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Oslavy znovuobnovení železničního provozu 

Lidé spěchající směrem 
k hranici toho dne hodně 
vzpomínali a srovnávali. „Tak 
tady už to vypadá hezky,“ 
s uznáním říkala turistka ve 
skupině, která se do Železné 
Rudy vydala ranním vlakem 
z Plzně. Líbil se jim výhled od 
zastávky Železná Ruda – 
Centrum. Další si vzpomněli na 
stříhání drátů a na lidský řetěz, 
který symbolicky propojil obě 
Železné Rudy v únoru 1990. 
„Sáh la  jsem  s i  tehdy  na 
Dienstbiera,“ říkala jiná turistka.  
Na nádraží Alžbětín pak zhodnotili 
návštěvníci situaci: „Tak tuhle 
budovu chtěli na konci roku 1989 
zbořit. Ještě že přišla ta sametka.“ 
Byli to takoví ti běžní turisté, kteří 
cestují vlakem a v batohu mají 
termosku s čajem. Kapitalismus 
jim nepřinesl velké hmotné výhody. 
Přesto jim hraniční pásmo, 
zátarasy a bourací plány za 
socialismu dodnes sedí v hlavě  
jako kamínek a  vypadá to, že 
právě kvůli těmhle vzpomínkám 
nebudou volit komunisty, ani kdyby na 
chleba nebylo.

Další čtyři turisté se vydali ještě před  
slavnostními projevy směrem do Bavorské 
Rudy, kolem staveniště na německé části 
hraničního nádraží, kde dnes vzniká 
velkorysé Evropské informační centrum. Má 
být otevřeno příští rok. „Hele, musíme zkusit, 

jestli to na tom Západě skutečně tak smrdí, 
jak se říkalo,“ povídal jeden. A další česká 
pamětnice v místech, kde otáčejí autobusy 
na bavorské straně, vzpomínala: „Tady 
jezdila parní úzkokolejka.“ Překvapilo mě, co 
všechno si lidé pamatují a že pořád rozlišují 
Západ a Východ, přestože jsme společně 
v Evropské unii.  Návštěvníci byli historicky 

naladěni, protože kdo nezná 
m i n u l o s t ,  n e p o z n á  a n i  
přítomnost.

Vedle české části nádraží 
by l o  ozdobené  pód ium 
s nápisem: CELNICE DOBRÉ 
N Á L A D Y  S T A R O S T Y  
ŠNEBERGRA. A pod tím 
m e n š í m i  p í s m e n y :  
K  PROCLENÍ :  ŠPATNÁ 
NÁLADA. Byly tu lavice, několik 
stánků, za hraniční restaurací 
venkovní sezení se slunečníky. 
Těsně za čárou z vnitřní části 
nádraží řečnický pultík, ale 
o tom až později. Lidé korzovali, 
pili pivo a čekali na příjezd 
historického vlaku z Plzně, 
taženého parní lokomotivou 
a vypraveného ministrem 
spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. 
Celou slavnost 20.výročí 
znovuotevření trati a obnovení 
ž e l e z n i č n í h o  p r o v o z u  
zorganizovalo Město Železná 
Ruda, obec Bavorská Ruda 
a Železnorudský klub. 

Na projížďku ruční drezinou 
pozval starosta Železné Rudy Michal 
Šnebergr Lídu Rakušanovou, významnou 
žurnalistku Svobodné Evropy, prezidentem 
republiky nedávno dekorovanou státním 
vyznamenáním Lipovou ratolestí. U pohonu 
se tuží její manžel Josef a starosta Šnebergr. 
(Foto: Václav Chabr)

Velkou atrakcí na slavnosti 20.výročí 
znovuotevření trati a znovuobnovení 
železničního provozu byla mj. historická 
drezína z roku 1851 na ruční pohon, která  
jezdila po první koleji mezi českou 
a bavorskou částí nádraží. „Odjezd rychlíku 
do Plattlingu,“ vyvolával strojvedoucí Milan 
Hampl, jinak člen o.s. Otevřená Šumava. 
Řízení drezíny se ujal tu a tam i Václav 
Zahrádka, majitel muzea drážních drezín 
v Čachrově. I on byl při oslavách 

znovuotevření trati v roce 1991. K historické 
drezíně řekl:  „Tenhle stroj jezdil v Německu 
a my ho dali do kupy v roce 1989 a jezdíme 
s ním na oslavách.“ Když netroubily na trubku 
drezíny děti, troubil Milan Hampl. Jeho žena 
byla opodál v kroji a za doprovodu foxtrotu 
v podání kapely Mikloška s ní tančil předseda 
o.s. Otevřená Šumava Emil Kintzl. Vedle 
postával bezdomovec, něco si notoval 
a pojídal zbytky masa z grilu a kůrky. V tašce 
měl několik lahví alkoholu, které  se prodávaly  

kus dál, na bavorské straně.  Do celé té 
řachandy najednou za ohromných kotoučů 
dýmu z dvoutaktů dorazilo deset veteránů 
oldtimerů – od starého Aera po Felicii, která 
se vyráběla od roku 1958 do roku 1964 
a dnes patří se dvěma karburátory k 
unikátům.  A také veterány – motocykly.  Byl 
tu i starý autobus Karosa. „Tím jsme jezdili na 
vodu,“ zavzpomínala paní z hloučku 
přihlížejících. „No a dneska jezdíme do 
Andorry,“ dodala.   

Historická drezína

Dále k tématu na stranách 3 - 6, 10, 14
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Rád bych čtenáře Železnorudského 
zpravodaje informoval o dění na Městském 
úřadě a o úkolech, které se v této době řeší. 
Soustředil jsem se spíš na dlouhodobější 
záležitosti. Kromě toho Městský úřad řeší na 
denním pořádku běžnou agendu města 
a různé urgentní úkoly. Důležité bylo veřejné 
zasedání, které proběhlo 30. 5. 2011. 
Zastupitelstvo města na této schůzi přijetí 
dotace projektu „Klidný region“ ve výši 
2,5 mil. Kč. Dále zastupitelstvo města 
podporuje Roberta Eisterta v jeho záměru 
o vybudování rozhlasového vysílání 
v Železné Rudě i v jeho žádosti o dotace 
z programu Cíl 3. Jako nový člen výboru 
cestovního ruchu byl schválen Jan Veselý. 
Byl schválen počet členů osadního výboru 
Hojsova Stráž zvýšený na třináct, novými 
členy se staly Dagmar Tobrmanová, Marie 
Kohoutová a Vítězslava Polívková.

Zastupitelstvo města dále schválilo 
pořízení nového Územního plánu na celém 
správním území Města Železná Ruda včetně 
vypsání výběrového řízení na dodavatele 
územního plánu. Dále schválilo pořízení 
regulačního plánu pro místní část Špičák, 
Hojsova Stráž, Debrník a Pancíř.  
Zastupitelstvo také schválilo vyjednání smluv 
s  rodiči na svážení dětí z Prášil do Mateřské 

a Základní školy v Železné Rudě. Dále 
schválilo zadání projektu stavebních úprav 
na přemístění Mateřské školy do budovy 
Základní školy v Železné Rudě a rovněž 
schválilo závěrečný účet a hospodaření 
Města Železná Ruda za rok 2010

Bylo schváleno přijetí dotace ve výši 
250 000 Kč na akci Oprava veřejného 
osvětlení Špičák. Dále zastupitelstvo 
schválilo přijetí dotace z Programu 
příhraniční spolupráce Cíl 3 ve výši 5 600 
Euro, 3000 Euro a 2000 Euro a pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
Jde o obnovu a opravu pomníků (první 
částka), slavnosti 20. výročí otevření 
železniční trati (druhá částka) a údržbu 
zimních turistických tras (třetí částka). Byl 
také schválen příspěvek města se 
spoluúčastí  Plzeňského kraje  pro  
Českobudějovické biskupství ve výši 150 000 
Kč na opravu fasády kostela v Železné Rudě. 
Dále byly schváleny prodeje - bytová 
jednotka na tř. 1. máje čp. 330 ve prospěch 
manželů Jelínkových za 560 000 Kč a nákup 
vozidla Renault Kangoo za cenu 29 000 Kč. 
Zastupitelé také schválili pořízení studie na 
rozvoj sportovního areálu Za tratí, která bude 
řešit využití volných ploch k vybudování 
víceúčelového hřiště na tenis, nohejbal, 

volejbal a případné další aktivity a rozšíření 
dětského hřiště.

Dá le  by la  schvá lena  smlouva  
o zapůjčení pozemku pro sběrné místo 
(kontejnery) mezi Městem Železná Ruda 
a panem Balounem z Rokycan. Bylo 
schváleno uzavření podnájemní smlouvy na 
pozemky v lyžařském areálu Samoty, které 
má v pronájmu pan Topol a odkoupení 
pozemků od Pozemkového fondu (492/4, 
492/29, 488/1, 421/32, 422, 488/5, 556/6, 
556/7, 685. 492/30, 684, 490, 696, 483, 
492/31 v k.ú. Železná Ruda). Byl schválen 
prodej stavebního pozemku č. 161/20 
o výměře 14m2 v k.ú. Špičák ve prospěch 
paní Metlické za cenu 200,- Kč/m2 a záměr 
prodat část p.p.č. 1264/10 v k.ú. Hojsova 
Stráž o výměře 150 m2.  Byly schváleny 
přílohy k odsouhlasené smlouvě se 
společností Trigema s.r.o. Také bylo 
odsouhlaseno uzavření nájemní smlouvy 
s paní Říhovou na pronájem části 
nebytových prostor pro provozování bistra – 
cukrárny za předpokladu, že bude v souladu 
se záměry na využití celého objektu bývalé 
celnice. Bylo schváleno uzavření smlouvy 
o spolupráci při zimní údržbě v uplynulé zimní 
sezóně na parkovišti Kaskády se spol. Sport 
Service s.r.o.  Milan Kříž, místostarosta města 

Během loňského roku zastupitelstvo 
Města Železná Ruda schválilo obecně 
závazné vyhlášky města.

Vzhledem k opakovanému porušování 
povinností uložených těmito obecně 
závaznými předpisy obce – v tomto případě 

Informace občanům

Budou nutné pokuty?
obecně závazné vyhlášky k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na 
území Města Železná Ruda, obecně 
z á v a z n é  v y h l á š k y  o  n a k l á d á n í  
s komunálním odpadem na území Města 
Železná Ruda a místně příslušných částí 

a o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání, 
odstraňování odpadu – se rozhodlo 
zastupitelstvo Města Železná Ruda 
pověřit správní odbor Městského úřadu 
k projednávání a ukládání pokut ve 

věcech samostatné působnosti.
V praxi to znamená, že správní 

odbor bude řešit problematiku 
popelnic či kontejnerů, které jsou 
dlouhodobě umístěny na veřejném 
prostranství (např. chodníky, 
trávníky, komunikace).

Vyh lášky  to t iž  umožňuj í  
ponechávat nádoby na komunální 
odpad na veřejném prostranství 
pouze na dobu nezbytně nutnou 
v den svozu. Po jejich vyprázdnění 
vyhláška ukládá je z veřejného 
prostranství odstranit co nejdříve. 
V  p ř í padě ,  že  t o  nebude  
dodržováno, budeme bohužel 
nuceni zahájit správní řízení. 
V průběhu řízení bude „viník“ 
předvolán k ústnímu jednání, 
vyzván k odstranění závadného 
stavu. Pokud se tak nestane, bude 
postupováno podle příslušných 
zákonných ustanovení (odstranění 
nádob, sankce).

S e  s v ý m i  d o t a z y  č i  
připomínkami se můžete obrátit 
na pracovníky našeho odboru.

Caroline Zahradníková (tel. 724 053 
791), Městský úřad Železná Ruda, 

správní odbor



Ve 14.15, přesně podle plánu, se sešli 
přítomní činitelé k projevům. Moderátory 
jejich vystoupení se stali oba starostové 
– starosta Železné Rudy Michal Šnebergr 
a starosta Bavorské Rudy Thomas 
Müller.  Přítomen byl i předseda Euregia 
a organizace Europe Direct Kaspar 
Sammer. 

