
Dne 14. 7. 2016, díky velkorysé podpoře města Železná Ruda, vyjel 
ŽSS na umělecko-poznávací zájezd do Rakouska a Slovinska. Naši ko-
legové ze sboru – Mark a Katrin – pracují v městě Graz a dokázali nejen 
připravit s pořadateli naše pozvání na festival do města Murska Sobota, 
ale podařilo se jim zajistit i naše páteční  vystoupení na přehlídce mla-
dých hudebníků z Rakouska a Spojených Států. Navíc nám byl nabíd-
nut hodnotný kulturní program na pátek i sobotu. Kvalitní průvodci nás 
seznámili s historií měst Graz, Bad Radhersburg i slovinského města 
Gornja Radgora. Sobotní koncert byl – jak již zmíněno – festivalový 
a náš sbor v něm rozhodně nepatřil mezi outsidery. Celý večerní pro-
gram byl přehlídkou amatérských souborů v oboru zpěv a lidové tance. 
Společné posezení po koncertě bylo neformálním setkáním našeho sbo-
ru s ostatními účastníky večerního programu a byla to radostná tečka za 
celým naším pobytem na pomezí Rakouska a Slovinska.

Cenné bylo i to, že i Železná Ruda byla díky natáčení pravidelného 
pořadu Dobr dan rakouské a slovinské TV prezentována jako institu-
ce, podporující spolupráci a neformální výměnu kulturních spolků, zde 

konkrétně pěveckých sborů. Náš sbormistr Martin Červenka byl redak-
tory TV dotazován na činnost sboru a možnost spolupráce se zahranič-
ními uměleckými tělesy. Konkrétním závěrem po jednání s pěveckým 
sborem pořadatelů byla ústní dohoda návštěvy jejich sboru u nás, v Že-
lezné Rudě příští rok. Jako možný termín k jednání bylo domluveno 
jaro roku 2017.

Co říci závěrem k této již druhé letošní zahraniční akci ŽSS?
Za celý úspěch zájezdu děkujeme v první řadě městu, a jmenovitě 

starostovi, Michalu Šnebergrovi. Početný tým organizátorů ve sboru 
samém zabezpečil bezchybně fungující průběh všech čtyř dnů. Nebu-
du jmenovat jednotlivce, ale kvalitní práci odvedli všichni – od těch 
co „drželi kasu“ přes ty, co zajistili dopravu, ubytování, fotografování, 
překlady přednášek a vše kolem.

Přátelé, velký dík.
Karel Löffelmann

Uvnitř si přečtete:    Rozhovor s paní Libuší Löffelmannovou • Veřejné zasedání zastupitelstva • Ohlédnutí 
za městskými akcemi • Typy na výlety • Fotbalová sezona opět začíná • Železnorudské slavnosti – foto
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Dobro došli

Česká a bavorská vlajka vítala návštěvníky tradiční bavorsko – české 
pouti na Velkém Ostrém

Bavorsko-česká pouť na Ostrém
Tradiční pouť se konala v neděli, 7. Srpna, na vrcholu Velký Ostrý. 

Návštěvníků bylo hodně, po cestičkách, vedoucích k vrcholu, přicházeli 
jak z české, tak z bavorské strany. Nejprve byla sloužena mše v kapli pod 
vrcholem Ostrého, kterou celebroval pastor Ambros Trummer. Po poled-
ni se už všichni sešli na chatě na vrcholu, kde je uvítala dechovka „Lamer 
Winkel Blasmusik“. Schutzhaus praskal ve švech, pivo teklo proudem 
a bavorské speciality lákaly vůní i vzhledem. K tomu krásné počasí, vý-
borná atmosféra… zkrátka, pouť jak má být. Samozřejmě, Železnorud-
ský klub nesměl chybět. Takže, za rok znovu.

Světluše Chabrová
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I během letních prázdnin je třeba řešit povinnosti  
a potřeby města, proto se konalo další veřejné zasedá-
ní zastupitelstva. Přinášíme přepis zajímavých bodů 
a jejich hlasování. Kompletní usnesení naleznete na 
stránkách města - www.zeleznaruda.cz
Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Mareš, Papež, 
Roubal, Sekyra A., Sekyra M., Smola 
Nepřítomni:  - Omluveni: pp. Brož, Kořán, Lehká, Navrátilová
Doba konání:  3. 8. 2016, 12:00 hod

15/460 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1.509.692,67 Kč z Integrova-
ného regionálního operačního programu na projekt „Pořízení dopravního 
automobilu pro JSDH Železná Ruda“ a pověřuje starostu města Ing. Mi-
chala Šnebergra podpisem příslušné smlouvy. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 

15/461 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR do výše 2.349.880,00 Kč z Národního 
programu podpory cestovního ruchu, podprogram „Cestování dostupné 
všem“ na projekt „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy“ a pově-
řuje starostu města Ing. Michala Šnebergra podpisem příslušné smlouvy. 
Pro: 7  Proti: -  Zdržel se: pp. Sekyra A., Roubal 

15/464 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, v rámci projek-
tu „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy“, spolufinancovaného  
z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogram „Cestová-

ní dostupné všem“, pořízení nové plnící stanice CNG motorových vozidel 
za cenu do 150.000,00 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města Ing. Mi-
chala Šnebergra k podpisu příslušné kupní smlouvy. 
Pro: 7  Proti: -  Zdržel se: pp. Sekyra A., Roubal 

15/467 - Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje nákup automobilu 
Volkswagen T5 2,5 TDI Doka 4x4 v ceně maximálně do výše 300 000.- Kč 
včetně DPH. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 

15/468 - Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje majetkový odbor 
jednáním s majiteli pozemků v k. ú. Jesení, navržených Národním parkem 
Šumava pro směnu za pozemky potřebné pro realizaci projektu Rekon-
strukce LA Samoty, zároveň schvaluje Smlouvy o smlouvách 
budoucích na nákup těchto pozemků od soukromých vlastníků s podmín-
kou realizovaného převodu pozemků od NP Šumava. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 

15/470 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo se společností AVE architekt, a.s., Částkova 55, 326 00 Plzeň jako 
zpracovatelem projektových dokumentací akce „Revitalizace a zpřístup-
nění údolí Řezné a Jezerního potoka“ a pověřuje starostu města Ing. Mi-
chala Šnebergra k podpisu příslušné smlouvy.  Společnost AVE architekt, 
a.s., Částkova 55, 326 00 Plzeň je vítězným uchazečem veřejné zakázky 
malého rozsahu na zpracování projektu „Revitalizace a zpřístupnění údolí 
Řezné a Jezerního potoka“. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: -

Veřejné zasedání zastupitelstva města Železná Ruda 

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že se v Železné Rudě i 

nadále objevují „hromádky zeleného odpadu“, 
ačkoliv jsme již psali o možnosti, jak získat od 
Města Železná Ruda kompostér, si dovoluje-
me vám tuto nabídku předložit ještě jednou.

Máte–li o tuto pomoc zájem, ozvěte se 
nám, prosím; uveďte jméno, příjmení, adresu 
trvalého pobytu a pozemek (č.kat., k.ú), na 
kterém bude kompostér umístěn.

Tyto informace nám, prosím, předejte ja-
koukoli formou na správní odbor, abychom 
věděli, kolik kompostérů máme zajistit; 
Město Železná Ruda pořídí kompostéry,  
a občané Železné Rudy si je budou moci za 
jednorázový poplatek 300,- Kč převzít a uží-
vat ke kompostování.

