mu něco na tomto symbolu nelíbilo.
Nesouhlasil s tím, aby kříž byl součástí tohoto místa a připomínal ne-
šťastnou minulost, nebo i rozporuplnou přítomnost.

Díky Bohu je kříž jen zhmotnění něčeho co lidé nosí v srdci. A v srdci
lidí je obtížné univerzální sdílené hodnoty vylomit. A tak se toho tak
moc zase nestalo…………….

Alexandr Václav Mazín

�� Čtenáři nám píší  ��

Konečně nastal očekávaný den a my s man-
želkou, jako každý podzim, vyrážíme do Že-
lezné Rudy, abychom alespon několik dnů
strávili na naší milované Šumavě. V pozdním
odpoledni dorážíme na penzion St. Moritz, kde
se zabydlujeme a hned,jakmile uložíme naše
věci, usedáme nad mapu a plánujeme nějaký zí-
třejší výlet. Po delší debatě odsouhlasíme trasu
a jdeme na večeři, kterou nám připravila paní
kuchařka z penzionu. Druhý den ráno se pro-
bouzíme sice do trochu mlhavého ráná, ale to
nám nevadí, protože sluníčko pomalu, ale jistě
se začíná prokousávat přes mlžný opar. Zdá se,
že bude hezký den a tak i snídaně nám lépe
chutná a ihned po její konzumaci vyrážíme směr
Staré Hutě, odkud po zelené značce jdeme na
Vysoký hřbet a dále na Rovnou. Když se naba-
žíme kouzelných obrázků podzimní přírody, 
pokračujeme dále po zelené značce ke kapli
Svatého Vintíře a odtud na jeho skálu, která se
jmenuje Březník. Po cestě jsou krásné výhledy

na Kaš perk, Sušici a Svatobor. Zde chvilinku
postojíme a opět se kocháme krásnými barvami
podzimní přírody. Po malé zastávce pokraču-
jeme po modré značce k Malému Babylonu, na
Stodůlky, k řece Křemelné. Po cestě za sebou
necháváme horu Křemelnou a pokračujeme dále
do Prášil, kde první den naší podzimní návštěvy
Šumavy končíme a vracíme se do Železné Rudy
na penzion. Po dobré večeři, která nám po vý-
letě obzvláště chutná, opět usedáme nad mapou 
a plánujeme další výlet na druhý den. Ráno,ještě
v posteli, slyšíme, jak deštové kapky buší na
plechy parapetů oken. Prší. Celá Šumava je po-
nořena do deštových mraků a silně se ochlazuje.
Měníme proto své plány a místo pěšího výletu
děláme výlet autem, ovšem až po návštěvě naší
oblíbené cukrárny Charlotta, kde si dáváme
kávu a vyrážíme na cestu. Již po několika kilo-
metrech cesty na Srní začínají poletovat první
sněhové vločky,které s přibývajícími kilometry,
směr Modrava, mění krajinu k nepoznání.

Stromy a okolní příroda se halí do bílého hávu
a nám se zdá, že paní Zima začíná pomalu 
vystrkovat své růžky. Navštívíme Modravu,
Kvildu a na zpáteční cestě se zatavujeme 
u Vydry, kde jako vždy musíme obdivovat krásu
řeky Vydry a jejího okolí i když tentokráte již
opravdu v zimním provedení. Ještě se několi-
kráte projdeme po moste Rachle a startujeme 
k domovu, abychom se trochu ohřáli na pen-
zionu. Předpověd počasí v televizi nevěstí ani
na další den nic pěkného. Má opět pršet a také 
to meteorologům vychází. Ráno opět deštové
kapky buší své stakato na parapetové plechy
oken penzionu. Rtuť teploměru je v blízkosti
nuly a nám nezbývá opět nic jiného,než po sní-
dani vyrazit nikoli pěšmo, ale autem na další
výlet deštivou, ale i tak krásnou Šumavou. Ten-
tokráte si dáváme trochu na čas a po obědě 
v Železné Rudě vyrážíme na cestu do Nýrska,
Všerub, Domažlic a Trhanova, abychom se 
v podvečer opět vrátili do našeho útočiště,pen-
zionu, kde je opět pro nás připravena chutná ve-
čeře, po které ani již raději na další den nic
neplánujeme, protože předpověd počasí na další
den, není opět nikterak příznivá, i když déšt 
k večeru ustal. Ráno posledního dne naší ná-
vštěvy v Železené Rudě sice neprší, ale je mlha
a okolní vrcholky hor nejsou vidět. Po snídani se
loučíme s penzionem a jedeme se podívat do
Neměcka. Cestou míjíme majestátný Velký
Javor, který je zahalen hustou mlhou a jedeme
dále do města Zwiesel, které nás kupodivu vítá
sluníčkem a jasnou oblohou. Zde strávíme ně-
kolik hodin a po jeho prohlídce se vracíme na
naše území. Ještě jednou, naposledy, navštívíme
cukrárnu Charlotta s dobrou kávou, naposledy
zamáváme na pozdrav Železné Rudě a vůbec
celé Šumavě a vracíme se domů, do Písku, 
a vůbec nám nevadí, že tentokráte nám počasí
příliš nepřálo. Vždyt Šumava je krásná za kaž-
dého počasí.