Senátor parlamentu ČR Luděk Sefzig 
pochválil vřelou atmosféru na hranici 
a  zdůraznil, že patří ke generaci, která se 
jezdila dívat z české strany na Velký Javor 
v Bavorsku, protože jít se tam nesmělo. „Učil 
jsem se lyžovat na železnorudských svazích 
a pamatuji, jak jsme koukali přes hranici na 
světla na Velkém Javoru,“ řekl. Luděk Sefzig 
je předsedou Výboru pro záležitosti 
Evropské unie a senátorem měst  
Rokycany, Plzeň-sever a části Berouna. Má 
s o u k r o m o u  c h i r u r g i c k o u  p r a x i  
v Rokycanech. „Nic není symboličtějšího 
než společné nádraží,“ řekl Sefzig.

Poslanec Spolkového sněmu Ernst 
Hinsken zavzpomínal, že před dvaceti lety 
se na hraničním nádraží shromáždilo 20 000 
lidí. „Byl tu tehdy německý kancléř a vím, že 
málo z nás tehdy věřilo, že skutečně přijede. 
Byl tu také mimořádný vlak, mnoho lidí 
přijelo až z Plzně a z Prahy – jako dnes. Od 
té doby  vznikla celá řada příhraničních 
organizací, v německých školách se učí 
čeština.“  Hinsken byl také přítomen 
6. 2 .2010 u oslavy 20. výročí stříhání 
h ran ičn ích  zá ta rasů  a  vy tvořen í  
symbolického lidského řetězu. 

Starosta Bavorské Rudy Thomas Müller 
zdůraznil, že to byl právě Hinsken, kdo 
bojoval, aby trať Plattling-Bavorská Ruda 
nebyla ukončena ve Zwieselu patnáct 
kilometrů před Rudou, jak bylo na začátku 
devadesátých let plánováno, ale aby zůstala 
ve své původní délce. Poté bojoval spolu 

s železnorudským Ivanem Kalinou za její 
prodloužení na Špičák.

Starosta Zwieselu Franz Xaver 
S t e i n i n g e r  z d ů r a z n i l ,  ž e  r e g i o n  
Železnorudského údolí díky železničnímu 
spojení srůstá. Starosta Železné Rudy 
Michal Šnebergr se vyjádřil v podobném 
duchu: „Dnešní symbolická jízda z Plzně, 
kterou jsme vypravili spolu s ministrem 
spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, je pro mě 
velký zážitek. A to, co se tu stalo před 
dvaceti lety, byla skutečná událost a dnes je 
na co vzpomínat.“ Podle jeho názoru je 
zejména důležitá spolupráce českých 
a bavorských starostů a to, že se dokážou 
domluvit napříč politickým spektrem.      

Poslanec za Stranu Zelených v Německu 
T h o m a s  G a m b k e  z d ů r a z n i l ,  ž e  
nejdůležitější je pro něj rychlé železniční 
spojení mezi Mnichovem a Prahou. „Co je 
víc? Frankfurt nebo Praha?“ položil 
řečnickou otázku. A odpověděl si, že Praha.  
„Proto potřebujeme dobré železniční 
spojení,“ řekl.

Radní města Regen za CSU Willi 
Killinger řekl, že propojení tratě mezi 
Bavorskou a Železnou Rudou považuje za 
epochální událost. „Nádraží bylo symbolem 
rozdělení Evropy, dnes je symbolem jejího 
sjednocení,“ uzavřel. 

Na závěr se také tančilo v bavorské 
Arberhalle

Slavnostní slova

Za socialismu byly mezi oběma Rudami 
vystavěny drátěné zátarasy a zřízeno 
hraniční pásmo. Unikátní budova hraničního 
nádraží, kterou státní hranice protínala po 
2. světové válce v půli, měla být na české 
straně v roce 1989 zbourána a trať měla být 
zrušena a ukončena sedm kilometrů za 
hranicí, ve stanici Železná Ruda město. 
Tunel v Železné Rudě neměl sloužit 
provozu, ale jako protiatomový kryt pro 
obyvatele města. V době studené války byl 
na kolejích postaven plot, uprostřed budovy 
nádraží byla postavena zeď a železniční trať 
dva kilometry za hranicí procházela tzv. 
železnou oponou. Jezdil tu jen jednou denně 
ve všedních dnech nákladní vlak na pilu do 
Alžbětína, ale i ten měl být zrušen. 

Téměř přesně před dvaceti lety,  
konkrétně 2. 6. 1991, došlo na hranici 
k propojení přerušené železnice mezi 
Železnou Rudou a Bavorskou Rudou, 
obcemi, které ve třicátých letech minulého 
století tvořily jeden celek. Zároveň tu byl 
obnoven železniční provoz. Slavnostního 
aktu se zúčastnili kancléř Helmut Kohl 
a předseda vlády Petr Pithart. Už z toho je 
vidět, jakou důležitost mělo propojení 
železnice z hlediska politického. Kvůli 
rozdílným technickým standardům ale 
české vlaky nemohly jezdit do Německa 
a německé do Česka, jak někteří z nás  
doufali. Cestující museli na hranici 
přestupovat. Až od roku 2006 začaly jezdit  
německé soupravy Waldbahn na Špičák.  
„Hraniční nádraží Bayerisch Eisenstein už 
není slepá ulice, ale pojítko,“ řekl tehdy na 
další  nádražní slavnosti starosta Železné 
Rudy Thomas Müller, když společně 
s tehdejším  starostou Železné Rudy Jiřím 
Vonáskem zahajoval  jedenašedesát let 
p ř e r u š e n ý  p ř e s h r a n i č n í  p r o v o z .  
Znovuzprovoznění trati pro projíždějící vlaky 
stálo 450 000 Euro.

Doba mezi psem a vlkem

Co se 2. 6. 1991 oslavovalo?

Sám jsem události znovuotevření trati 
Železná Ruda město – Bayerisch 
Eisenstein 2. 6. 1991 zažil na hraničním 
nádraží a mohu potvrdit, že tehdy to bylo 
všechno takové spontánní. Byl jsem tam se 
synem a metr od nás procházel německý 
kancléř. Jenže syn měl hlad a brečel. Byla to 
trochu jiná doba, spousta věcí ještě 
nefungovala, mysleli jsme ještě po 
socialisticku, tedy „někdo to za nás udělá“. 
Byla to ještě doba pohraničních kontrol, 
nedlouho po rozebrání drátěných zátarasů. 
Doba mezi psem a vlkem. S organizací 
návštěvy kancléře v malém pohraničním 
městě nebyly zkušenosti a navíc se teprve 
4. 6. 2011 německá strana přiznala, že 
návštěva sjednotitele Německa Helmuta 
Kohla v Železné Rudě v roce 1991 byla celé 
týdny nejistá a že ji kancléř  potvrdil  až 
těsně před příletem. Přesto návštěva 
německého kancléře a českého premiéra 
Petra Pitharta měla svou působivost, svůj 
magnetismus. A má svou historickou 

platnost. Je zapsána do učebnic historie, 
i když se její jedna část (jak o tom píše Eva 
Bednářová, viz str. 4)) tak úplně nepovedla. 
Osobnosti a jejich dílo zůstávají, drobné 
kiksy mizí. 



A k d y ž  j s m e  u  v z p o m í n á n í ,  
zavzpomínejme na den znovuotevření trati 
a obnovení železničního provozu Železná 
Ruda – Bavorská Ruda 2. 6. 1991 s pomocí 
článku Evy Bednářové ze Železnorudských 
novin z 12. 7. 1991.

Následující odstavec je citátem 
z článku Evy Bednářové, redaktorky 
tehdejších Železnorudských novin. 
„Železniční trať byla znovu otevřena, 
někteří jsou potěšeni tím, že mohou dojet až 
k hranicím, jiné ještě zlobí časté houkání 
vlaků, ale přece jen každý z nás asi cítí, že 
bylo správné obnovit to, co lidé kdysi pracně 
vytvořili a co pak bylo snadno zničeno. 
Mnoho z vás jistě navštívilo hraniční 
nádraží, sledovalo oslavu na náš vkus 
možná až příliš nablýskanou a mohutnou, 
odpovídající však úrovni hostů. Asi stěží se 
k nám ještě někdy podívají kancléř Helmut 
Kohl či premiér Petr Pithart. Nechci 
popisovat celou tu slávu na hranicích. 
Většina z vás se asi sama šla podívat, nebo 
jste sledovali tyto události v televizi. Co však 
v televizi zaznamenáno nebylo a co většina 
z vás neviděla, byla akce, která se odehrála 
na našem železnorudském nádraží 
(Železná Ruda město, pozn. red.) a pro 
kterou pojem kocourkovská se zdá příliš 
slabý. Tak tedy, podle programu měl k nám 
do Železné Rudy přijet slavnostní vlak 
tažený parní lokomotivou a přivézt Helmuta 
Kohla a Petra Pitharta, aby tu svými 
krátkými projevy vyjádřili sounáležitost 
hraničních území Čech a Německa. Měla to 
být událost komornějšího ladění, ale přesto 
událost. Přestože se počítalo s tím, že na 
železnorudském nádraží mnoho lidí 
nebude (těžko by se narychlo přesouvali 
z hranice), byla škola požádána, aby přišly 
nějaké děti s učiteli. Na nádraží muselo být 
navíc mnoho „uniforem“ (policie, Ozbrojená 
stráž ochrany železnic OSOŽ, vojsko) 
k zajištění ochrany významných osobností, 
bylo by jistě trapné, kdyby to byli jediní lidé 
vítající kancléře a další osobnosti. Takže 
jsme se ve dvě hodiny sešly na 
železnorudském nádraží – tři učitelky a asi 
dvacet nejvytrvalejších žákyň, které už 
absolvovaly dopolední maratón na hranici. 

Už když jsem přicházela k nádraží, zarazilo 
mě, že ačkoli Ruda prožívala udýchaný 
úklid, sázení květin, přetírání zašlých rámů 
atd., nádraží a jeho okolí přestálo týden 
uklízení zcela netočeno. Pod náspem stálo 
pár lidí a všude kolem pobíhali uniformovaní 
muži s vysílačkami. Nástupiště bylo civilním 
osobám uzavřeno a obehnáno modrobílým 
řetězem v bavorských barvách. A na 
nástupišti stál hlouček děvčat s odrbanými 
českými a německými vlaječkami 
a flétničkami, na které děti pilně cvičily 
známý song Máš má ovečko dávno spát, 
záhadně připravený pro uvítání jednoho 
z deseti nejvýznamnějších mužů světa. 
Situaci již tak dost absurdní podtrhoval 
„řečnický pult“, tedy hospodský stůl 
s kostkovaným ubrusem a na něm dřevěná 
bedna s mikrofonem. Marně jsem se 
rozhlížela po dalších civilistech, po nějaké 
osobě s dárkem nebo alespoň květinou pro 
vzácnou návštěvu. Nikde nikdo. Jen muži 
s vysílačkami, vojáci základní služby 
v pampeliškách na náspu. Začínalo mi být 
jasné, že se stanu účastníkem trapasu 
mezinárodních měřítek.