Umístění by bylo na pozemku u vašeho 
domu tak, aby bylo zajištěno, že v něm bu-
dou pouze odpady – zelené odpady, které 
tam patří, a ze kterých se kompost „vyrobí“. 
Bude se jednat o kompostéry vyrobené z re-
cyklovaného plastu o objemu 450 až 600 litrů. 
Předpokládáme umístění jednoho kompostéru 
k jednomu rodinnému domu; taktéž pro uživa-
tele nájemních zahrádek města Železná Ruda  
(1 zahrádka – 1 kompostér).

Závěrem vás chceme všechny znovu po-
žádat, abyste žádné „hromádky“ nedělali. 
Volte, prosím, legální způsob odstraňování 
odpadu, možností je v Železné Rudě více, 
např. sběrný dvůr, objednání si odvozu či 
výše uvedená možnost převzetí komposté-
ru. 

V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit, 
Caroline Zahradníková, mobil: 724 05 37 91

Machův včelín v Krušlově
Unikátní dílo lidové tvořivosti, které vytvořil 

včelař a řezbář Josef Mach, najdete v obci Kru-
šlov. Včelín je tvořen 65 výtvarně zpracovaný-
mi úly. Některé jsou vyřezávané, jiné malova-
né. Interiéry včelína dotváří nespočetné řezby, 
které připomínají jednak osobnosti včelařství  
a také památná místa v okolí. Stavba včelína 
byla započata v roce 1948, takže v posledních 
letech prochází jak stavba, tak dřevořezby po-
stupně celkovou rekonstrukcí. Tento unikátní 
včelín určitě stojí za to navštívit. Samozřejmě, 
jak se na včelín sluší a patří, med je možno za-
koupit na místě.                     VCh

Zprávy z města: Kompostéry?!
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  Železnorudské slavnosti 2016    (foto VCh)

Slavnosti byly opravdu hojně navštívené

U hasičů se opravdu hasilo…žízeň

Ukázka zásahu místních hasičů u dopravní nehody ve spolupráci s Hor-
skou službou.              Foto: p. Kryštof

Malování obličejů si našlo oblibu zvláště u dětí

Kupte si klobásy….!

Pouťové pochoutky od odborníka
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Pokračování na straně 5

„Já si zpívám pořád. Cokoliv. Od Queen po operu,“ říká Libuše Löffelmannová.
s paní Libuší Löffelmannovou, nejen o Železnorudském smíšeném sboru.ROZHOVOR

ŽZ: Paní Löffelmannová, už jsme si dlouho 
nepovídaly o Železnorudském smíšeném sbo-
ru, co je tedy ve sboru nového?

Libuše Löffelmannová: Sbor absolvoval v po - 
sledních dvou měsících dva zájezdy do zahra-
ničí. Jeden byl do partnerského Aldena, kde 
jsme měli dva koncerty a také jsme tam zpíva-
li při mši svaté. Myslím, že nás tam lidé vítají  
s radostí, jako dobré přátele, všichni se známe, 
místní nás oslovují jmény, bylo to docela hezké 
vystoupení.

Další koncert jsme měli právě na festivalu  
v Rakousku, kam jsme byli pozváni (píšeme na 
str.1). Moc jsme si nebyli jisti, do čeho jdeme 
a jaký máme vybrat repertoár. Byl to festival 
folklórní a my jsme se zúčastnili s českými li-
dovými písněmi.

ŽZ: Vy jste ovšem v Rakousku měli dvě vy-
stoupení, že?

LL: První vystoupení bylo na akci studentů 
z konzervatoří, byli tam studenti rakouští a slo-
vinští. Dále tam byli studenti ze Spojených států 
amerických, kteří přijeli s muzikou z přelomu 
50. let, hráli na otevřené scéně a bylo to moc 
fajn.

Samotný folklórní festival se konal sice v Ra-
kousku, ale ve slovinském centru. To je vysta-
veno na místě s bohatou historií, kde se prolíná 
kultura několika národů – Slovinců, Maďarů  
i Rakušanů. S našimi lidovými písněmi jsme 
velmi oslovili slovinské publikum, zejména 
hodnotili to, že naše lidová hudba je veselá. 
Jejich písničky jsou většinou takové tklivé, to  
u nás moc nenajdete. Naše lidová píseň tam pů-
sobila vesele a svěže.

ŽZ: Vidíte, a já jsem se vás chtěla zeptat, co 
dělá sbor v létě. Teď však je jasné, že nemáte 
ani žádné prázdniny…

LL: Normálně máme volněji. Většinou kon-
číme na konci června, a celý červenec máme 
prázdniny. Scházíme se až těsně před slavnost-
mi abychom sestavili program. Letos se nám to 
volno tím Rakouskem přerušilo. Ale obvykle to 
tak není a v červenci se nescházíme. Členové 
souboru mají také své rodiny, někteří i malé děti 
a je třeba o prázdninách trochu zvolnit. V srp-
nu se pak již scházíme pravidelně, neboť máme  
v polovině srpna nějaká vystoupení, letos to 
bude v německém Buchenau.

ŽZ: Ale protože jste letos v létě byli pilní, tak 
máte vlastně již nacvičeno, že?

LL: Ano, letos jsme měli nacvičený velký 
repertoár pro zahraničí, takže to můžeme pou-
žít. Ovšem na konci září máme velký koncert 
v Klatovech, takže ty zkoušky směrujeme na 
tuto akci. Budeme zpívat se sólisty z Národní-
ho divadla a s Plzeňskou filharmonií, a bude to 
Dvořákova Svatební košile. A je to strašně těž-
ká věc, strašně. Takže musíme cvičit.  Koncert 
bude na sv. Václava, tedy 28. září. Vloni jsme  
v Klatovech zpívali Te Deum, to bylo také těž-
ké, ale tohle je ještě těžší.

ŽZ: Takže si dáváte stále obtížnější úkoly, 
že?

LL: Ano, hodně se teď věnujeme Dvořákovi. 
ŽZ: V té souvislosti mě napadá, jak vlastně 

pečujete o hlasivky, jestli to můžete prozradit?
LL: Já konkrétně se tedy snažím zařazovat 

si hlasový klid. Žádnou speciální kůru však 
nemám. Co je ale výborné, to jsou vincentkové 
tabletky. Pokud jedeme na nějakou delší šňůru, 
všichni je máme s sebou v tašce. Jako akutní 
pomoc na unavené hlasivky. Ale i pár loků piva 
pomůže, samozřejmě i zázvor s medem je skvě-
lý.

Co se týče sboru, chceme si na podzim po-
zvat hlasového specialistu. Už jsme to měli  
v plánu vloni, ale nějak nám na to nezbyly pe-
níze..(smích). Ale letos to uskutečníme, protože 
je třeba pracovat s tím hlasem trochu jinak, než 
když jen mluvíte, a ne všichni ve sboru to umí. 
Takže ono jde zpívat a přitom si šetřit hlas. 

ŽZ: A jak to vypadá s vaší členskou základ-
nou, máte ve sboru nějaké nováčky? Nebo 
snad někdo odešel?