Manželé Votavovi z Písku

Něco málo z naší poslední návštěvy Šumavy

Nešťastná dohra, která je začátkem nového (nechtěný epilog)
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Kaplička Sv.Vintíře (Güntnera) znovuvysvěcená!
(Javorná u Čachrova)

V roce 1792 nechala postavit rodina Eis-
nerů nad jejich dvorem na Seewisnu/ Javorné
/ kapličku Sv.Vintíře, která postupem času 
a sňatky přešla do vlastnictví rodiny Denků.
Po jejich odsunu došlo několikrát k vykra-
dení kapličky a znesvěcení, ztratilo se veškeré
vybavení, až se kaplička dostala do havarij-
ního stavu. Drobné opravy odstraňovaly sice
nejhorší poškození, ale zpuchřelá střecha 
a prasklá klenba pomalu smutný osud kap-
ličky naplňovaly.  

Na to se nemohl dívat chalupář ing. Jiří Zajíc
a za pomoci dalších lidí se 10. září 2014 začalo
s její opravou dokončenou v podstatě do svátku
Sv. Vintíře (9. října). Nové překrásné obrázky
podmalbou na skle Sv. Vintíře, Sv. Václava 
a Palladia země České, kapličce nezištně věno-
vali paní Eva Janzetičová a ing.Michal Durut-
tya. Kovanou mříž pro obrázek Sv. Vintíře spolu
s křížem vyrobil umělecký kovář Miloslav Tre-
fanec.

Vysvěcení kapličky proběhlo za krásného po-
časí a velké účasti příchozích v sobotu 18.října
2014 o 11.00 hod. Bryčka sedláka pana Václava
Sádlíka z Chotěšova přivezla faráře Vendelína
Zboroně, který kapličku Sv. Vintíře vysvětil, po-
žehnal novým obrázkům a zasvěceně promluvil
o historii. Poté krojovaná selka paní Dana Ham-
plová podávala přítomným posvěcený chléb 
a sůl, „šumavské“ písničky zahráli muzikanti 
a požehnáno bylo i historickým strojům vete-
ránského spolku z Klatovy. 

Na závěr u nedaleké kapličky Sv.Anny pro-
běhla malá vzpomínková oslava a rovněž vy-
svěcení. Bylo to příjemné zakončení hezkého
slunečného podzimního dne.

Čachrov 20. října 2014/ing. Václav Zahrádka

Na foto v pravo: hotel Grádl v r. 1936. V r. 1932 jej po roce dostavěl na svahu Riegel stavitel Michael Wudy. Pokoje měly parketové podlahy 
a tekoucí vodu. Majitelem byl Wilhelm Rudolf Gradl, velký odborník na pivovarnictví a publicista. Jako významný sládek spolupracoval s pivovary 
v Bavorsku a vydával časopis o pivovarnictví. Do r. 1935 byl 12let sládkem pivovaru v Železné Rudě. V r. 1935-36 si postavil u hotelu nejmenší pi-
vovar v Evropě. 16.6.1937 naplnil tmavým mokem první lahev. Díky skvělé horské vodě mělo pivo vynikající chuť. Wilhelm Gradl byl velkým příznivcem
SdP Konrada Henleina a po r. 1938 se stal aktivním funkcionářem NSDAP. Vedl také technicky pivovar v Železné Rudě. Po záboru pohraničí vydal 
v r. 1939 oslavnou protičeskou brožuru Dny sudetoněmeckého osvobození v Železné Rudě. Za své nacistické aktivity byl 18.6.1945 během výslechu
ubit českými revolučními gardisty v domě Národního výboru (v Reifově domě) v Železné Rudě

Foto vlevo: Grádl byl přidělen v r. 1956 n. p. Kozak Klatovy. Klasický vzhled v r. 1958 zničila přístavba - zcela obyčejná ubytovna s pokoji bez 
sociálního zařízení. Čerpáno z knihy Z.Roučky: Šumavou ze svobody do opony.                                                                                                  Filip Brož