Děvčátka pískala stále dokola Ovečku, 
sluníčko pařilo, pod náspem se scházelo 
pár lidí, v hospodě popíjeli štamgasti svá 
nedělní piva, ochuzeni o jeden stůl, 
uniformy pobíhaly po peróně a já 
přemýšlela, kde narychlo sehnat aspoň 
slušnou kytici, když se nad obzorem 
objevila helikoptéra, začaly přijíždět sanitky 
a nablýskané automobily a bylo slyšet 
přijíždějící vlak. Parní lokomotivu jsem 
n e v i d ě l a ,  z ů s t a l a  z a  n á s p e m ,  
prachobyčejný diesel na čele místo rudé 
hvězdy s německou a českou vlajkou vjížděl 
do stanice. První tři vagóny prázdné, jen 
příslušníci OSOŽ ve dveřích, bíle oblečeni 
a s nezbytnými vysílačkami. V dalších 
vagónech už Němci, rozesmátí a mávající 
na hlouček dětí na peróně a pár turistů pod 
ním. Najednou vlak prudce zastavil, 
rozesmáté obličeje rychlým cuknutím 
zmizely a po chvíli se začaly, už méně 
rozesmáté, vynořovat z okének vlaku. 
Zezadu se najednou vynořoval roj novinářů, 
fotografů a ochranky, uprostřed si nesoucí 
kancléře a premiéra a spolu s ním přicházel 

Podali jsme si ruku s  německým kancléřem

i starosta Alois Janďura. Kancléř, zvyklý 
všude na aspoň nějaké přivítání, si po 
chvilce rozhlížení začal podávat ruku 
s jedinými civilisty, s dětmi a jejich 
učitelkami. A tak jsme si podaly ruku 
s kancléřem, ale za cenu pocitu, že se 
p r o p a d n e m e  h a n b o u .  K a n c l é ř  
u hospodského stolu zahájil svůj projev. 
Protože jsem stála asi dva metry od něj, 
slyšela jsem alespoň každé páté slovo, 
mikrofon totiž nefungoval a tak dole, jak 
jsem se později dozvěděla, slyšeli místo 
projevů kňourání zatoulaného kotěte 
a občasné chrčení, aniž mohli identifikovat, 
kdo je vlastně jeho původcem. Na náspu se 
totiž kolem kancléře a dětí nahrnulo několik 
civilistů, kteří si vzájemným strkáním 
uvolňovali cestu pro svůj fotoaparát. Vždyť 
mít Kohla vyfoceného stojí za to, 
i kdybychom měli Pitharta praštit po hlavě. 
Děti, které se naštěstí k produkci někdejšího 
bavorského šlágru nedostaly, se mačkaly 
uprostřed novinářů a policistů, jejich 
přítomnost se zdála, vzhledem k civilistům 
proniknuvším na nástupiště, zbytečná. 
Kdybych totiž byla terorista já nebo kdokoli 
jiný, mohli jsme provést atentát velice 
jednoduše, protože nám nikdo v přístupu ke 
kancléři nebránil. Uniformovaným, kteří 
předtím statečně bránili prázdné nádraží, 
zřejmě padla. Po němých projevech byli 
kancléř a ostatní hosté odrojeni zpět do 
vlaku. Nástupiště osiřelo.

Tak to bylo něco z dávné doby před 
dvaceti lety. Od těch dob čas přece jen 
oponou trhnul. Nádraží v Železné Rudě 
město i na Špičáku byla z evropských  
peněz opravena, vznikla nová stanice 
Železná Ruda Centrum, opraveno bylo 
i hraniční nádraží v Alžbětíně. Už tu nejsou 
jen „štamgasti“, ale slušné restaurace. 
Naučili jsme se vítat vzácné hosty. Od té 
doby jsem zažil několik  železnorudských 
oslav, například prodloužení bavorských 
vlaků Waldbahn až na Špičák 28. 5. 2006 
s posílením provozu v roce 2007. Nebo 
oslavy vstupu do Schengenu 21. 12. 2007 či 
oslavu 20.výročí pádu železné opony 
6. února 2010 na bývalé celnici v Alžbětíně. 
Všechny už měly svou úroveň.  

Vzpomínka na 2. červen 1991

A po dvaceti letech…znovu stříháme českou a německou trikoloru, 
povel na trubku dává pan Václav Zahrádka, který oba starosty 
přivezl na své historické drezíně. (Foto: VCH)

A po dvaceti letech…znovu stříháme českou a německou trikoloru, 
povel na trubku dává pan Václav Zahrádka, který oba starosty 
přivezl na své historické drezíně. (Foto: VCH)



V sobotu 4. června jsme na oslavě 20. 
výročí znovuotevření hraničního 
nádraží a obnovy železničního provozu 
přes hranice přivítali člena Senátu 
Parlamentu ČR Luďka Sefziga. Požádali 
jsme ho o rozhovor.

Rokycanský lékař, od roku 2006 člen 
Senátu Parlamentu České republiky, 
předseda Výboru pro záležitosti Evropské 
unie, dále předseda Česko-německého 
diskusního fóra vytvořeného z prostředků 
Česko-německého fondu budoucnosti 
v úvodu rozhovoru představil činnost fondu 
budoucnosti i diskusního fóra.

Seskupení je podporováno Ministerstvy 
zahraničních věcí obou sousedních zemí. 
Česko-německý fond budoucnosti pracuje 
už od počátku devadesátých let, Diskusní 
fórum od roku 1997. Obě iniciativy přispěly 
výrazně ke zlepšení vztahů mezi oběma 
sousedními národy. Diskusní fórum si za 
úkol dává diskusi o bolavých místech naší 
společné historie, avšak sám název Česko-
německého fondu budoucnosti říká, že je 
důležitější starat se o budoucí vztahy. Fond 
i Diskusní fórum se osvědčily jako velmi 
levné nástroje, díky nimž dnes máme 
vztahy s Němci na výrazně vyšší úrovni než 
jsou tradičně dobré vztahy Česka 
a Rakouska. To přiznávají i rakouští politici 
a já mám pocit, že by bylo prospěšné založit 
obdobu Fondu budoucnost i  nebo 
Diskusního fóra pro rakousko-české 
vztahy, abychom neřešili jen Temelín.

Jak hodnotíte dnešní výroční setkání?
Není nic symboličtějšího než česko-
německé historické nádraží, kde nevidíte 
žádnou hranici mezi oběma částmi budovy. 
Naopak je vidět obnova historického 
užívání stejného prostoru oběma národy. 
Historicky měli obyvatelé řadu dobrých 
projektů, podobný život. Jejich spolupráce 
byla násilně přerušena dvěma totalitami 
20. století. Před dvaceti lety padala železná 
opona. Cítím se velmi poctěn, že mne na 
dnešní výroční oslavu starosta Michal 
Šnebergr pozval. 

Po dvaceti letech od pádu totality tedy 

vidíte vývoj česko-německých vztahů 
pozitivně. Je ještě něco, co byste v této 
oblasti chtěl připomenout?
To že se vztahy výrazně zlepšily, nevzniklo 
samo o sobě. Důležitá sice byla politická 
podpora z center obou zemí. Ta však 
vytvořila jen rámcové podmínky; daleko 
větší kus práce je za lidmi na té nejnižší 
úrovni veřejného života. Celé oblasti 
Železnorudska podpora pomohla.  
Historicky to byla chudá oblast, sklářská, 
tvrdá pro život obyvatel. Je dobré přijmout, 
ač s lítostí nad útlumem tradičních řemesel, 
nové trendy, zvláště turismus, v nichž se 
může rozjet nová prosperita na obou 
stranách hranice.

Co ještě podle Vás schází, aby 
spokojenost obyvatel rostla?
Vždycky se věci dají zlepšovat nebo kazit. 
Co momentálně asi nejvíce naše část 
Š u m a v y  p o t ř e b u j e ,  j e  z l e p š e n í  
infrastruktury a hledání dalších příležitostí 
pro tvorbu nových projektů. kterým se 
v rámci EU otevírají realizační možnosti.

Jsme uprostřed EU. Máte pocit, že 
okraje unie jsou v něčem jiné, že se liší 
jejich podmínky?
Já nevidím diametrální odlišnosti. EU má 
velmi silné projekty regionálních politických 
aktivit, ať už partnerství sousedních 
regionů nebo vzdálenějších zemí. Nemám 
radost, když se EU rozkládá na regiony. 
Podle mne je lepší, když spolupracují 
občané jednotlivých zemí nejen v rámci 
regionálních projektů, ale tak, jak je 
přirozené podle přátelských vztahů nebo 
podle toho, kde je jim dobře. Ale regionální 
evropská politika má svůj význam a neliší 
se podle geografické polohy země nebo 
podle pořadí jejího vstupu do EU. V rámci 
unie vidím regiony s většími či menšími 
handicapy. Vaše oblast má momentálně 
handicap spíše menší, ale to nevzniklo 
samo o sobě. Základ byl založen již před 
dvaceti lety i symbolickým setkáním 
tehdejších představitelů sousedních zemí, 
kancléře Helmuta Kohla a předsedy české 
vlády Petra Pitharta při obnově hraničního 

n á d r a ž í  
v Alžbětině. 
Oba tehdy 
s h o d n ě  
p r o h l á s i l i  
ž e l e z n o u  
o p o n u  z a  
nesmyslnou 
a škodlivou. 
Už tehdy se 
rychle začalo 
pracovat na 
překonání historických křivd a nápravě 
oboustranně poškozených vztahů.

Myslíte, že železnice má budoucnost? 
Jakou roli jí přisuzujete v rozvoji 
našeho horského regionu?
Železnice je jedna z dopravních cest. Naši 
předci vybudovali hustou síť železniční 
a využití tohoto potenciálu závisí dnes na 
šikovnosti železničních společností na 
obou stranách hranice, jak budou své 
s l u ž b y  p ř i b l i ž o v a t  o b č a n ů m  
a podnikatelům.

Můžete jako politici udělat něco pro to, 
aby se převaha zájmu o silniční 
dopravu překlopila ve prospěch 
železnice?
Nemyslím si, že trvalá dotační politika je 
dobrou cestou; můžeme zpočátku nastavit 
podmínky, můžeme podpořit využívání 
mezinárodních fondů, ale trvalá podpora by 
pokřivovala i základní zákon – fungování 
kvalitní konkurence, jež je zárukou 
zlepšování i zlevňování služeb. Jsem 
přesvědčen, že zejména pro turistiku má 
železnice veliký potenciál.

Jaké je Vaše přání pro budoucích 
dvacet let jak pro naše vnitřní české 
problémy tak pro česko-německé 
vztahy?
Já si přeji, abychom dál žili v míru, aby se 
naše vztahy zlepšovaly, aby to byly vztahy 
za ložené na kva l i tn ích osobních 
přátelstvích, které mají schopnost překonat 
jakékoliv krize a výkyvy.

Děkuji za rozhovor. 
Ptala se Věra Drahorádová

 Pane Hinskene, jak hodnotíte 
česko-německé vztahy dvacet let 
po znovuotevření trati?
 „Udělali jsme velký kus práce. 
Spolupráce mezi Čechy a Němci je 
dobrá, ale může se ještě zlepšit, 
například v partnerství obcí, 
spolků a sportovních klubů. Byl 
bych pro to, aby se víc využívalo 
příhraniční dopravy k turistice.“  

Dobré vztahy nepřišly samy sebou
Rozhovor se senátorem Luďkem Sefzigem

Pohodu za slunečného 
počasí si návštěvníci 
slavností užívali až do 
večera, kdy slavnost 
pokračovala v bavorské 
Arberland Halle. 
Z velké nabídky jídla, 
pití, suvenýrů místních 
podnikatelů si vybral 
každý.
A k tomu vyhrávala 
kapela Mikeška 
z Bystřice a Obšuka 
(občasná šumavská 
kapela) ze Železné Rudy.  
(Text a foto: VCH)

Ernst Hinsken 
pro Železnorudský zpravodaj



STRANA 6

Diskutovalo se o přírodě
U stánků se živě diskutovalo,  

návštěvníci přijížděli vlaky i auty. Na kole 
dorazil v cyklistickém dresu Pavel Němec, 
který si ve Frauenau koupil rekreační byt.