LL: Neodešel nikdo, přibyla nám dvě němec-
ká děvčata, ale o tom už jsme spolu asi mluvi-
ly, pak máme další kolegyni z Německa. Dále  
k nám přišla jedna česká zpěvačka a manželé 
Nakládalovi. Ti k nám přešli ze sušického Sva-
toboru. My se snažíme vždy nové členy přijí-
mat v lednu, protože se v té době tvoří nový 
repertoár a noví členové nemusí tolik dohánět. 
A málem bych zapomněla, ještě jedna zpěvačka 
k nám přišla, je to paní, která se přistěhovala na 
Špičák. Takže nás je nyní celkem 31. 

ŽZ: To jste ovšem velké těleso. Za chvilku 
budete jako Alexandrovci…

LL: (smích)…to spíše Löffelmannovci..

ŽZ: Opravdu, to je vás tam tolik příbuzných?
LL: No tak já a můj muž Karel, pak tam má 

Karel bratra Löffelmanna se synem, a pak je 
tam ještě jedna vzdálená příbuzná Löffelma-
nnová a její manžel, který fotí. Takže 6. Jedno-
značně vedeme.

ŽZ: Tak to je také raritní, tolik zpěváků  
v jedné rodině…nicméně jste asi rádi, že vám 
přibývají členové, že?

LL: Ano, určitě. 31 lidí ve sboru, já myslím, 
že je to dobře. Také se stane, že někdo onemoc-
ní a v těch jednotlivých sekcích se můžeme za-
stoupit. Když je těch lidí málo a třeba v sekci 

zůstanou dva zpěváci, tak to „rvou“, a to není 
dobře.  Jsme rádi i z toho důvodu, že vice lidí 
znamená větší publicitu. Také nás těší, že někdo 
přijde odjinud. Zřejmě se jeví  naše činnost při-
tažlivější, nežli v jiných sborech.

ŽZ: Určitě je důležité, aby i takto velký sbor 
tvořil v přátelské atmosféře.

LL: Velmi si zakládáme na tom, že máme ve 
sboru dobré vztahy. Sbor funguje jako celek a je 
to poznat i na výsledku.

ŽZ: Ještě se zeptám na takovou věc z vaší, 
pěvecké, branže. Jsou v populaci nějak pro-
centuelně zastoupené hlasy? A je ve vašem 
pěveckém tělese určeno, kolik máte mít např. 
basů, kolik tenorů a podobně? A co uděláte ve 
sboru, kdyby přišly např. samé soprány?

LL: Takhle, mělo by to být vyvážené. Tak-
že v každé té sekci, jsou čtyři – tenor, bas, alt  
a soprán – by mělo být přibližně stejně hla-
sů, aby se “nepřeřvávaly”, laicky řečeno. Ale 
to nelze nikdy dosáhnout. Takže potom je na 
zkušenosti zpěváků, aby ti, co převažují, ubrali  

Vystoupení ŽSS v Italském Aldenu při výročí 25 let partnerství během mše svaté  (fb)
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Dokončení ze strany 4

„Já si zpívám pořád. Cokoliv. Od Queen po operu,“ říká Libuše Löffelmannová.

a opačně. Projev by měl být vyvážený, nesmí 
převládat jeden hlas. A to je již o té zkušenosti. 
A také je to samozřejmě věc sbormistra.

Pokud přijdou zcela noví zpěváci, pan sbor-
mistr je nechá absolvovat s námi zkoušku  
a ihned slyší, jaké mají zabarvení hlasu. Další 
věcí je to, že se snažíme umožnit každému zpě-
vákovi, aby zpíval to, co jej baví a kde se cítí 
dobře. Samozřejmě, musí na to tzv. mít. Kupří-
kladu já, i kdybych chtěla tisíckrát zpívat sop-
rán, tak nemohu, protože jej nevyzpívám.

ŽZ: A mění se s věkem zabarvení hlasu? 
Třeba ze sopránu na alt? 

LL: Ano, hlas jde tzv. dolů, do hlubší tóniny, 
hlasivky se opotřebují během života. Já jsem za 
studií zpívala něco v sopránu, něco v altu. Ale 
mám kolegyni, která je starší než já a má krásný 
soprán. 

ŽZ: A jak je to s hlasovým rozsahem?
LL: Hlasový rozsah se samozřejmě rozšiřuje 

cvičením. Hlasivky cvičí a mnohem lépe pra-
cují. Stejně jako jiné svaly v těle. Oktáva má 
8 tónů, zpěváci ve sboru mají běžně větší roz-

sah. Já mám rozsah 
dvě a půl oktávy, 
ale dolů. Mohu 
zpívat i basy…
(smích). Můj hlas 
je totiž kontra alt, 
tedy hluboký alt. 
Vysoké tóny mně 
nesvědčí, čím jdu 
níže, tím je to pro 
mě větší pohoda.  
A takhle má ty 
limity každý zpě-
vák. Skladatel to ví 
a píše skladby tak, 
aby se daly zazpí-
vat.

ŽZ: A na závěr se vás zeptám na něco osob-
ního. Zpíváte si doma s manželem?

LL. No samozřejmě. Já si zpívám pořád.  
A s manželem dost intenzivně zpíváme také. 
Zkoušíme sborové věci, jednak je to třeba a také 
nás to baví. Já si ale zpívám často sama. Blízko 
nás nikdo nebydlí a já si zpívám od Queen po 

operu, cokoliv. A co děláme s manželem pravi-
delně, to je to, že na Štědrý den, v šest večer, 
manžel vezme trumpetu a jdeme sousedům  
a kamarádům zazpívat koledy pod okna. Man-
žel hraje a já zpívám Tichou noc.

ŽZ: Tak to je krásné. Já vám tedy přeji, abys-
te zpívala ještě dlouho a stále vás to těšilo.

Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová

* 27. – 28. 5. 2016 – Parohatá Města
- Každé 2 roky se koná setkání měst, které 

mají ve znaku parohy, jelena,… Ten letošní 
ročník se konal zde v Železné Rudě. Celkem 
k nám přijelo 14 měst z nich nejvíce početné 
a nejvýraznější bylo město Semily. To je také 
zároveň pořadatelským městem příštího roč-
níku. Součástí programu byl průvod Železnou 
Rudou, který přivedl návštěvníky do areálu  
u fotbalového hřiště. Počasí přálo a zábava byla 
veselá.
* 10. – 12. 6. 2016 – Zájezd do Aldena

- Ku příležitosti „ 25 let partnerství Železná 
Ruda – Aldeno „ jsme byli pozváni do Aldena. 
Již od samého začátku nám byl dán počet po-
kojů, jejich specifikace a též cena (stejný počet 
měl následně přijet do Železné Rudy). Většinou 
se jednalo o 4 lůžkové, 3 lůžkové a několik  
2 lůžkových pokojů, které se rozdělovali dle 
postupného přihlašování účastníků. Pokud však 
byl včas podán požadavek na 2 lůžkový pokoj, 
( manželé z ŽSS atd..) bylo většině vyhověno. 
Hradilo se pouze ubytování se snídaní, ostat-
ní stravování bylo zdarma (proto stejný počet 
osob). Vzhledem k tomu, že jeden autobus byl 
pro větší počet osob, mohl působit poněkud 
prázdněji. Navíc  jel zvlášť  busík od hasičů. 
Zájezdu se zúčastnili zástupci: ŽSS o.s., Hasiči 
ŽR, Svaz ZP Šumava ŽR, fotbalisté ŽR, zastu-
pitelé, ale i několik občanů ŽR. 
* 1. – 3. 7. 2016 – „Dny Aldena v ŽR“ + 
Rysí slavnosti