Hotel Grádl
1936–2014

Setkání 
u kapličky 
sv. Martina 
na bývalých 
Zadních Paštích 
se za krásného 
počasí opravdu
vydařilo
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RReekkoonnssttrruukkccee  bběěžžeecckkýýcchh  ttrraattíí  nnaa  BBeellvveeddeerruu
Závodní běžecké tratě na Belvederu byly

členy TJ Tatran Železná Ruda, za tichého
souhlasu Československých státních lesů 
a CHKO Šumavy, budovány v 70. letech mi-
nulého století. Svým profilem splňují pod-
mínky závodních tratí. Každoročně zde 
TJ Tatran pořádá několik závodů, jak v zim-
ním, tak v letním období, tratě využívají i jiné
sportovní organizace a veřejnost.

Tak jako v jiných odvětvích jde vývoj
rychle dopředu, je tomu tak i u sportu. Nejen
nové materiály, sportovní oblečení, obutí, ale
stoupají i požadavky na zázemí pro milov-
níky sportu tj. na přírodní sportovní areály.
Prostředí a kvalita závodních tratí na Belve-
deru a vybavenost lokality (hotel, multi-
funkční hřiště s umělým povrchem,
parkoviště, konečné stanice dvou lyžařských
areálů), vytváří podmínky k dalšímu úspěš-
nému rozvoji. Již dnes mnoho domorodců to-
hoto zázemí využívá a jistě přivítají další
možnosti pro své aktivity.

Proto, aby závodní tratě odpovídaly sou-
časným požadavkům,došlo v průběhu měsíce
října a listopadu letošního roku k jejich „ab-
greitu“. Předcházela tomu pouze dvě krátká
jednání s lesním správcem LČR v Železné
Rudě panem Ing. Petrem Najmanem. Díky
jeho pochopení a možnostem Lesů České re-
publiky, byly téměř okamžitě zahájeny veš-
keré práce na úpravě terénu tratí.

V současné době jsou tratě rozšířeny po
celé délce na 5 m, byly odstraněny veškeré
nerovnosti (pařezy, kořeny), podmáčená
místa odvodněna. Sklon tratí upraven tak, aby
rolba upravující tratě v zimním období per-

fektně kopírovala terén. Bude už záležet
pouze na odbornosti řidiče rolby, aby doká-
zal upravovat tratě ve stejném standardu, jako
je tomu u našich sousedů. Tratě budou jed-
nosměrné, jedna stopa pro klasiku, zbytek pro
bruslení. Do konce měsíce listopadu bude
provedeno barevné značení tratí, červená 5-ti
kilometrová, bude značena reflexní barvou,
pro milovníky večerní jízdy a běhu s čelov-
kou. Mapové podklady a informace o tratích
obdrží ubytovatelé a zájemci v elektronické

podobě v tiskové pak budou k dispozici na In-
formačním turistickém centru.

V příštím roce Lesy České republiky při-
slíbily další uvolnění finančních prostředků
do běžeckého areálu v podobě přírodní tělo-
cvičny. Bude nutné dokončit úpravu povrchů
tratí zasetím trávy, zarovnáním některých ne-
rovností apod.

Záměrem je využívat tohoto areálu nejen
pro závodní činnost, ale hlavně pro širokou
veřejnost (Nordic Walking, jízdu na horských
kolech apod.). Je snaha získat i pořádní běže-
ckých závodů s celorepublikovou účastí. 

Závěrem patří poděkování LČR a zejména
lesnímu správci panu Ing. P. Najmanovi za
pochopení, rychlé a konstruktivní jednání,
realizaci a zajištění financování. Poděkování
patří jeho pracovníkům p. Ing. G. Kopelen-
tové, p. I. Oberfalzerovi, p. J. Růžičkovi za
veškeré přípravné práce v terénu. Poděkování
patří i Městu Železná Ruda, které prostřed-
nictvím pana starosty přislíbilo pravidelnou
úpravu tratí v zimním období a zajištění fi-
nančních prostředků z rozvojových fondů na
propagaci a základní značení tratí. Aktivním
přístupem všech zúčastněných se podařilo za-
ložit základy pro přírodní běžecký areál, který
má předpoklady dalšího rozvoje a rozšíření
atraktivní nabídky služeb pro místní obyva-
tele, ale i pro návštěvníky Železné Rudy.