„V Bavorsku je poprask,“ řekl. „Je to kvůli 
stavu lesů. Němci tomu říkají bavorská 
pustina. Ve Frauenau je dvaapadesát domů 
na prodej. Němci utíkají. Řešení bych viděl 
v tom, že Češi si jejich byty za velmi slušnou 
cenu koupí jako rekreační,“ vysvětlil. A proč 
byt v Bavorsku? „Tam mi vyhovuje zejména 
větší bezpečnost a klid. Můžu jet na 
dovolenou a nechat otevřený barák. Nesmí 
se tu ale hlučet a řvát a tím obtěžovat 
sousedy. V neděli nesmíte sekat trávu 
sekačkou celý den, ve všední dny od 12 do 15 
hodin také ne. Dovolenkáře vždycky zajímala 
Šumava. Když teď vidí, jak to tam vypadá, že 
je to tam suchý nebo vybílený, tak nechtějí 
jezdit. Kde dřív tekly potůčky, neteče dneska 
nic. Koryta se naplní vodou při dešti, pak 
rychle vyschnou. Zejména tam, kde vysekali 

Od umění není daleko k hudbě 
Večer oslava pokračovala v ArberLand 

Halle v Bavorské Rudě bavorsko-českým 
večerem a ochutnávkou piva z pivovaru 
v Železné Rudě.  Pivo i jídlo se prodávalo za 
české ceny, ale bohužel přišli většinou jen 
Němci. Česká kapela Obšuka hrála, co 
stačily síly jí i tanečníkům. U stolů se 
diskutovalo o budoucnosti Šumavy, dokonce 
i o tom, že krásná ArberLand Halle byla pro 
Bavorskou Rudu příliš drahá. Ale když 
kapelmajstr Obšuky František Strnad  
zazpíval „Tam v dáli u řeky“, zapomněli 
návštěvníci na těžká témata a začali si 
prozpěvovat. Česky, německy i anglicky. 

Oslava 20. Výročí začala  v 11.00. Zlatým 
hřebem sobotních oslav dvacátého výročí 
znovuobnovení železničního provozu byl 
příjezd historického vlaku. Vlak na hraničním 
nádraží zastavil přesně ve 13.20, tedy zhruba 
půl hodiny zpožděný. Bylo to kvůli křižování 
s jinými vlaky na trase. Rychlíková parní 
lokomotiva typu 475 vyrobená v roce 1947 
táhla pět červených osobních vozů a jeden 
služební vagón a přivezla několik stovek 
návštěvníků. Ti vítali lidé, kteří se na hranici 
dopravili jinak. Sledovali příjezd vlaku 
doprovázený frkáním parní lokomotivy,   
kupovali suvenýry,  kladli všetečné otázky 
u stánku Informačního a turistického centra 
a prohlíželi historické fotografie z roku 1991 
a z roku 2006 na nástěnkách. Někteří 
dokonce hledali bleší trh a stánky 
regionálních výrobců, které tu podle 
nepotvrzených zpráv měly být také. „To jsme 
si vždycky přáli, abychom mohli jezdit bez 
hraničních kontrol do Česka,“ řekl Heinz 

Dlouho očekávaný příjezd parní lokomotivy, která z Plzně 
a Klatov přivezla stovky návštěvníků a během slavností 

vozila zájemce zdarma na Špičák a zpět

Jízda historického vlaku 4. 6. 2011
Kraus z Bodenmaisu, který dřív bydlel 
v Bavorské Rudě. „Nejlepší by bylo, kdyby 
německé vlaky mohly projíždět až do Prahy, 
takový byl původní plán z roku 2004. 
Německé dráhy to ale brzdí. Říkají, že trať 
Platt l ing-Bavorská Ruda nemohou 
elektrifikovat. V roce 2013 očekáváme novou 
koncepci provozu na Regentalbahn. To je 
společnost, která  provozuje od roku 1993 
také naši Waldbahn. Roku 2004 ji spolková 
země Bavorsko prodala společnosti Arriva 
Deutschland. Po roce 2013 není jisté, jak se 
dál rozhodne majitel, tedy italské státní 
železnice, které řídí činnost Arrivy. Je také 
možné, že vlaky Waldbahnu budou místo 
v hodinovém taktu jezdit v dvouhodinovém. 
Zastavení provozu bych se však neobával. 
Máme tu jiné problémy. Třeba odumírání 
lesů. Na Falkensteinu kvůli postupujícímu 
kůrovci dělají další holiny. A jestli zůstane 
heslo ponechme přírodu přírodě, pak se 
bude kácet pořád dál a víc.“

lesy. Nevím, co si myslí to, co říkají, že příroda 
si pomůže sama. Místo toho se všude kácí 
hlava nehlava. Na české straně také. Jel jsem 
tuhle na kole na jezero Laka a přišel na mě 
strážce národního parku, že tam nesmím. Za 
námi túrovala motor Tatra naložená dřevem 
a bořila se po kola do terénu. Tohle nechápu.“

Znalosti českých návštěvníků o Bavorsku 
a Němců o Česku mi připadaly neuvěřitelné. 
Němci se předháněli ve faktech českého 
místopisu a Češi vyjmenovávali muzea 
v Bavorsku, kde všude byli. Freilicht museum 
ve Finsterau, nedaleko od české Bučiny. 
Muzeum v Tittlingu, přesněji řečeno velkorysé 
Museumdorf Bayericher Wald jako další 
Freilichtmuseum nedaleko od Česka. Tedy  
muzeum ve volném prostoru, které většinou 
ukazuje průřez dějinami, rukodělnou výrobou 
minulosti a umělecké výtvory. To v Tittlingu se 
rozkládá na 25 hektarech, kde stojí 150 
historických budov z doby 1580 – 1850 
a sbírka 60 000 předmětů lidové tvořivosti.

Alois Janďura, Železná Ruda, starosta 
města v prvním volebním období po 
Listopadu (1990 - 94) zavzpomínal:
V roce 1991, kdy se provoz dráhy obnovoval, 
celá obec pomáhala připravit oficiální 
otevření nádraží. Na tehdejší dobu to byla 
megaakce. Přijel za Německo kancléř Kohl, 
za naši stranu jsme si přáli účast prezidenta 
Havla, ale zastoupil jej premiér české vlády 
P i t h a r t  ( t e h d y  j e š t ě  e x i s t o v a l o  
Československo, pozn. red.). Byla tady dále 
celá řada zástupců Československých 
státních drah, veřejné správy, státní správy.
Měl jste příležitost osobně pohovořit 
s vrcholnými osobnostmi?
Ano, stáli jsme spolu na tribuně, spolu 
s kolegou Gabrielem, starostou Bavorské 
Rudy, jsme hosty vítali. Kromě podání rukou 
jsme spolu krátce pohovořili, ale na víc 
nebylo moc času. Byla tu obrovské spousta 
lidí, tlačenice, každý se chtěl dostat co 
nejblíže oběma politikům. Ještě jsme se 
společně svezli zvláštním vlakem z hranice 
do Železné Rudy, kde taky bylo připraveno  
pohoštění pro vzácné hosty. 
Oba jmenovaní politici přiletěli tehdy 
vrtulníkem. Kde přistáli?
Český premiér přistál na Špičáku, odkud 
jsme jeho dopravu sem zajišťovali my. 
S cestou Petra Pitharta vrtulníkem je spojena 
jedna perlička. Premiér pro cestu na Špičák 
a zpět potřeboval vrtulníky dva. Ten ranní se 
totiž rozbil, takže pro cestu zpět musel 
přiletět jiný. Kde přistál vrtulník Helmuta 
Kohla si nevzpomínám.
Jak vnímáte změny za uplynulých 
dvacet let?
Myslím, že se naplnilo to, co jsme tenkrát 
předpokládali, že padnou jakékoliv hranice. 
Tehdy ještě byla povinná víza, zatímco dnes 
chodíme bez jakýchkoliv problémů z jedné 
strany hranice na druhou. Je dobře, že 
hraniční nádraží na obou stranách zůstalo 
zachováno. Nepříliš dlouho před červnem 
1991 se plánovalo, že česká část budovy se 
zbourá. Zaplaťpánbůh k tomu nedošlo 
a dneska vidíme, že to bylo dobře.
A co budoucích dvacet let podle Vás?
Těžko říct (smích), budova určitě vydrží....

3 otázky (a jedna navíc) 
pro Aloise Janďuru



Územního odboru Policie ČR Český 
Krumlov a společně se starostou města 
Český Krumlov Daliborem Cardou. 

Zástupci Horské služby Šumava 
z pracovního obvodu Kramolín 
vysvětlili policistům obvodních 
oddělení, dopravního inspektorátu 
a služby kriminální policie zásady 
první pomoci tak, aby mohli nejen 

v rámci výkonu služby, ale i v civilním životě 
v případě potřeby tuto první pomoc 
poskytnout. Policisté se během tohoto 
školení učili manipulaci se zraněným, 
uložení do stabilizované polohy, sundání 
přilby motorkáři, vytažení zraněného 
z automobilu a především obnovení 
základních životních funkcí. Celého školení 
se zúčastnilo 60 policistů a probíhalo 
v rámci spolupráce složek Integrovaného 
záchranného sytému. 

Michal Janďura, náčelník Horské služby 
Šumava (foto: archiv Horské služby)

Helicoptershow 201:
transport zraněného 
v podvěsu pod vrtulníkem

Vážení čtenáři,
opět se setkáváme na stránkách 

Železnorudského zpravodaje, ve kterých 
Vás chceme informovat o činnosti Horské 
služby Šumava. 

V květnu zajišťovala horská služba 
m n o h o  z a j í m a v ý c h  a k c í .  
14. a 15. května 2011 proběhlo na Maierově 
skále u obce Rejštejn a na turistické 
rozhledně na Poledníku oblastní doškolení 
dobrovolných členů Horské služby 
Šumava.

Toto pravidelné školení je přípravou na 
nadcházející letní sezónu 2011. Dobrovolní 
členové se pod vedením instruktorů 

a lékařů horské služby procvičili 
v postupech záchrany osob 
z  nepř ís tupného te rénu ,  
vyšetření zraněného v terénu 
a hlavně v postupech při 
resusc i tac i  a  per fek tn ím 
z v l á d n u t í  p r á c e  
s automatizovaným externím 
defibrilátorem. 

Hlavní náplň tohoto cvičení 
byla směřována na vyhlídkovou 
věž na Poledníku, která je 
v hlavní letní sezóně cílem 
mnoha turistů. Tématem cvičení 
byla záchrana a transport osob 
z vyhlídkové věže pomocí 
t ranspor tn ích  p ros t ředků  
a  ho ro lezecké  techn i ky.  
Lékařská část byla zaměřena na 
postupy při kardiopulmonální 
(srdečněpl icní,  pozn.red.)  
resuscitaci v terénu za využití 
d o s t u p n ý c h  p o m ů c e k  
a automatizovaného externího 
defibrilátoru. Dobrovolní členové 
t ak  každo ročně  p ro j dou  
n á r o č n ý m  d v o u d e n n í m  
cvičením, kde si zopakují 

veškeré potřebné znalosti při záchraně 
osob v terénu.

21. května 2011 se zúčastnil zástupce 
le teckých  záchranářů  
Horské služby Šumava 
P a v e l  A u b r e c h t ,  
HELICOPTERSHOW 2011 
v Hradci Králové. Zástupci 
Letecké záchranné služby 
A l f a  H e l i c o p t e r  z d e  
předvedli ukázky záchrany 
osob  p ř i  h romadném 
neštěstí pomocí vrtulníku. 
S  t o u t o  L e t e c k o u  
z á c h r a n n o u  s l u ž b o u  
spolupracují naši letečtí 
záchranáři především v jižní 
části Šumavy. Hlavním 
lákadlem celé akce byl 

samotný letový program, 
který začal ve dvanáct 
hodin přeletem deseti 
vrtulníků nad hlavami 
diváků. Své zastoupení zde 
měly jak záchranářské 
stroje různých soukromých 
p r o v o z o v a t e l ů ,  t a k  
i vrtulníky armádní letky. 
O d p o l e d n í  p r o g r a m  
vyvrcholil simulovanou 
dopravní nehodou čtyř 
o s o b n í c h  v o z ů  
s následným požárem. 
Diváci tak mohli shlédnout 
koordinovanou práci všech 
složek IZS při hromadném 
n e š t ě s t í  s  v y u ž i t í m  
vrtulníkové techniky.