- Akci zahájil společenský večer v Arber-
LandHalle. Vstupné i doprava bylo zdarma.  
Samotné Rysí slavnosti 2. 7. byly v letošním 
roce také trošku obměněné. Program obohatil 

folklorní soubor Šumavánek. Následné vystou-
pení „Banda sociale di Aldeno“ mělo taktéž vel-
ký úspěch a doufám, že tento orchestr z Aldena 
uslyšíme i příští rok, třeba na Železnorudských 
slavnostech. Kabát revival Plzeň nejprve roz-
tančil děti a pak se přidalo i početné publikum. 
Následovala žhavá Latinskoamerická taneční 
show – Ingrid a Leandra. Pro naše Italské přá-
tele byl jako zpestření připraven i přenos fotba-
lového zápasu. Novinkou byl nedělní program. 
Velkým lákadlem byl tradičně parní vlak, který 
jezdil 2 dny. Letos poprvé však mohli návštěv-
níci vidět „legio vlak“.
* 29. 7. – 31. 7. 2016 – Železnorudské 
slavnosti

- Tradiční slavnosti se i tento rok posunuly  
z centra Železné Rudy do areálu za tratí. Celé  
3 dny jste mohli vybírat z různé hudební pro-
dukce. Kromě stálic  se představila i nová kapela 
FROM. Jubilejního 10. ročníku 3denních slav-
ností se zúčastnil: Lešek Semelka, Stavovanka, 
Turbo, DJ Lumi, Big Band Klatovy, Quenn Tri-
bute Band, Lucie Revival, Extra Band Revival, 
Mikeška, ŽSS o.s, Obšuka. Zatančila Ingrid  
a Leando.  Krom neděle nám přálo i pěkné po-
časí a návštěvníků byl plný areál. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
přímo podíleli jak na přípravách těchto akcí, tak 
na samotném průběhu. Zejména pak službám 
města ŽR a Hasičům ŽR. Velký dík patří taktéž 
všem, kteří zajišťovali stravování na „Parohatá 
města“ a „Dny Aldena“. Bez Vás všech bych 
tyto akce jen těžko zvládla zajistit.

Nesmím však opomenout ani sponzora „ Ta-
bák Adler“, který přispěl na vystoupení Leška 
Semelky.               Ivana Vilišová, ITC

Ohlédnutí za několika městskými akcemi
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V minulém čísle zpravodaje jsme vás infor-
movali o nové půjčovně horských elektrokol  
v Železné Rudě. Také jsem slíbil, že vám přine-
seme vlastní zážitek z toho jaké to je vyrazit si 
s elektrokolem do terénu. Jako „nekolař“, který 
se na dvou kolech pohybuje párkrát do roka, 
jsem si vzal na pomoc i zkušeného cyklistu, kte-
rý najezdí několik set kilometrů za sezónu, aby 
bylo hodnocení objektivní a zajímavé jak pro 
amatéry, tak pro zkušené cyklisty. 

Kolo z půjčovny elektrokola-sumava.cz váží 
přes 22 kg, což není málo. Ale jedná se o kva-
litní, robustní horské kolo od renomovaného 
výrobce, s profi komponenty. Je také nejvýkon-
nější. Vyšší hmotnost ale bohatě vykompenzuje 
motor, který má výkonu opravdu dostatek a tak 
i v tom nejnáročnějším terénu se neunavíte. To 
nepřeháním. Původně jsem měl v plánu vyšláp-
nout si přes Debrník pouze na Polom. Ale i na 
nejnižší stupeň výkonu elektromotoru ze čtyř 

možných, jsem se za celou cestu svižné jízdy 
nezadýchal, natož zapotil, a tak když jsme byli 
za pár minut pod Polomem, samo se vybízelo 
pokračovat dál. Tudíž jsme se vyrazili podívat 
na jezero Laka. Návrat zpět byl už do většího 
kopce, takže jsem využil druhý a vyzkoušel  
i třetí výkonnostní stupeň, ale stejně tak mi kolo 
nedovolilo se při jízdě unavit a tudíž jsme se 
rozhodli ještě pro pořádný kopec a terén. Při jíz-
dě v těžkém, kamenitém terénu a do prudkého 
kopce, kde se nedalo sedět, ale ve šlapkách jsem 
musel stát, jsem kolo musel dokonce brzdit. 
Ano, na nejvyšší výkon budete muset mít prsty 
neustále i na brzdách, neboť kolo zabírá tak, že 
jede téměř samo. 

Mohu říci, že během výletu, místy v extrém-
ním terénu, jsem si vyjížďku opravdu užil. 
Nedřel jsem se, ale kochal. Kolo doporučuji 
všem dovolenkářům, návštěvníkům i nejen 
příležitostným cyklistům, kteří si nechtějí ka-
zit dovolenou nebo výlet únavou. V místním 
kopcovitém terénu toho stihnete projet a objevit  
v pohodě mnohem více.

Hodnocení spoluvýletníka a cyklisty Richar-
da: „Na poznávání Šumavy s minimální náma-
hou a užívání si krás kolem je to ideální volba. 
Jednoduché ovládání, dlouhá výdrž. Kvalita 
kola je výborná, takže se nemusíte bát, že zů-
stanete daleko od domova. Samozřejmě, kdo 
jezdí na kole kvůli fyzičce, tak po tomto stroji 

asi nesáhne. Ale jet z Rudy na Modravu a zpát-
ky, přitom se v klidu kochat přírodou v „suchém 
triku“ a večer nepadnout únavou do postele, to 
je krásná představa. S tímto kolem i realita.“

Trikker (foto vpravo dole) je další možnost, 
jak si ulehčit pohyb po Šumavě. Je sice určen 
pro běžné cesty, nikoliv do terénu a navíc potře-
bujete řidičské oprávnění na „malý motocykl“ 
AM, ale i tak je to zajímavé a vtipné „vozítko“. 
To nabízí pouze půjčovna na Špičáku (www.
ebike-sumava.de – nebojte se německé adresy, 
stránky jsou v češtině a majitelé mluví česky). 
Vzhledem k tomu, že tříkolka je poháněna 
pouze elektromotorem, nikoliv vaším šlapá-
ním jako elektrokola, je jeho dojezd kratší než  
u e-biků. Ale i s těmi cca 40km se dá zažít dost 
zábavy a poznání.

Elektrokolem po Šumavě

Na Železnorudsku je půjčoven elektrokol několik a nabízejí různé modely. Pro pořádek uvádíme kontakt na všechny:
www.Elektrokola-sumava.cz (ŽR) tel: 603 208 211 půjčovné 600,- / 1.den, každý další den sleva. Sleva i při půjčení 3 a více kol.
www.Ebike-sumava.de (Špičák) tel: 724 013 603 půjčovné 500,- / 1 den. Možnost zapůjčení i Trikkerů a většího počtu kol.
www.spicak.cz (Ski&Bike Špičák) tel: 728 646 418 půjčovné 590,- / 1 den, každý další den sleva. 
Hotel Belveder, Autocamp (ŽR) tel: 777 333 053 půjčovné 490,- / 1 den, každý další den sleva. Systém půjčoven e-on (www.e-sumava.cz)

Filip Brož



STRANA 7ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Tip na výlet - Krajem pašeráků a bývalých vesnic
Průběh trasy: Prášily – Formberg – býv. Stará Hůrka – býv. Hůrka – 
jezero Laka – Zlatý stoleček – býv. Horní Ždánidla – Prášily
Délka trasy: 15 km. Převýšení: 480 m.
Obtížnost: střední. 
Povrch:  lesní silničky 30 %, cesty 40 %, stezky 30 %. 
Značení: 100 % TZT.
Parkoviště: Prášily, Slunečná. 