Jaroslav Fischer
Foto. Jaroslav Fischer

Pohled na nově zbudovanou běžeckou trasu

Část běžeckého okruhu s dělením na dvě trasy
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Loňská katastrofální zima pocuchala nervy
provozovatelům vleků v celé republice a při-
pravila jim velké finanční ztráty. Ne jinak do-
padl loni nový nájemce areálu Belveder, jímž
není nikdo jiný, nežli desetinásobný mistr ČR
ve sjezdovém lyžování, olympionik z Nagana,
špičácký rodák Marcel Maxa. Před loňskou se-
zonou musel totiž vynaložit velké prostředky na
údržbu vleků a nákup technického vybavení.
Díky nepříznivým podmínkám se přes enormní
úsilí zaměstnanců tyto prostředky ani z části ne-
vrátily. Nemalá částka byla např. investována na
zprovoznění vleku Poma, který byl již tři roky
mimo provoz a nakonec tento opravený vlek ne-
mohl být spuštěn ani na jeden den. Problémy ne-
působila jen špatná zima. Úsilím pracovníků
areálu se podařilo téměř celé tři měsíce udržovat
ve velmi dobrém stavu sjezdovku Engadin 1, 
a i přes intenzivní propagaci se nepodařilo na-
lákat dostatek lyžařů. Přesto Marcel Maxa 
neztratil svůj zápal a obětavost a znovu je při-
praven pracovat ve dne, v noci, svátek, nesvá-

tek, aby dokázal, že areál Belveder má opět pos-
tavení, které v minulosti právem měl. Díky
svému technickému vybavení, výhodné poloze
a zajímavé členitosti sjezdovek může potěšit ly-
žaře a snowboardisty různé výkonnosti i rů-
zného věku. 

Pro informaci těm, kteří o Belvederu mnoho
neví, uvádím, že pro nastávající sezonu budou 
k dispozici tři dlouhé vleky, jeden kratší pro
malé děti a dvě padesátimetrová lana pro nej-
menší začátečníky. Celková přepravní kapacita
vleků je 2 750 osob za hodinu. Při dobré zimě,
která tentokrát jistě přijde, budou k dispozici tři
dobře upravené a široké sjezdovky, všechny
budou intenzivně zasněžovány umělým sněhem
a na jedné z nich bude provozováno minimálně
dva dny v týdnu večerní lyžování (to bude
upřesněno do 11. 12. 2014).

Areál nabízí kromě vleků a kvalitně denně
upravených sjezdovek také rychlé občerstvení,
kde bude možné se současně ohřát, výuku dětí 
i dospělých instruktory lyžařské školy Sunski

(www.sunski.cz), půjčovnu lyží, snowboardů,
skialpinistické a běžecké výzbroje a tréninky
oddílům závodního lyžování i snowboardingu
/z části o víkendech a zčásti i mimo víkendy/.

Velkou výhodou areálu je možnost parkování
zdarma s dostatečnou kapacitou, která umo-
žňuje, že místo k zaparkování najde každý ná-
vštěvník. Navíc je parkoviště bezprostředně 
(cca 100 m) od nástupní stanice vleku. Zvlášť
přátelsky se Marcel Maxa zachoval k dětem 
a rodičům s dětmi, když rozhodl o bezplatném
lyžování dětí do tří let a rovněž bezplatné lyžo-
vání jednoho dítěte do 8 let, pokud bude lyžovat
v doprovodu jednoho z rodičů. Navíc při využití
výuky v lyžařské škole Sunski dostanou dětští 
i dospělí žáci dvacetiprocentní slevu jízdného.
Připraveny jsou i zajímavé celosezónní perma-
nentky. Vše bližší se dozvíte na www.skibelve-
der.cz, nebo když lyžařský areál Belveder
navštívíte. Kolektiv pracovníků bude dělat vše,
abyste byli opravdu spokojeni.

Jarda Frič

Lyžařský areál Belveder v Železné Rudě se těší na lyžaře

JUDr. František Strnad, zakladatel a člen místního ochot-
nického divadla, zve na představení všechny, kteří mají rádi
ochotnické divadlo jako takové, typický francouzský humor
a dodává: „V roce 1989 tehdejší železnorudští ochotníci vy-
jeli historicky poprvé mimo vlastní obec zahrát moji vese-
lohru „Lež nemá nohy“ právě do Bolešin a po 25. letech se
historie opakuje v opačném směru, s tím, že my „CHUCH-
LÁCI“ jsme odehráli svoji historicky první premiéru v Bu-
čovicích u Slavkova, jako jeden z osmi souborů, na
mezinárodním festivalu ochotnických divadel, který pořádá
město na počest svého rodáka, národního umělce Miroslava
Doležala. Naší patronkou byla známá herečka Sabina Lau-
rinová, nádherná, příjemná a skromná paní, která se našemu
souboru věnovala celý večer a byla z vystoupení našich
herců nadšená, stejně tak, jako zcela vyprodané hlediště.
Rádi bychom náš úspěch zopakovali i před železnorudským
publikem, a proto Vás tímto zveme, abyste i Vy, společně 
s námi zjistili, že v životě to opravdu mnohdy jednoduché
není. Vstupenky se budou prodávat v informačním centru 
a samozřejmě také u vstupu, před představením samot-
ným.“ 