3 1 .  k v ě t n a  2 0 11  
proběhlo v areálu policejní 
s t ř e l n i c e  v  Č e s k é m  
Krumlově školení první 
pomoci. Toto školení bylo 
iniciováno Preventivně 
i n f o r m a č n í  s k u p i n o u  
Policie ČR Český Krumlov 
a organizováno vedením 

Školení příslušníků PČR v Českém KrumlověŠkolení příslušníků PČR v Českém Krumlově

Helicoptershow 2011:
modelová situace hromadného neštěstí

Doškolení Poledník:
evekuace zraněného z vyhlídkové věže 
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7. 5. 2011 – Dopravní nehoda osobního automobilu, která nám byla ohlášena 
před Javornou. Při jízdě na místo události bylo upřesněno, že se nehoda 
nachází u Skelné. Na místě bylo nalezeno jedno havarované vozidlo na 
střeše a u něj se nacházely tři lehce zraněné osoby. Byla jim poskytnuta 
předlékařská pomoc ve spolupráci s Horskou Službou a následně ZZS 
Klatovy, dále byla provedena protipožární opatření a po vyšetření 
nehody asistence s úklidem vraku vozidla. 12.5.2011 – Po krátké, ale 
intenzivní průtrži mračen, jsme byli požádání o pomoc při likvidaci 
zatopené ulice 1.Máje. Zde voda zatékala až do obchodů přilehlých 
k ulici. Bylo nadzvednuto několik poklopů od kanalizace a voda do nich 
vmetána.

14. 5. 2011 – Vyjeli jsme k odstranění následků drobné dopravní nehody 
motocyklu na Hojsově Stráži.

20. 5. 2011 – Naše družstvo vyjelo k odstranění olejové skvrny, která vytekla na 
silnici a most v ul. Klatovská, nad tržnicí Kryštof. Zde došlo k poruše na 
přepravované sněžné rolbě. Pomocí sorbentu byla 50 m dlouhá skvrna 
odstraněna.

20. 5. 2011 – Souběžně s předchozí událostí zasahovalo naše další družstvo 
u zabouchnutých dveří bytu v Hojsově Stráži. Za nimi zůstalo uvězněno čtyřleté dítě. Pomocí speciálního nářadí byly dveře otevřeny.

24. 5. 2011 – Dnes jsme vyjeli k otevření bytu, kde vycházel kouř z kuchyně bytu v ul. Šumavská a nikdo neotvíral. Před naším příjezdem vnikl 
do bytu soused, který rozbil dveře, jelikož se uvnitř nacházel majitel bytu a na silné bušení nereagoval, navíc měl zamčeno zevnitř. Po 
vniknutí do bytu bylo nalezeno spálené jídlo na zapnuté plotně a majitel, který spal.

3. 6. 2011 – Naše jednotka byla požádána o likvidaci vosího hnízda v dětské prolézačce na dětském hřišti u fotbalového hřiště.
3. 6. 2011 – Před jedenáctou hodinou dopolední byl naší jednotce vyhlášen poplach, kdy došlo k rozsáhlému úniku nafty do potoka. 

Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k zamoření cca 1,5km vodního toku od Špičáku až za „benzinu“ v Ž.R, včetně dvou jezírek. Do
potoka bylo položeno několik 
norných stěn od Špičáku až po 
Bavorskou Rudu, a bylo použito 
na 300kg sorbentu, který naftu 
z vody nasával. Vzhledem 
k rozsahu události se na místo 
dostavil řídící důstojník HZS 
Plzeňského kraje a jednotka HZS 
K l a t o v y  s  c h e m i c k ý m  
kontejnerem pro likvidaci úniku 
ropných látek a dále pracovníci 
odboru životního prostředí. 
Vzhledem k ohrožení potoku 
Řezná, který teče do Německa, 
byla o této události informována 
i německá strana, která spustila 
vlastní proces řešení takovéto 
události a tak se v Bavorské

Vážení čtenáři,
vítejte opět na řádcích Železnorudského zpravodaje. Uplynulý měsíc se nesmazatelně zapsal do našich pamětí a to hlavně 
dobrodružnou cestou s naším žebříkem IFA AZ30 ze Starého Jičína a rozsáhlým únikem nafty do potoka, kdy po dvaadvaceti letech na 
našem území zasahovali hasiči z Německa. O našem 40ti hodinovém „výletu“ si můžete přečíst článek na našich stránkách. Ale bylo i 
mnoho dalších událostí, jako „rodinný“ výlet do Krušovic či na Karlštejn a další akce… O událostech informujeme níže a na 
www.hasicizr.cz, kde jsou také bohaté fotogalerie.

Události za období:  5. duben – 4. květen 2011
 2x dopravní nehoda 5x technická pomoc 2x únik látek

Číslo / ročník: 6/6



Asi se Vám dere na mysl, co mají zase ti hasiči společného s výročím znovuobnovení 
provozu železnice přes státní hranice. Inu, vysvětlení je jednoduché. Důvodem naší 
přítomnosti na oslavách byl úkol zajistit doplňování vody do parní lokomotivy, která 
byla hlavní atrakcí těchto slavností. Tato lokomotiva, vyrobená v roce 1947 ve 
Škodových závodech v Plzni, zajišťovala jízdu historického vlaku, který byl 
pro příležitost oslav vypraven z Plzně až do Alžbětína. Zde bylo možné se 
touto soupravou povozit mezi Špičákem a Alžbětínem, aby večer po 
ukončení oslav zamířila zpět do depa.

Naším úkolem bylo doplňování zásob vody, které se do této 
lokomotivy vejde na 35 000l. To jsme se bohužel dozvěděli až po jejím 
příjezdu a tak se naše čtyřkubíková cisterna musela setsakra snažit, aby 
lokomotiva nebyla prázdná, jelikož ji stoupání do našich kopců značně 
vyčerpalo.

Bohužel hydrant, který je u alžbětínského nádraží, trpí nedostatečným 
tlakem, muselo se vypomáhat naší cisternou Tatra Terrno a na závěr 
i starší Tatrou 815. Kvůli nutnosti dodržení jízdních řádů nakonec parnička 
odjížděla zpola plná, což sice přidělalo strojvůdci pár vrásek na čele, ale 
na cestu z kopce to údajně bylo dostatečné…

Zpravodaj: Filip Brož

Když tady píšeme o kdejaké události v hasičárně, nebo akci, kterou pořádáme, proč se 
také nezmínit, že jsme si jednou za rok vyrazili zaslouženě si trochu oddechnout...

Odměnou za pořádání všech možných slavností, ukázek, májek a dalších akcí, nám letos 
byl dvoudenní výlet do Krušovic, Karlštejna a Hlásné Třebáně. Účast nebyla nejvyšší, ale 
mohl jet každý člen...

První den jsme navštívili 
královský pivovar Krušovice. 
Průvodcem nám byl vrchní 
sládek Tomáš Kosmák (můžete 
jej vídat v reklamě na novou 10° 
a 12°). Pověděl nám o historii 
krušovického pivovaru, jeho 
úpadku okolo roku 2000 a znovu 
dobývání věhlasu svého jména, 
vysvětlil proces vaření piva a nechal ochutnat novou, ještě nepasterovanou 12°. 
Nutno říct, že v nás zanechala dojem.

Druhý den jsme vyrazili na Karlštejn a do Hlásné Třebáně za kolegy hasiči. Po 
výletu na hrad a toulkách po okolí, jsme strávili večer v kempu s místní country 
hudbou. No a následující ráno zpět do Železné Rudy.

Rudě sjelo několik jednotek hasičů, které položili norné stěny i v ČR a byl to zásah Německé jednotky na našem území po více než 20 
letech (od tragického požáru hotelu Javor). Zásah byl ukončen po deváté hodině večerní, kdy bylo místo události předáno 
specializované firmě pro likvidaci ekologických škod, která místo sanovala několik dnů. Norné stěny zůstaly na potoce až do 
následujícího týdne, převážně z preventivního hlediska.

4. 6. 2011 – Další likvidace vosího hnízda, opět na dětském hřišti u fotbalového hřiště. Pomocí chemie bylo hnízdo odstraněno.

Výlet   6. - 8. 5. 2011

Letos se v Milevsku konalo 1. neoficiální Mistrovství ČR jednotek Sborů 
dobrovolných hasičů ve VZHOV, tj. vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel. Kvalitu soutěže bohužel poznamenala nepřipravenost 
pořadatele, a tak byla soutěž devalvována z úrovně mistrovské soutěže na 
cvičení jednotek hasičů. Pro zájemce je možné přečíst si na našich stránkách 
komentáře hodnotící soutěž. Naše jednotka skončila sedmá.

Mistrovství  ČR VZHOV    14. 5. 2011

Ani letos jsme nezapomněli na spoluuspořádání dětského dne. I tentokráte 
se konal na fotbalovém hřišti, kde bylo pro děti připraveno několik soutěží o ceny 
a sladkosti. Krom tradiční ukázky naší techniky, mohli všichni návštěvníci 
shlédnout vyproštění zraněného z havarovaného vozidla. Nejoblíbenější 
ukázkou ale zůstávají požáry, a tak bylo předvedeno i hašení hořícího 
automobilu.

Dětský den   28. 5. 2011

Výročí znovuobnovení železnice   4. 6. 2011



Policie radí - informujePolicie radí - informuje

Vážení čtenáři a turisté,z
zimní turistická sezóna 2010/2011 je již 

v zapomnění a co nevidět přijde ta letní. Je 
naší povinností vás seznámit s riziky, která 
vás můžou při prožívání krásných chvil 
v šumavské přírodě potkat a s vaší pomocí 
tak předcházet a působit i v této oblasti 
páchaní trestné činnosti. V první řadě jde 
především o lidi, kteří sice spolu s vámi 
navštíví náš železnorudský region, ale 
s úplně jinými úmysly. V jejich případě nejde 
o odreagování, odpočinek formou turistiky, 
cyklistiky, nebo obdivování  krás šumavské 
přírody apod.. Jim jde především o jistotu, že 
v tu danou dobu (velikonoční svátky, 
prodloužené víkendy atd.) budou mít štěstí 
na co největší koncentraci lidí a vozidel, 
s pokud možno vaší maximální nepozorností, 
s co nejmenším počtem svědků a nezájmem 
ostatních. V druhé řadě jste to právě vy kdo 
jim dáváte nespočet příležitostí tím, že si 
opomenete ať již úmyslně, či neúmyslně, vzít 
sebou, nebo odklidit  například do 
zavazadlového prostoru, příruční zavazadla, 
navigace, mobilní telefony a jiné lákavé 
předměty, které odložené a ve vozidle, dobře 

viditelné,vyloženě vyzývají a dávají lapkům 
100% úspěchu na přivlastnění, neboť 90% 
krádeží vloupáním do motorových vozidel 
dochází právě z těchto důvodů. Nejčastěji 
k tomuto dochází  po rozbití skelněné výplně 
okna zadních či předních dveří. Pro 
zajímavost mohu uvést, ze v minulé zimní 
sezóně jsme zaevidovali a šetřili případ, kdy 
pachatel odcizil věci, které se nacházely ve 
vozidle tak, že vždy rozbil skleněnou výplň 
vozidla tam, kde se nejblíže nacházela určitá 
věc, kterou chtěl. Výsledek byl ten, že na 
vozidle německého turisty, které bylo 
zaparkováno na parkovišti Kaskády v obci 
Železná Ruda, část Špičák, nezbylo jediné 
sklo zdravé, protože na předním okně se 
nacházel připevněn držák s navigací a ze 
Železné Rudy odjížděl s lyžařskými brýlemi 
na očích a poslední  větou, že v tomto městě 
byl naposledy.  My rozhodně nechceme, aby 
těchto případů bylo více, proto jsou 
každoročně prováděna z naší strany 
bezpečnostní opatření. Na druhou stranu, je 
to až moc velká cena a spoustu starostí za to, 
že někdo spoléhá na zákonné chování 
druhých. I když se jako Policie ČR velmi 
snažíme chránit majetek ostatních osob tak, 