Z Prášil vyjdeme po zelené směrem na Vysoké Lávky. Zhruba po 1200 
metrech staneme v místech bývalé osady Formberg. Naskytne se nám 
odtud pěkný výhled. Panoramatu dominují vrchy Slunečná (996 m), 
Březník (1006 m) či Vysoký hřbet (1078 m). Bývalá obec se nacházela 
na dvou katastrálních územích: Stodůlky a Stodůlecké podíly II. Název 
převzala od lesa, který ležel „před kopcem“ (= vorm Berg). Prvními 
obyvateli se stali na počátku 18. století svobodní sedláci Zettl a Weber  
a mansfeldský hajný Schmalzl. Své pozemky měli označeny v té době 
obvyklým způsobem – zářezy ve stromech. Nová vesnice se lišila od 
okolních tím, že vznikla na panské půdě a osadníci nebyli zcela svobodni 
na rozdíl od obyvatel okolních rychet a byli povinni platit roční nájem. 
Byla jim odepřena i práva rybolovu a lovu zvěře. Postupně zde bylo po-
staveno 7 chalup – dvorců včetně jejich výměnků.

Po 200 metrech odbočíme vlevo a pěšinou pod dráty elektrického ve-
dení dojdeme na silničku od Vysokých Lávek. Tady opět odbočíme vle-
vo. Překonáme Jezerní potok a pokračujeme k bývalé Staré Hůrce. Zde 
stávala první z hůreckých skláren. Její počátek se datuje do roku 1732, 
kdy majitelka panství Eleonora z Mansfeldu prodala Johannu Georgovi 
Hafenbrädlovi kus lesa ve stodůlecké rychtě – v revíru Vysoké Lávky, 
za účelem vystavění sklárny, mlýna a pily. Ten zde kromě provozování 
sklářského řemesla, mohl pást i svůj dobytek. Zato byl povinen od správy 
panství objednávat pivo a kořalku a ještě odvádět 25 zlatých ročně. Huť 
se od počátku nazývala Česká.

Ze Staré Hůrky pokračujeme asfaltkou až skoro k vrcholu stoupání. 
Tady silničku opustíme a vlevo, starou, vzrostlou alejí (po turistické žlu-
té), dojdeme až na Hůrku. Zde stávala další – nejslavnější z hůreckých 
hutí. Její počátek je datován do roku 1778, kdy ve zdejších lesích řádila 
vichřice. Stavitelem huti byl Ignác Hafenbrädl. O 11 let později zde se 
svými syny vystavěl i kostel a hřbitov. Kostel se nedochoval, ale násle-
dujícím majitelem skláren Georgem Christofem Abele postavená rodinná 
hrobka, ano. Dnes je vzorně opravena. Z Hůrky stoupáme po modré tu-
ristické značce kolem další bývalé sklárny na Vysoké Holi (Hohenstock) 
až k jezeru Laka. Jezero patří určitě mezi ty nejkrásnější, jeho malebnost 
umocňují plovoucí rašelinové ostrůvky, kdysi utržené od břehu.

Od jezera stoupáme po červené ke Zlatému stolečku. Tato cesta je 
sezónní a je z důvodů ochrany tetřeva otevřena pouze od 15. 7. do 15. 
3. Zlatý stoleček je místo na bývalé obchodní stezce, která vedla z Ba-

vor právě těmito místy a dále podél pramene Farberbrunn ke zmiňova-
né osadě Hohenstock, k Jezernímu potoku a přes Vysoké Lávky dále do 
českého vnitrozemí. Zlatý stoleček byl jakýsi kamenný stůl pyramidál-
ního tvaru, špičkou pyramidy usazený v zemi. U něho se setkávali kupci  
a obchodníci, kteří si na něm navzájem směňovali zboží za peníze. Osud-
ným se mu stala pověst o pokladu ukrytém pod ním. Již za první republiky 
byli lidé chtiví, a tak místní dřevorubci kámen vyvrátili, poklad nenašli  
a možná tak ze vzteku nechali vyvrácený kámen ve stoce. Někdy ke konci  
20. století byl v rámci projektu oprava drobných kamenných památek, 
který realizoval NP Šumava, vztyčen, kousek od cesty, stoleček nový. 
Občas na něj nějaký turista položí drobný peníz jako připomínku dávných 
obchodů.

Od Zlatého stolečku klesáme Hubačovou cestou k další zaniklé osadě 
– Horním Ždánidlům. Osada se někdy nazývala i Horní Gsenget či Horní 
Steindlberg a mívala, dnes těžko uvěřitelných, 24 chalup. Život zde byl 
hodně těžký a sníh tu někdy ležíval až do konce dubna. Obyvatelé se kro-
mě dřevařství živili také tkaním na tkalcovských stavech.

Z Horních Ždánidel pokračujeme dále na rozcestí u Gsengetu, kde od-
bočíme vlevo a po turistické žluté klesáme do Prášil.

Jezero Laka, foto F. Brož

Mapy.cz
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Tip na výlet - Velký Javor (1456 m) král Bavorského lesa
Druhým tipem na výlet bude místní nejvyšší kopec
Velký Javor (1456 m), král Bavorského lesa
Průběh trasy: Parkoviště Brennes – Malé Javorské jezero – Velký 
Javor – parkoviště Brennes
Délka trasy: 12 km. Převýšení: 770 m. 
Obtížnost: střední. 
Povrch: lesní silničky 30 %, cesty 20 %, stezky 50 %. 
Značení: 100 % TZT.  

Vyjdeme z parkoviště na Brennesu přes Mooshütte k Malému Javorské-
mu jezeru. Původní samota v horském sedle (1030 m) se nazývala Braniš-
ský dvorec. Dnes na Brennesu stojí Sporthotel. Nad sedlem je možno vy-
jít na běžecké tratě vedoucí ze střediska Scheibensattel. Severně asi 2 km 
od Brennes je parkoviště u silnice vpravo a nad ním skála Hindenburger 
Kanzel, tzv. Hindenburgova kazatelna, odkud je pěkný výhled do údolí 
Bílé Řezné a na Javor a Ostrý. Mezi Brennes a Mooshütte stojí také něko-
lik umrlčích prken. Tyto jsou však novodobé. V minulosti stávala umrlčí 
prkna u kapliček, křížku či na rozcestí. Během drsných šumavských zim 
nebylo možno pohřbít nebožtíka do zamrzlé půdy. Ten proto zůstával, 
zabalený do plátna, uložen na prkně na chladném místě až do doby, kdy 
zem rozmrzla. Po pohřbu bylo prkno popsáno jeho jménem nebo i dalším 
textem. Po té bylo umístěno třeba na místo, které míval nebožtík rád. 
Dnešní, novodobá umrlčí prkna, jsou jen prkny vzpomínkovými. 