Na všechny Vás se těší Ivana Vilišová,Eva Krausová,Marcela Šibíková ,Vlastimil
Trojan  a Fanda Strnad starší.

Nově vzniklé ochotnické divadlo

CHUCHLÁCI
se sídlem v Bolešinech u Klatov, zavítá

v neděli dne 7. 12. 2014 do Železné Rudy, 
kde od 18.00 hodin zahraje v aule základní školy 
komedii francouzského autora Jean Claude Islerta

„JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ“.
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Muži „A“ – III. třída
11. 10. sobota Ž.Ruda „A“ – V. Hydčice 2:0 (za domácí: D.Greiner, K. Říha)
19. 10. neděle Zavlekov – Ž.Ruda „A“ 2:3 (za hosty: V.Hájek, J.Duda, J.Lehečka)
25. 10. sobota Bezděkov – Ž.Ruda „A“ 1:3 (za hosty: V.Hájek, M. Loos, R.Vetrák) 
2. 11. neděle Svéradice „B“ – Ž.Ruda „A“ 3:0

Muži „B“ – IV. třída sk. „A“
12. 10. neděle Žel. Ruda „B“ – Neznašovy 1:3 (za domácí Pavel Hanzlík)
18. 10. sobota Spůle – Žel. Ruda „B“ 6:1 (za hosty: Martin Halama)
26. 10. neděle Janovice „B“ – Žel. Ruda „B“ 3:0 
2. 11. neděle Nýrsko „B“ – Žel. Ruda „B“ 3:0 (kontumačně, hosté se nedostavili)

fb

Fotbalový podzim 2014/2015 (tabulky k 6. 11. 2014)
Skončila podzimní část fotbalové sezóny 2014/15. „A“ tým si vede zatím velmi nadějně a ač 7. místo v tabulce nevypadá na první pohled nejlépe, při druhém
pohledu lze zjistit, že na vedoucí tým skupiny ztrácíme pouhých 6 bodů. Takže nás v jarní části čeká velká fotbalová bitva udržet se na dostřel samotného vrcholu.
„B“ tým je na tom bohužel opačně. Po posledním neodehraném zápase klesl na poslední místo tabulky. Nemá cenu se omlouvat, že některé zápasy jsme ode-
hráli skvěle a měli jsme vyhrát, jen jsme nevstřelili góly. Na ty se samozřejmě hraje a bez nich se vyhrávat nedá. Navíc se na výsledcích podepsala i dlouho-
dobá zranění, která trápí oba manšafty a tak na některé zápasy „B“ tým odjížděl i v 9–10 lidech, protože doplňovali „A“ tým, který hrál ve stejnou dobu. Po
zimní pauze se k fotbalu vrátíme 21. 3. 2015 kdy „A“ tým odjíždí na horkou půdu do Budětic a „B“ tým začíná ve stejný den v Ježovech. O všech zápasech
vás samozřejmě budeme informovat zde ve zpravodaji a na domácí zápasy vás navíc budeme zvát tradičními plakáty na vývěsních místech po Železné Rudě.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU KLATOVY
ROKU 2014

Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy připravuje ve spolu-
práci se společností Sport Action s.r.o. a Klatovským deníkem vyhlášení nejúspěšnějších spor-
tovců okresu Klatovy za rok 2014 v kategoriích: jednotlivci mládež a dospělí, trenér mládeže
a dospělých, rozhodčí, sportovní družstvo mládeže a dospělých.

Vaše návrhy zasílejte na adresu: Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy o.s., Deni-
sova 93/I, 339 01 Klatovy nebo pssklatovy@seznam.cz nejpozději do 30. 11. 2014.

Doručené návrhy vyhodnotí odborná komise a vybere nejúspěšnější sportovce okresu, kteří
budou pozváni ke slavnostnímu vyhlášení dne 23. 2. 2015.

Paní učitelky z I. stupně základní školy připravily hezkou oslavu Halloweenu pro své školáky. Všem se strašidelná výuka líbila. Foto: Věra Bechyně
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