jak nám ukládá zákon, nejsme všudypřítomní  
a  r o v n ě ž  
n e v i d í m e  d o  
b u d o u c n o s t i .  
Proto základní  
odpovědnost, co 
n e j l é p e  
zabezpečit váš 
majetek zůstává 
právě na vás. 
C h c e m e  v á m  
však, v co největší 
možné míře v této 
oblasti pomoci, 
a  t o  f o r m o u  
o b o u s t r a n n é  
v ý m ě n ě  
i n f o r m a c í ,   
p r o v á d ě n í  
n a m á t k o v ý c h  
a preventivních 
kontrol parkovišť, odstavných ploch a 
zaparkovaných motorových vozidel apod..  
Vyskytly se však i případy, kdy byly turisté 
okradeni přímo v terénu na cyklistické stezce 
při svém odpočinku, při návštěvě jezer, nebo 

při občerstvení v restauračním 
zařízení. Je to jedna z dalších 
okolností a pro pachatele 
dobrou příležitostí k činu, 
neboť v těchto situacích je 
vaše pozornost odpoutána 
a věnována zcela něčemu 
jinému. Ne nadarmo se říká, že 
příležitost dělá zloděje. 
Z těchto důvodu jsme podobně 
jako u lyžařských hlídek na 
sjezdovkách, přistoupili na 
policejní hlídky vybavené 
jízdními koly, která nám v rámci 
projektu „Plzeňský kraj-
bezpečný kraj“, zakoupil 
Krajský úřad Plzeň. Formou 
těchto hlídek budeme blíže 
občanům i tam, kam se za 
no rmá ln í ch  s l užebn ích  

podmínek nemůžeme dostat. Cyklistické  
policejní  hlídky budou provádět svoji 
kontrolní činnost, zejména na cyklostezkách, 
jim přilehlých parkovišť a odstavných ploch 
a chatových oblastí Železnorudska 
a Prášilska. Tyto hlídky budou samozřejmě 
ve spojení a podpoření hlídkami, které 
provádí běžný výkon služby. Našim cílem je 
v co největší míře zajistit Vaší bezpečnost 
a zkvalitnit naší službu, která je službou Vám, 
občanům. Proto doufám, že se v nadcházející 
letní sezóně budete v našem služebním 
obvodě cítit nejen bezpečně, ale naše 
zmíněná spolupráce se bude co nejvíce dařit 
a nedávejte prosím 
zlodějům již více 
příležitostí.

Komisa
ř Bedřich 
K á r l ,  
v e d o u c í  
obvodního 
oddělení  
Ž e l e z n á  
Ruda

Jména zdrojů neuvádím, protože s tím 
nesouhlasili s odůvodněním, že lidská paměť je 
omylná a doporučením, abych co nejvíc ověřovala. 
To jsem se vynasnažila udělat a zde nabízím 
sebrané střípky.

Nádražní budova sloužila kontrole hranic. 
V hale v linii hranice nebyla zeď, jak se někdy 
traduje. Byla tam dřevěná přepážka něco přes metr 
vysoká a nad ní drátěné pletivo. Přepážka nerostla 
od země, ale stála na kovových trnech a od 
podlahy byla několikacentimetrová mezera. Tudy 
z německé strany podstrkovali cigarety, žvýkačky 
... českým pohraničníkům a čekali, zda se někdo 
nechá nachytat. Byl by vyfocen a využit 
v propagandě. 

Celníci sloužící na silničním hraničním 
přechodu vůbec neznali prostředí nádraží. Jejich 
cesta z Rudy do práce byla přísně a přesně 
definována a nebylo možno se od ní odchýlit. Na 
nádraží směli jen určení lidé od Pohraniční stráže.

Koleje z české strany končily několik desítek 
metrů před hranicí. Od jejich přerušení 
v padesátých letech do roku 1990 bezkolejní 
prostor zarostl náletovými dřevinami a při 
obnovování provozu jej bylo nejprve nutno 
důkladně vyčistit i od kořenů.

Bylo-li potřeba, aby do prostoru k hranici dojel 
vlak, vyžadovalo to docela složitou proceduru. 
Vlak musel zastavit na viaduktu na pokraji 
Alžbětína, protože za ním a za mostem přes 
Řeznou byla vrata přes trať a výkolejka. Jízda 
musela být ohlášena pohraničníkům na Debrník, 
přijela hlídka, odemkla vrata, odstranila 
výkolejku, vlak popojel, hlídka vrata zamkla, 
položila výkolejku, nastoupila a doprovodila vlak 
k hranici, kde byl manipulační sklad dřeva. Cesta 
zpět proběhla zrcadlově. Lze se domnívat, že 
posádky vlaku byly přísně politicky prověřené.

Služba na železničním hraničním přechodu do 
Bavorska byla skoro idylická. Mezi celníky 
i pracovníky pasové kontroly obou zemí panovaly 
přátelské osobní vztahy. Vedle práce se užívalo 
i dost legrace. Prostor nádraží zaznamenal velkou 
řadu změn. Po nějaký čas byla na bavorské straně 
veliká hromada suti a zeminy. Jednoho kontrolora 
z německé strany napadlo prohlásit ji za nový 
šumavský vrchol - Javor II - a horolezecky ji zdolat. 
Byla to švanda, vrcholové fotky, vlajka na paměť 
dosažení vrcholu. Jenže u nadřízených se výkon 
nesetkal s pochopením, ale žádné zemětřesení to 
stejně nevyvolalo.

Zaznamenala Věra Drahorádová

První společná celní a pasová služba 
na železniční hranici
První společná celní a pasová služba 
na železniční hranici

Ilustrační foto: archiv PČR

Historická budova
hraničního nádraží 
Historická budova
hraničního nádraží 

Vzpomínky pamětníků



Ze školy i za školou

V sobotu 21. 5. 2011 proběhlo regionální 
kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků ve 
Vejprnicích. Bylo pět soutěžních disciplín 
a čtyři nesoutěžní (odpočinkové). Na prvním 
stanovišti byla obvazová technika, poté jsme 
přešli na transport raněného, kde jsme 
předvedli stoličku ze šátku a přitom jsme 
povídali, co se smí přenést a co ne. Přešli 
jsme ke dvěma poraněným, což bylo žilní 
krvácení bérce a bezvědomí. Popošli jsme 
k dalším poraněným (pokousané ruce od 
psa a poraněná žebra). Na poslední 
soutěžní disciplínu jsme šli k slečně 
a fantomovi, do kterého jsme dýchali 
a prováděli masáž srdce. Nakonec jsme 
slečnu prohmatali a dali do stabilizované 
polohy. Mezi nesoutěžními disciplínami byly 
křížovky o červeném kříži, dva dopravní testy 
a skládání puzzlí. Také jsme se ve zdejší ZŠ 
naobědvali a prohlídli si jejich školu. Železná 
Ruda opět zvítězila a od 17. do 19. června 
jedeme do Blanska reprezentovat město 
Železná Ruda, okres Klatovy, Plzeňský 
a Karlovarský kraj na celorepublikové 
soutěži hlídek mladých zdravotníků. 

Leona Marešová, Nikola Podlešáková (foto: 
archivzdravotnického kroužku)

Závěr  školního roku:
Ve čtvrtek 30. 6. 2011 bude pro všechny 

školáky dnem svátečním, končí školní rok. 
Žáci obdrží za své půlroční snažení 
vysvědčení od svých třídních učitelů. Velkým 
krokem do budoucnosti vkročí žáci deváté 
třídy. Zveme všechny rodiče na slavnostní 
rozloučen se školním rokem a s devátou 
třídou. Všichni rodiče budou mít možnost být 
ve škole při předávání vysvědčení a malé 
školní slavnosti v aule. Školáci, vemte 
s sebou své rodiče.  

Ředitel školy na konci školního 
roku musí bilancovat uplynulé 

období.
Rád bych poděkoval za skvěle 

odvedenou práci všem učitelům základní 
školy i mateřské školy. Aby školy fungovaly 
bez poruchy, mají ode mě pochvalu školníci, 
kuchařky a uklízečky. Samozřejmě děkuji 
rodičům žáků a přátelům školy za jejich 
podporu. Zvláštní poděkování si zaslouží 

starosta Michal Šnebergr a ostatní 
zastupitelé za podporu školství 
a mládeže v Železné Rudě. Přeji všem 
školákům hezké prázdniny a 1. září 
nezapomeňte zase přijít do školy.

Ctirad Drahorád

Mladí zdravotníci zabodovali v kraji

Z ředitelského šuplíku

Fotografie připomínají letošní návštěvu 
školáků v partnerském Aldenu.

(Foto: archiv ZŠ)

Mezi deváťáky jsme se zeptali:

1, Na co budeš nejvíce vzpomínat ze 
základky?

Na jídelnu. (F. Zelenka)

Na zážitky. (M. Fencl)

Na zážitky a učitele. (A. – K. Pešlová)

Na zážitky zde prožité. (K. Ženíšková)

Na tělocvik. (T. Najman)

Na reparát. (J. Holub)

2, Co očekáváš od střední školy?

Spoustu nových zážitků, vědomostí 
a poznatků. (F. Zelenka)

Spousto nových učitelů, zážitků a 
vědomostí. (M. Fencl)

Nové zážitky, vědomosti a učitele 
(A. – K. Pešlová)

Spoustu nových zážitků, vědomostí 
a nových lidí. (K. Ženíšková)

Že mě nevyhodí. (T. Najman)

Že tam budou tak hodní učitelé, jako na 
základní škole. (J. Holub)

Pane řediteli, jak budete vzpomínat na 
odcházející deváťáky? 

Byla to velmi akční devítka, v učení i ve 
vymýšlení různých aktivit. Rád jsem s nimi 
měl chemii a tělocvik.

Co očekáváte od žáků 1. třídy? 

Moje přání bude, aby byli aspoň tak dobří 
jako vy a nebo ještě lepší. (red. ŠN)

Žáci 1. stupně ZŠ spolu se 
svými učitelkami připravili 
odpoledny pro maminky. 
Zástupci tříd zahráli na 
hudební nástroje, zazpívali 
a zarecitovali s plným 
nasazením svým 
maminkám a babičkám. 
Vrcholem odpoledne bylo 
divadelní vystoupení žáků 
4. třídy o pirátech a zdravé 
výživě. Na závěr vystoupili 
za doprovodu učitele 
Michala Šulce všichni 
účinkující a zapěli na 
rozloučenou. (Ctidra)

Anketa:



Jubilejní 10. ročník hudební soutěže, 
kterou organizuje MŠ při ZŠ v Železné 
Rudě, se v letošním roce konal v pátek 27. 5. 
2011 a opravdu se ZDAŘIL! Perfektní 
celoroční přípravou paní učitelky Moniky 
Najmanové děti představily své hudební  
umění. Všichni odcházeli spokojeni 
i příjemně naladěni. Poděkování sponzorům 
soutěže: LESY ČR, Cukrárně Sněhurka, 
Cyklosport Míčka, kulturní komise při MěÚ 
Železná Ruda.

Děkujeme rodičům a dětem za trpělivost 
a píli, kterou do hudby věnují. A za rok na 
11. ročníku NA ZPÍVANOU. 

Učitelky mateřské školy

Ve školce bylo na jaře rušno. 
Besídka s pěkným programem 
i dárečky dětí ze všech tříd ke Dni 
matek potěšila maminky, babičky 
i tety. Zavítali se podívat i tatínkové.

Den dětí si 1. června děti 
také užily, paní učitelky pro ně 
př iprav i ly  soutěže,  hry.  
Největším zážitkem byl skákací 
hrad.