Malé Javorské jezero, vyhloubené v rulovém karu, bylo původně 2,6 ha 
velké. Roku 1885, při návalu klád a následném zvednutí hladiny, se utrhly 
tři plovoucí kusy rašeliny a zvětšily rozlohu na 9,6 ha. Největší ostrov má 
rozlohu 4500 m2 a tloušťku 3,5 metru. Maximální hloubka jezera je 12 m. 
Jezero leží v nadmořské výšce 918 m. V okolí roste bohatá flóra, zvláště 
alpínská květena. Kolem jezera vede zajímavá turistická stezka – okruž-
ní procházka trvá asi tři čtvrtě hodiny. Určité oblasti jsou od roku 1939 
chráněny – např. plovoucí ostrůvky „Schwimmende Inseln“ a lekníny  
v obou ledovcových jezerech, jakož i kosodřeviny v okolí vrcholu. Z jeze-
ra vytékající Jezerní potok je významnou zdrojnicí Bílé Řezné. Jezero má 
velmi nízké pH (4,5 – 5,5), proto zde nežijí žádné ryby. Na břehu jezera 
stávala od roku 1714 do roku 1800 (s přestávkami) sklárna, dnes tady 
místo sklárny stojí hostinec Seehäusl.

Dál pokračujeme prudkou silničkou na rozcestí pod Malý Javor a vpra-
vo na jeho vrchol. Malý Javor (1384 m) je nejvyšší horou Horního Falcka, 
neboť na jeho vrcholu prochází hranice zmíněného Falcka a Dolního Ba-
vorska. Na skalnatém vrcholu stojí majestátný kříž s vrcholovou knihou. 
Těsně pod vrcholem byla postavena v roce 1952 Chamská chata (Chamer 
Hütte), která byla nedávno zrekonstruována a z ubytovny Jugendherberge 
se stala běžnou chatou, nabízející turistům občerstvení.

Vrátíme se zpět na rozcestí a přes sedlo mezi oběma vrcholy pokraču-
jeme na Velký Javor (1456 m), nejvyšší horu Šumavy. Kopec je zmiňo-
ván již v roce 1279, kdy je nazýván Adwich, později Hädweg, Aetwha či 
Aidweich a od roku 1740 konečně Arber. Z rozsáhlého vrcholového plata 

vystupují čtyři vrcholové skály z pararuly – Grosser Arber, Bernstein, Ri-
chard Wagner-Spitze a Ostspitze. Původní útulna byla postavena v roce 
1884 na severním svahu, 110 m pod vrcholem, železnorudským odborem 
Waldvereinu. Dnešní moderní horská chata s restaurací stojí 60 metrů pod 
vrcholem. Provoz na první sedačkové lanovce na Javor byl zahájen v roce 
1949. Dnes vede od severovýchodu 900 metrů dlouhá kabinková lanovka 
s převýšením 342 metrů. Relativně nový je bezbariérový výtah, který sve-
ze návštěvníky od konečné stanice k oběma restauracím. Na svahu jsou 
dvě další šestisedačkové lanovky, tři vleky a šest restaurací. Od roku 1976 
se jezdily na zdejších sjezdovkách závody Světového poháru ve sjezdo-
vém lyžování žen. Kaple sv. Bartoloměje pod vrcholem byla původně 
postavená v roce 1806 svobodným pánem z Hafenbrädlů. Pouť zde bývá 
předposlední neděli v srpnu. Na hlavním vrcholu stojí dřevěný kříž, pod 
vrcholem dvě kruhové věže (televizní vysílač a radarová stanice RRP 117 
německého letectva s meteorologickou stanicí). Z vrcholu je kruhový roz-
hled od Smrčin po Alpy. Na vrcholu Velkého Javoru bývá 160 dní mrazu, 
sněhová pokrývka se zde v průměru drží o něco méně – 150 dní. Za rok 
tady spadne v průměru 1950 mm srážek, z toho 40 % tvoří sníh. 1,2 km 
východně stojí pozoruhodný 250 let starý Brenneský smrk (objem dřevní 
hmoty 7 m3).

Z Velkého Javoru jdeme trasou 9 na Kleiner Arberebene a odtud trasou 
LO 3 se vracíme zpět do Brennes.

Varianta B: (není zakreslena v mapě, je dlouhá, vyžaduje dobrou fyzic-
kou kondici) Trasu je možné prodloužit možností vyjít z Bavorské Želez-
né Rudy. Na brenneské parkoviště dojdeme cestou kopírující hlavní sil-
nici Brennesstrasse. Zpět z parkoviště na Brennesu se do Bavorské Rudy 
vracíme přes Grafhütte stezkou 10.

Varianta C: Na vrchol Javoru je samozřejmě nejjednodušší vyjet lanov-
kou z parkoviště pod lanovkou a udělat túru po všech vrcholec. Dobré 
obutí je nutné, vrcholy jsou skalnaté, hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu. 
Mimo lezení na vrcholy je možné vrchol lanovkou navštívit klidně v „la-
kýrkách“. Po procházce zajít na občerstvení a sjet zase lanovkou dolů.  
I na tento výlet je třeba počítat minimálně půlden.  Samozřejmě jde vyjít a 
sejít na vrchol nebo jen k hospodě pod vrcholem po různých sjezdovkách. 
Nejlépe to jde od Brennesu, nejrychleji strmě od parkoviště u lanovky 
po sjezdovce vlevo (stará černá sjezdovka), kde půjdete sice do prudšího 
kopce, ale pravděpodobně sami.

Osobně ještě doporučím malý bonus před startem. Tou je perfektní 360° 
panoramatická web kamera na vrcholu výtahu: www.arber.panomax.at

Mapy.cz

Jarní pohled na Velký Javor z Brennesu, foto F. Brož
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Hlavní plánovanou akcí během července byly Želznorudské slavnosti. A to jak tradičním zajištěním občerstvení, díky členům našeho SDH, tak každo-
roční ukázkou zásahu. K tomu jsme během měsíce opět vyjeli k několika neplánovaným událostem, o kterých vás ve stručnosti informujeme.

Červenec  2016
2 x požár         5 x technická pomoc         1x dopravní nehoda         2x únik látek

  6. 7. –  Likvidace bodavého hmyzu z domu alergika na Nové Hůrce. Po-
mocí chemického prostředku bylo hnízdo zlikvidováno

  9. 7. –  Ke stejnému typu události jsme vyjeli na Hojsovu Stráž. I zde 
proběhla likvidace hnízda nebezpečného bodavého hmyzu.

11. 7. –  Do třetice stejný typ události se stejným scénářem. Přijedeme, 
zlikvidujeme pomocí chemického prostředku nebezpečný bodavý 
hmyz, který ohrožuje alergika a odjedeme.

17. 7. –  K požáru osobního automobilu jsme vyjeli v dopoledních hodi-
nách. Na staré cestě na Špičák, před železničním mostem, hořel 
osobní automobil. Již v době našeho příjezdu, kdy jsme se na mís-
to dostavili po 5 minutách od vyhlášení poplachu, byl automobil 
značky BMW téměř celý zasažen plameny. Neprodleně byl nasa-
zen jeden vysokotlaký proud a požár během několika minut lo-
kalizován. Drobný únik ropných produktů byl jímán sorbentem. 
Vzhledem k nejasnostem vzniku požáru a nepřítomnosti jeho po-
sádky si místo převzali vyšetřovatelé Policie ČR a HZS.

17. 7. –  V odpoledních hodinách téhož dne jsme vyjeli k likvidaci vosího 
hnízda na Špičák. Vosy se zde usídlily na domě, kde ohrožovaly 
jeho alergické obyvatele. Opět jsme jej zlikvidovali pomocí che-
mického prostředku.