Na výletě v pátek 3. 6. nám 
do očí blýskly věže velhartické. 
Pod  h radem  by l  t ábo r  
středověkého šlechtice a jeho 
služebnictva. Průvodcem nám 
byl pan purkrabí a šašek. Rytíři 
učili děti jak se zachází s kuší, 
lukem či jinými zbraněmi při 

obléhání hradu. K vidění bylo i několik 
výstřelů z obléhacího stroje zvaného 
trebuchetu. Ale nejen boje a zbraně 
vládli ve Velharticích. Zpěv, tanec 

Rozfoukané  písničky

a veselí s kněžnami a princeznami 
zpestřily náš kouzelný výlet „do 
pohádky“, ze kterého si děti odnesly 
plno zážitků. V červnu se ještě 
vydáme na vycházku na hotel Grádl 
a Pancíř či na výlet do penzionu 
Mirka v Hojsově Stráži a do Prášil na 
zvířátka. Na fotce jsou děti po 
vycházce na Belveder, kde za svou 
výstup byly odměněny pí.Strnadovou 
nanuky. Rádi bychom  poděkovali 
všem rodičům, kteří nás podporují 
v aktivitách s dětmi a na DEN DĚTÍ 
nezapomněli na své ratolesti 
a přinesli „mňaminky“.

Chystáme na hřišti ZŠ olympiádu 
pro děti z MŠ, kdy odměnou bude pro 
všechny medaile a zmrzlina, na kterou jsme 
pozvání do hotelu Ostrý. Už se těšíme!

O vzácné návštěvě z MŠ v Bayerisch 
Eisenstein zase příště.

Zprávy z Mateřské školy

Monika Najmanová se syny Tomášem a Filipem. Oba 
jsou nadějní hudebníci. Mladší Filip hraje na klavír, 
Tomáš se věnuje hře na trubku
Foto k článkům Rozfoukané písničky a Zprávy z MŠ: 
archiv MŠ

Monika Najmanová se syny Tomášem a Filipem. Oba 
jsou nadějní hudebníci. Mladší Filip hraje na klavír, 
Tomáš se věnuje hře na trubku

V minulém Zpravodaji jste se dozvěděli, 
že nejlepší čtenáři z prvních až třetích tříd se 
zúčastnili Soutěže ve čtení. Šest nejlepších 
postoupilo do oblastního kola v Nýrsku, mezi 
konkurencí z dalších čtyř škol vyhrál mezi 
druháky Michal Svítil, Adélka Fürstová byla 
třetí. Na stejném místě skončila i Jiřina 
Kyselová mezi dětmi ze třetích tříd. Z každé 
kategorie postoupili tři nejlepší do 
dalšího kola do Klatov. Po 
vydatné přípravě se Adélka 
Fürstová tak zlepšila, že mezi 
všemi klatovskými dětmi ve čtení 
vyhrála, Michal Svítil skončil 
druhý. Oba obdrželi pěkné ceny 
a všichni zúčastnění diplomy.

V knihovně je možné si za 
roční půjčovné 100 Kč, pro děti a 
důchodce 50 Kč, půjčovat nejen 
knihy, ale i časopisy. Od začátku 
letošního roku odebírá knihovna 
nově zeměpisný a cestopisný 
měsíčník Lidé a Země, Revue 
objevů, vědy a techniky lidí 21. 
století, Panoramu 21. století o 
vědě, která vás bude bavit, a 
časopis roku 2009 Epochu. Z 
předchozího roku pokračuje 

předplatné časopisu Moje země, který je celý 
o České republice, společenského týdeníku 
Story a čtvrtletníku příznivců přírody, 
památek a lidí Vítaného hosta na Šumavě a v 
Českém lese. Velký dík patří paní Blance 
Stoklasové, která věnovala knihovně mnoho 
velice pěkných zánovních knih. Všechny jsou 
již připraveny k vypůjčení a potěší hlavně 

milovníky napětí. Najdeme mezi nimi patnáct 
knih krále detektivek Eda McBaina, 
psychologické thrillery – jedenáct od 
Jefferyho Deavera a čtyři od Johnatana 
Kellermana, dva detektivní romány Johna 
Sandforda a skoro dvacet dalších knih 
převážně detektivek a románů.

Z nových knih za měsíc červen vybírám 
květnovou novinku Nory Roberts 
Stopy ve tmě, Křížovou palbu, 
poslední detektivku, kterou stihl 
Dick Francis ve svém životě 
napsat nebo špionážní román 
Ludvíka Basse Akta Masaryk 
přinášející nový pohled na smrt 
Jana Masaryka. Starším dětem 
je určena kniha Můj Golem od 
Marka Tomana, která originálním 
způsobem vypráví příběh 
rabína, který stvořil Golema.

Celé prázdniny bude 
knihovna běžně otevřena, tedy 
v pondělí, úterý a čtvrtek 
odpoledne, všichni příchozí 
mohou využít  internetu 
zdarma. Přijďte si vybrat knihu 
na dovolenou.

Monika Najmanová, knihovnice

Městská knihovna

O prázdninách bude otevřeno



Letos komise vyhlásila Úspěšné reprezentanty 
Železnorudska Annu Kulíškovou (sjezdové lyžování). 
Andreu Drengubákovou a Radima Pavlíka (cyklistika), 
a družstvo stolního 
tenisu TTC Laka. 
Titul Reprezentant 
Železnorudska  
udě l i la  komise  
Šárce Štádlerové 
a Janu Šrailovi (běh 
na lyžích), Jakubu 
P r o š k o v i  
( c y k l i s t i k a )
a  V o j t ě c h o v i  
N o v o t n é m u  
( b i a t l o n ) .  
P a m ě t n í l i s t  

Sportovní naděje si odneslo 
dvacet pět malých sportovců.

Titul sportovní legenda 
za rok 2011 byl udělen 
sedmdesátiletému sjezdaři 
a trenérovi ze Špičáku - 
Jiřímu Maříkovi.    

STRANA 13

18. 6. Slunovrat - setkání u Pomníku Barabů - Železnorudský klub 376 397 185
18. 6. Železnorudskej noháč - 6. ročník turnaje hřiště zákl.školy 777 324 570
            v nohejbalu dvojic
18. 6. Kynologické zkoušky dle KJ ČR Brno - Kynologický klub 607 810 762
25. - 26. 6 Simpleride Race kemp - Sport. areál Špičák 376 397 167
25. 6. Tradiční tenisový turnaj čtyřhry Pension VALMI 376 397 087
            - neregistrovaných hráčů
2. 7. Rysí slavnosti - Město Železná Ruda 376 397 033
3. 7. Čaj o páté s živou hudbou - Hotel Grádl 376 387 270
2. - 3. 7. King of Špičák - Sport. areál Špičák 376 397 167
8. - 9. 7. 4. výročí otevření pivovaru - Hotel Belvedér 376 397 016
10. 7. Čaj o páté s živou hudbou - Hotel Grádl 376 387 270
17. 7. Čaj o páté s živou hudbou - Hotel Grádl 376 387 270

18. 6. Slunovrat - setkání u Pomníku Barabů - Železnorudský klub 376 397 185
18. 6. Železnorudskej noháč - 6. ročník turnaje hřiště zákl.školy 777 324 570
            v nohejbalu dvojic
18. 6. Kynologické zkoušky dle KJ ČR Brno - Kynologický klub 607 810 762
25. - 26. 6 Simpleride Race kemp - Sport. areál Špičák 376 397 167
25. 6. Tradiční tenisový turnaj čtyřhry Pension VALMI 376 397 087
            - neregistrovaných hráčů
2. 7. Rysí slavnosti - Město Železná Ruda 376 397 033
3. 7. Čaj o páté s živou hudbou - Hotel Grádl 376 387 270
2. - 3. 7. King of Špičák - Sport. areál Špičák 376 397 167
8. - 9. 7. 4. výročí otevření pivovaru - Hotel Belvedér 376 397 016
10. 7. Čaj o páté s živou hudbou - Hotel Grádl 376 387 270
17. 7. Čaj o páté s živou hudbou - Hotel Grádl 376 387 270

Železnorudsko vás bavíŽeleznorudsko vás baví

První červencovou sobotu u nádraží 
Železná Ruda – Alžbětín opět propuknou 
„Rysí slavnosti“  Celá sobota bude 
věnována historii i současnosti, historii 
železničářské, ale i řemeslné. A na co se 
tedy mohou návštěvníci těšit?

Z té železničářské historie určitě na parní 
lokomotivu s historickými vagonky, ale také 

na ukázky ručních drezín. Zároveň 
bude možné  zdarma navštívit 
nedaleké  Muzeum lokomot iv  
v Bavorské Rudě. Během programu 
vystoupí dvě kapely, bude se pít pivo 
nejen z místního pivovaru, které 
je originálním šumavským 
výrobkem. S certifikátem 
Šumava originální produkt se 
zde ale prokáží i další výrobci, 
od klobás, přes bižuterii, 
keramiku, až po řezbářské 
umělecké předměty. Pro děti 
bude k dispozici i stan Centra 

volného času, svezení kočárem 
taženým koňmi pro ně i s rodiči bude 
také nevšedním zážitkem.

Zkrátka – pokud hledáte odpočinek 
od běžných starostí a chcete se zároveň 
pobavit  s hudbou a vrátit se kousek do 
historie, máte jedinečnou možnost. 

Slavnosti začnou po osmé hodině první jízdou 
parního vlaku z Alžbětína do Železné Rudy 
a skončí… určitě tak jako v loňském roce – 
v pozdních večerních hodinách! 

(Informační turistické centrum Železná Ruda)

Železnorudské Rysí slavnosti opět ozdobí „parní krasavice“

V pátek 3. června vyhodnotila komise sportu a mládeže 
nejlepší sportovce za uplynulý rok. 

Ve školní aule proběhl slavnostní večer za přítomnosti starosty 
Michala Šnebergra, který v krátkém projevu zhodnotil závodní a 
tréninkovou píli mladých závodníků. Na železnorudsku se 
sportovcivěnují nejen lyžím, jak každého napadne, ale máme 
úspěšné borce i v cyklistice, biatlonu, plavání, stolním tenisu, a 
neztrácíme se ani na poli volejbalu a fotbalu.

Železnorudsko je sportovní

Ředitel školy vyhlašuje sportovní naděje 
- dívčí školní družstvo volejbalu 

Sportovní legenda Železnorudska 
Jiří Mařík (o něm i na str. 15)

(Foto na této straně: VCH)



Bavorská horská služba 
sekce Lam slavila v neděli 29. 
května 75. výročí svého 
založení.