20. 7. –  Ve večerních hodinách jsme byli vysláni k požáru osobního au-
tomobilu do ulice Krátká. Zde došlo k menšímu požáru automo-
bilu po dopravní nehodě a zkratu elektroinstalace. Před naším 
příjezdem byl požár majiteli uhašen, my jsme provedli odpojení 
akumulátoru, jako další protipožární opatření. Vzhledem k před-
chozímu poškození vozu nevznikla další škoda, takže se naše jed-
notka vrátila zpět.

22. 7. –  Likvidace bodavého hmyzu z konstrukce vleku na Samotech. 
Vosy zde ohrožovaly servisní pracovníky, kteří prováděli údržbu 
vleku.

26. 7. –  K odstranění úniku cca 10 litrů oleje jsme vyjeli na silnici mezi 
Železnou Rudou a Javornou. Z poškozeného nákladního auto-
mobilu zde během jízdy vytekl olej na silnici a způsobil skvrnu  
o délce přibližně 600 m. Prvních a nejhorších 100 m bylo ukli-
zeno pomocí sorbentu, který olej nasákl a poté byl uklizen a při-
praven k odborné likvidaci. Zbylý půl kilometr silnice, kde se 
nacházel jen mastný film, byl očištěn pomocí speciální příměsi 
pěnidla a vody.

27. 7. –  Odstranění uniklé nafty z osobního automobilu v ulici Belveder-
ská. Pomocí sorbentu byla skvrna 3 x 4 metry odstraněna.

28. 7. –  Dopravní nehoda motocyklu se stala mezi Špičákem a Hojsovou 
Stráží. Před naším příjezdem na místě zasahovala ZZS Pk – ŽR  
a my jsme provedli protipožární opatření a asistovali s naložením 
zraněné řidičky do sanitky ZZS. Jelikož se jednalo o německou 
řidičku, tak jeden z našich členů překládal konverzaci mezi ní  
a dalšími složkami. Pacientka byla převezena na bývalý hraniční 
přechod v Alžbětíně, kde byla předána německé posádce Červe-
ného kříže a transportována k ošetření do nemocnice ve Zwieselu.                                             

Zpravodaj Filip Brož

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Do minulého měsíce jsme vám přinášeli informace o šumavské fauně 
z knihy zoologa, Ivana Lukeše, „Šumava objektivem zoologa“. Se svole-
ním autora budeme čerpat i z jeho nové knihy „Okamžiky živé přírody“. 
Tato kniha je právě v prodeji a úryvky z ní vám budeme přinášet v nad-
cházejících měsících. Pokud vás však zvířátka a jejich život v přirozeném 
prostředí zajímají, doporučujeme knihu zakoupit, neboť je bohatě vyba-
vena fotografiemi autora a dozvíte se v ní mnohem více, než v našem 
„Šumavském koutku zoologa“.

Čápa bílého je zbytečné představovat. I většina malých dětí tohoto ne-
nápadného opeřence bezpečně pozná. Jak by ne, když většina rodičů své, 
převážně noční, aktivity svádí na čápy, vrány, aby před svými malými 
ratolestmi zdůvodnili nový přírůstek rodiny. 

Jejich přílet na hnízdiště je předzvěstí jara, na 
které se po dlouhé zimě všichni těšíme. Čápy 
dnes vnímáme téměř jak součást měst a vesnic, 
neboť většina jejich mohutných hnízd je umís-
těna na lidských stavbách, převážně komínech. 
I když okolo hnízda dovedou udělat řádný nepo-
řádek, bývá jim zpravidla odpuštěno. Na hnízdi-
ště přilétá první samec, který daleko slyšitelným 
klapáním zobákem upozorňuje ostatní čápy, že 
dané teritorium je pro letošní rok obsazeno. Po 
příletu samice začínají oba manželé s opravou 
hnízda a po hlasitých námluvách nastává péče 
o budoucí potomstvo. Na vejcích, kterých bývá 
obyčejně pět, se střídají oba rodiče. Mláďata 
jsou zpočátku krmena větším hmyzem a červy, 
později i menšími obratlovci. Potrava je rodiči 
vyvrhována na okraj hnízda, odkud si ji mladí 
sami berou. Je neuvěřitelné, jak velkou potravu  

a v jak velkém množství dovedou čápata do sebe vsoukat.  Na krmení 
pozře měsíčně čáp až 11 hrabošů nebo myší. Zhruba po 6 až 8 týdnech 
poprvé opouštějí rodné hnízdo, na které se ještě po několik dnů vrací.

Kdykoliv vidím čápa, vzpomínám na jednu neuvěřitelnou příhodu, 
která se stala již před několika lety, kdy naše rodina provozovala malou 
kavárničku s rychlým občerstvením na náměstí v Kašperských Horách. 
Ta sousedila se záchrannou stanicí pro chráněné druhy živočichů, která je 
umístěna hned za naším domem.

Jednoho sobotního poledne, kdy jsem v našem podniku právě obsluho-
val, zazvonil telefon s oznámením, že na spodní straně náměstí se potuluje 
čáp. Hned mi bylo jasné, že se jedná o našeho tuláka ze záchranné stanice, 
který se opět vydal na krátký výlet. Požádal jsem syna, aby dopravil čápa 
tam, kam patří, a sám jsem se věnoval hostům. Zrovna jsem objednával 
jídlo u jednoho stolu, když se otevřely dveře a syn i s čápem pod paží 
proplul lokálem, aby si zkrátil cestu do stanice. Když jsem viděl udive-
né pohledy návštěvníků restaurace, napadlo mě, že si trochu zašpásuju. 
Na dotaz, co máme j jídlu, jsem odvětil, že právě přivezli čerstvé zboží  
a tento den to vypadá na zvěřinové hody – čáp zadní, čáp přední, po-
případě drštky z čápa. 
Ani ve snu by mě ne-
napadlo, že takovou 
blbost vezme někdo 
vážně. Moji věrohod-
nost ještě umocnila 
manželka, která na 
mne z kuchyně vo-
lala, že již vaří voda. 
(Myslela tím vodu 
na kávu). Ale stalo 
se. Byl jsem zavo-
lán k jednomu stolu, 
kde seděli čtyři kluci,  
s dotazem, kolik stojí porce. To již jsem věděl, že jde do tuhého, tak jsem 
ve hře pokračoval a pravil: „Protože jde o poměrně vzácné zvíře, tak  
i cena je vysoká. Porce za 250 Kč.“ Nastalo ticho. Nechal jsem chvilku 
kluky, aby se mohli rozmyslet. Porada netrvala dlouho a byl jsem povolán 
na objednávku.

A nový dotaz, „kolik by stál čáp celej“. Rychle jsem vykalkuloval  
8 porcí x 250 a vyřkl sumu 2000 Kč. To už jsem tušil, kam kluci míří, ne-
boť se začali šacovat a skládat svoje úspory. Nakonec objednávka zněla: 
„Koupíme čápa celého, ale živého. Chceme mu zachránit život“. Marné 
bylo moje vysvětlování, že šlo o pouhý žert. Musel jsem jednoho z hostů 
provést záchrannou stanicí, aby na vlastní oči viděl, že dotyčný čáp žije, 
chodí spokojeně i se svojí družkou po zahradě a jako vzorný otec se věnu-
je odrostlým mláďatům, která se před časem narodila.

Nová objednávka jídla byla vegetariánská: „Čtyřikrát smažený sýr“. 
Tomu se říká ochránci přírody!

Okamžiky živé přírody Čáp bílý
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Fotbalová sezona opět začíná

Mužstvo mužů Železné Rudy se začátkem června zúčastnilo zájezdu 
do Aldena. V rámci tamních slavností se utkalo s fotbalisty Aldena, které 
skončilo naší výhrou 7:2. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat, v rámci 
Rysích slavností v Železné Rudě skončilo opět naší výhrou 5:1.

Během Železnorudských slavností došlo po velmi dlouhé době na se-
tkání všech generací, které se po dlouhou dobu zapojovaly a zapojují do 
dění v našem oddílu. Pány Fialu, Trázníka, Brože nejst., Lehečku nejst., 
Andrejčíka a jiné (viz foto.) bylo velmi příjemné opět přivítat na že-
leznorudském trávníku. Na všechny se nedostalo, a tak bychom chtěli 
alespoň touto cestou poděkovat za dlouholetou činnost pánům Fran-
tišku Strnadovi st., Rudovi Pavelovi, Zdeňku Sukovi.

V červenci jsme od města Železná Ruda dostali nové přenosné 
branky pro mládež. Tyto branky již mají certifikaci bezpečných bra-
nek. Doufáme, že budou dělat spousty radosti našim žáčkům.

Během letního přestupního období došlo k pohybu v kádru mužů. 
Opustil nás František Kačírek do Hartmanic, na velikou zkušenou do 
Sušice (divize – 4. liga celorepublikových soutěží) přestoupil Lukáš 
Hájek. Přejeme Lukášovi ať mu léta dřiny a odříkaní přinesou mnoho 
gólů a úspěchů v dospělém fotbale.

Do kádru jsme naopak přivítali několik velmi zkušených borců. 
Z Německa přicházejí Lukáš Kasl, David a Marek Holických (líheň 
Viktorie Plzeň), místní rodák a odchovanec Víťa Paštěka, Jan Maš-
ka z AFK Letovice a mladíci Jan Kadlec z Kolovče a Jakub Kolář  
z pražských Stodůlek.

Mužstvo žáčků nás bude opět reprezentovat v soutěži starších pří-
pravek.

Hned první turnaj 10. 9. od 10.00 hodin se bude odehrávat v Žel. Rudě. 
V tomto kádru k žádné obměně nedošlo. Velice nás těší úspěch našeho 
nadějného fotbalisty Felixe Jonathana Kopeckého, který od jarní sezony 
jezdí s výběrem Viktorie Plzeň. Přejeme i jemu samozřejmě mnoho úspě-
chů a doufáme, že se jednou budeme jezdit dívat na ligové trávníky na 
našeho spoluhráče, svěřence a kamaráda.

 D. Greiner – předseda FJ SRK

Sobota 20. 8. 2016     17:00  TJ Žihobce – SRK Ž. Ruda 
Sobota 27. 8. 2016     17:00  SRK Ž. Ruda – S. Mochtín B 
Sobota   3. 9. 2016     17:00  SRK Ž. Ruda – S. Plánice 
Neděle 11. 9. 2016     17:00  SK Bolešiny B – SRK Ž. Ruda 
Sobota 17. 9. 2016     16:30  SRK Ž. Ruda – FK Svéradice B 
Neděle 25. 9. 2016     16:30  Svatobor Hrádek B – SRK Ž. Ruda 
Sobota   1. 10. 2016   16:00  SRK Ž. Ruda – ARBO Velhartice 
Sobota   8. 10. 2016   16:00  TJ Kašperské Hory – SRK Ž. Ruda 
Sobota 15. 10. 2016   15:30  SRK Ž. Ruda – Dukla Janovice B 
Sobota 22. 10. 2016   15:30  S. Chudenice – SRK Ž. Ruda 
Sobota 29. 10. 2016   14:30  SRK Ž. Ruda – TJ Bezděkov 
Sobota   5. 11. 2016   14:00  Tatran V. Hydčice – SRK Ž. Ruda 

Rozpis zápasů III. třída mužů
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí 2016

 Akce:   Pořadatel/místo:   Kontakt:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. - 20. 8. Rock Point – Horská výzva  Top race agency, o. s. / u fotbalového hřiště Ž. Ruda  776 624 718  
 - čtvrtý ze seriálu závodů horských běhů a trekingů dvojic
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 8.  Den s Lesy ČR  Lesy ČR, SKI&BIKE Špičák   376 397 167
 - odborníci z Lesů ČR zasvětí do činností spojených s péčí o les. Trasa je dlouhá cca 3km  a je vhodná i pro rodiny s dětmi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 8.  Lubomír Brabec  Společnost Hojsova Stráž / kostel  603 894 139
 - recitál
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 9.  Pivobraní a vinobraní  Hotel a pivovar Belveder / Železná Ruda  376 397 016
 - tradiční  degustace oblíbených nápojů, živá hudba… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 9. Podzimní setkání u Pomníku barabů Železnorudský klub   376 397 185
 - také podzimní setkání bude u ohně, s občerstvením…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. - 11. 9. OKOLO Železné Rudy   Penzion HABR / Žel. Ruda, sport. areál Za tratí 603 894 139
 - 9. ročník mezinárodní cyklo-turistické akce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 9. Enduro Race Špičák  SKI&BIKE Špičák   376 397 167
 Enduro závod horských kol – Český pohár
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 9. Kamenný pochod II  ITC Železná Ruda   376 397 033
 - s průvodcem za historií hraničních kamenů, více jak 250 let starých a neměnných… Sraz v 9:30 hod. u ITC Železná Ruda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné akce:
„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“ 
                1. 6. – 30. 9. vždy v pondělí, středu a pátek, v 9:00 hod. – prohlídka kostela s výkladem
„KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. M. v HOJSOVĚ STRÁŽI“ 
                1. 6. – 30. 9. vždy v sobotu od 19:00 hod., v neděli od 9:00 hod., jinak po objednání v IC H. Stráž, nebo na tel.: +420 605 226 518
„Železnorudské vrcholy IX“ – letní soutěž pro turisty na Železnorudsku, 15. 6. – 30. 9. 2016
„Železnorudskem na kole VII“ – letní soutěž pro cyklisty na Železnorudsku, 15. 6. – 30. 9. 2016

Stálé expozice:
Návštěvnické centrum Šumavy, Environmentální centrum Železná 
Ruda – přírodovědné a geolog. expozice, Historie lyžování 
na Železnorudsku, stálá výstava fotografií, veřejný internet …
Muzeum Šumavy, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, 
hamernictví, lidový nábytek
Historické motocykly – v „Zámečku“ v Železné Rudě
Království skřítků, Krámeček – ul. 1. máje, vedle Pohádkové 
cukrárny 

Výstavy:
„Šumava v černobílé“ – výstava fotografií Václava Vetýšky, 
vestibul radnice v Železné Rudě, do 15. 8. 2016
„Střípky zimy“ – výstava fotografií V. Votrubové, 
Návštěvnické centrum Šumavy a EC Železná Ruda, od 15. 8. 2016
„Šumava s úsměvem v keramice a kresbě“ – výstava Gustava Fifky 
a Josefa Pospíchala, Muzeum Šumavy Železná Ruda, do 31. 12. 2016   

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