Na oslavu byl pozván 
i Železnorudský klub. Za 

překrásného 
slunečního 
počasí byla pod 
vrcholem Velkého 
Javoru sloužena mše. 
Členové horské služby 
též zahráli a zazpívali 

1) Byli jste u toho, když se provoz dráhy 
před dvaceti lety obnovoval?
2) Co vás přivedlo dnes na výroční 
oslavu?
3) Jak vnímáte změny za uplynulých 
dvacet let?
Stanislav Bartl, Železná Ruda
1) Byl jsem tu a považuji si za velkou čest, 
že jsem byl velmi blízko kancléře Kohla 
a s premiérem Pithartem jsem si na tomto 
nástupišti podal ruku.
2) Mne přivedl zájem připomenout si čas 
před dvaceti lety, který byl cestou ke 
svobodě.
3) Kdybych byl politik, řekl bych obvyklé no 
comment, ale jako obyčejný občan říkám, 
že z lidského hlediska se situace vyvinula 
bohužel k horšímu. Zdá se mi, že se opět 
tvoří vrstva horních deseti tisíc 
nepostižitelných a ostatní jsou honěni všemi 
možnými cestami.
Petr Adam, Olomouc, momentálně 
Klatovy
1), 3) Před dvaceti lety jsem tu byl. Jezdím 
sem každé dva roky, takže mám dost 
příležitostí vidět změny, které proběhly 
a probíhají. 
2) Zajímám se o věci kolem železnice, 
historických vlaků a vůbec o vše, co se tu 
dnes děje. A mám blízko ke kolegům od 

historické drezíny. Ti mě sem také přizvali.
Ivan Rubáš, Klatovy
1) Byli jsme tu s manželkou a malým 
Vaškem, který se v březnu jedenadevadesát 
narodil. Byli jsme tu s kočárkem, to byla 
výhoda. Oni nás všichni všude pouštěli. My 
jsme se dostali až do těsné blízkosti Kohla 
a Pitharta.
2) Dnes jsem přijel napůl zavzpomínat a 
napůl podpořit naše občanské sdružení 
Přátelé české historie a prodávám 
malované historické pohlednice. A taky jsem 
se přijel uklidnit, protože takovéto akce 
pořádané různými spolky se mi líbí a vidím, 
že na nich lidé dokážou překonávat své 
běžné starosti.
3) Hodně se změnilo. Víc věcí k lepšímu, 
méně věcí k horšímu. Nejvíc mne štve, že 
u vesla jsou stále titíž jako před Listopadem. 
Jsou to už potomci tehdejším mocipánů, 
dnes největší podnikatelé, a slušní a poctiví 
lidé - většina národa - doplácí na menšinu 
myšlenkově spjatou s minulým režimem.
Mojmír Kabát, Prášily
1), 3) Byl jsem tu krátce. Uvolnění hranice 
jsem, ač to asi leckoho překvapí, hodnotil 
pozitivně. Protože tato hranice dělila lidi 
stejných starostí, stejných zájmů, kteří řešili 
stejné problémy. Tak je dobře, že už tu není. 
A politiku nehodnotím, to je věc historiků.
2) Přijel jsem se podívat, jak to pokročilo, jak 

se vyvinula situace a vůbec jak se celkově 
prostředí změnilo. Jsem překvapený - 
samotné prostředí, návštěvnost, přátelské 
vztahy, atmosféru, která naznačuje, že lidé 
se bratří v jakémkoliv období a v jakékoliv 
době. Politické rozbroje a neshody by 
neměly mít vliv na pohodu, která 
k takovému setkání patří.
Hana Burkhauserová, Nýrsko
1) Před dvaceti lety jsem tu nebyla. Přijeli 
jsme krátce po otevření. Poprvé do 
Západního Německa jsem jela v roce 1985. 
S “parádou”  závor, telefonickým hlášením 
na hranici, kontrolami...
2) Dnes jsem přijela s dcerou a vnučkami na 
oslavu výročí. 
3) Vlaky jsou sice pořád hezčí na německé 
straně, ale u nás už se taky zlepšují.
Milan Pešťák, České Budějovice
1) Na otevření jsem byl.
2) Já vlastně tak trochu z Rudy pocházím. 
Jezdil jsem sem od dětství k babičce. Dnes 
mi pomohla náhoda. Jsem služebně v Plzni 
a všiml jsem si plakátů na zvláštní jízdy 
historického vlaku, tak jsem tu.
3) V tunelu v Rudě už si dnes děti nemohou 
hrát, jak si to pamatuji z dětství já. Ruda se 
změnila hodně. Za posledních dvacet let 
jsem tu byl asi čtyřikrát a některá místa ani 
nepoznávám.

Ptala se Věra Drahorádová

Oslavy znovuobnovení ...Oslavy znovuobnovení ...

Tři otázky pro návštěvníky

28. května se uskutečnilo setkání 
rodáků z Hojsovy Stráže. Před mší, kterou 
česko – německy sloužil farář z Lamu, 
přivítala účastníky setkání paní Lotte 
Guckeis. Po mši rodáci navštívili hroby 
svých příbuzných na místním hřbitově 
a poobědvali v místní restauraci.

Text a foto: Václav Chabr 

23. května pohostil a obdaroval bavorský starosta Thomas 
Müller pozvané fotografy, kteří se podíleli na vytvoření 
obrazového katalogu o Bavorském lese. Z českých fotografů byl 
pozván pan Václav Chabr (3. zleva) ze Železné Rudy, člen 
redakční rady Železnorudského zpravodaje.

Text a foto: Karel Rendl 

Rodáci se sešli Výročí bavorské 
horské služby

bavorské lidovky. Po mši farář Ambrosius 
vysvětil novou terénní čtyřkolku, kterou 
záchranáři dostali darem. U chaty horské 
služby pak oslavy při dechovce 
pokračovalydále až do noci.

Text a foto: Václav Chabr 

Müller poděkoval fotografům



V sousedství hotelu Kolibřík stojí 
stará šumavská chalupa. No a co, 
takových je, řeknete si možná, ale přesto 
si troufnu tvrdit, že tahle zvláštní. Dodnes 
si zachovala původní vzhled a vybavení. 
Jiří Mařík, majitel, jeden z potomků česko-
německé rodiny, uchovává stav takový, 
jaký vybudoval na počátku 20. let 
minulého století jeho dědeček Georg 
Kress. Rodinnou historii vypravoval Jiří 
Mařík, jeden ze tří bratrů Maříků, všem 
sjezdařům zajisté dobře známých.

Byli jednou tři bratři, začátek mnoho 
pohádek. Ale rodinná historie se pohádce 
moc nepodobá.  Německých rodin 
Kressových žilo kdysi v Rudě a na Špičáku 
více, většina z nich však nebyla příbuzná, šlo 
jen o shodu jmen. Kressovi, předchůdci 
lyžařského rodu Maříků, žili původně 
v domku, jenž stával proti současnému 
penzionu Aura, v místech, kde jsou dnes 
garáže. Dědeček pracoval na dráze, rodina 
se starala o hospodářství. Tak žila i po 
přestěhování do již zmíněného domu 
v sousedství Kolibříku. Rodině patřily louky 
v okolí hotelu Sirotek a v okolí současné 
sjezdovky Šance. Kressovi měli dceru 
a syna. Dcera Anna se někdy v roce 1936 
seznámila s českým vojínem Norbertem 
Maříkem, povolaným v rámci základní 
vojenské služby na stavbu vojenských srubů 
u odbočky na Hamry. Zamilovali se do sebe 
a jejich vztah vydržel po celý jejich další život. 
Po svatbě žili na Špičáku ve společném 
hospodářství s Kressovými.  Konec třicátých 
let přinesl přerušení přirozeného běhu 
života. Maříkovi se odstěhovali do 
jihočeských Strunkovic, odkud Norbert Mařík 
pocházel. 

Poválečné naděje se nesplnily
Po válce se – již se syny – vrátili na 

Šumavu. Nejprve - hned v roce 1945 - mladý 
otec, který tu začal pracovat jako pošťák. 
Maminka Anna se syny se vrátila o rok 
později. Všichni by si byli přáli navázat na 
předválečný život, ale to Kressovým-
Maříkovým nebylo souzeno. Annin bratr Rudi 
byl zařazen do odsunu sudetských Němců, 
otec sice nemusel odejít, ale rozhodl se 
předat Anně majetek a odejít se synem do 
Německa. Usadili se ve Furth im Waldu. 
Vnuci Maříci tedy svého dědečka znali 
pouze půl roku. Jiří na to vzpomíná: „Za ten 
pouhý půlrok jsem si ho velmi zamiloval, byl 
to skvělý člověk. Moc mi vadilo, že se zase, 
sotva jsme se poznali, musíme loučit, nesl 
jsem to hodně těžce. Nikdy už jsem ho 
potom neviděl.“ K roztržení rodiny ještě 
přidává: „Strýc se v Německu oženil a se 
ženou přijížděli na krátkodobé návštěvy na 
Špičák. My s maminkou jsme povolení 
k cestě za hranice dostali poprvé až v roce 
1965 – na týden. Strýc nás vzal na návštěvy 
bývalých špičáckých obyvatel, na Javor, do 
Alp. Všichni maminku srdečně vítali, byla pro 
ně Nanerl.“

V roce 1947 tedy rodina Maříkova na 
Špičáku osaměla. Tatínek pracoval ve 
službách státní pošty, maminka se, jak bylo 

obvyklé starala o domácnost a hospodářství. 
Kluci Berta, Jiří a Josef museli pomáhat. „Po 
škole jsme na střídačku pásli krávy,“ 
vzpomíná Jiří Mařík, „pod Editou, pod 
Šancemi. Nebyla to žádná romantika, ale 
poctivá práce.“ Potraviny byly v té době na 
lístky, ale zemědělci neměli nárok, protože 
jako zemědělci byli  podle tehdejších 
mocipánů soběstační. A tak vypomáhala teta 
z Prahy. „Bez ní bychom asi nejednou byli 
o hladu,“ říká Jiří Mařík.

I na Špičák dorazila jednoho dne 
myšlenka kolektivizace zemědělství. Vzniklo 
JZD. Větru dešti se ale nikomu nepodařilo 
poručit. Šumavské drsné podmínky nepřály 
plánované prosperitě. Družstevníci vydrželi 
dva roky. Snažili se pěstovat oves, brambory, 
chovali hovězí dobytek. Po dvou letech úsilí 
vzdali a přišly státní statky…

Z doby předkolektivizační přidává 
vypravěč jednu perličku. Týká se dědečka 
našeho redaktora Radovana Holuba. Josef 
Holub byl v Plzni drážním radou, váženou 
osobností. U Kressových po válce kupoval 
pravidelně mléko. Jednou se porouchalo 
kolečko v odstředivce a pan rada nabídl, že 
jej Kressovým nechá v drážních dílnách 
vyrobit. Asi to nebylo jednoduché, oprava se 
táhla. Pan rada každý nákup mléka 
zahajoval slovy "kolečko nenesu" ještě před 
pozdravem. Ta slůvka se mu stala posléze 
přezdívkou a domácí pak říkali "Pan 
Kolečkonenesu jde pro mléko." 

Sport- součást života
I v dobách, kdy museli pomáhat 

v hospodářství, bratři Maříkové sportovali. 
V létě hrávali fotbal, v zimě už jako žáčci 
národní školy na Špičáku zkoušeli lyžovat. 
Za dobré základy vděčí Antonínu Říhovi, 
který provozoval lyžařskou školu ve Stelle. 
Vybral si z místních kluků partu, s nimiž první 
kroky absolvoval na Weissově louce, později 
na Špičáku. Ale nahoru pěkně pěšky, před 
tréninkem sešlapat trať - pořádná rozcvička. 
Říha také stál za vznikem Lyžařského klubu 
Špičák. Ten původně neměl za cíl soutěže, 
ale výuku lyžování. „V padesátých letech se 
pořádaly jen závody národních škol ze 
Železné Rudy a Špičáku,  to byly souboje na 
ostří nože,“ připomíná Jiří Mařík. Pak 
přišla etapa neorganizovaného 
lyžování a pak se stali členy Tatranu. 
Hlavně proto, že chtěl-li v padesátých 
letech někdo závodit, musel být 
organizovaným členem sportovního 
oddílu. Trénovat však musel každý 
sám, trenéři nebyli. Na Špičáku však 
byl skokanský můstek. „Tak jsme 
jezdili i skákali,“ vypráví Jiří Mařík, „ 
spolužáci z Rudy jeli po vyučování se 
mnou na Špičák vlakem, potrénovali 
jsme. Jeden ze spolužáků, Zdeněk 
Škampa, chtěl skákat. Jeho otec nám 
s tréninkem pomáhal jako jediný 
d o s p ě l ý .  J i n a k  v š e c h n u  
administrativu, přihlášky na závody, 
placení, vše jsme museli zvládnout 
sami.“ Aby se závodníci zbavili 
organizačních starostí, vznikl na konci 
padesátých let Sokol Špičák. Pro 

vypravěče Jiřího nastal čas vojenské služby. 
Chtěl využít své dobré lyžařské kondice 
a přál si, aby byl zařazen do Dukly Liberec, 
kde by mohl dál rozvíjet lyžařskou 
závodnickou kariéru.  Ale příbuzní 
v Německu režimu vadili, tak nic, sport 
nebude, a tak možná Československo přišlo 
o nadějného reprezentanta. Jiří absolvoval 
dva roky vojny u běžného útvaru  a po vojně 
už se k závodnímu lyžování pořádně 
nevrátil. Jako vyučený elektrikář pracoval 
v různých podnicích, nejdéle v železničních 
dílnách v Plzni. Po roce 1990 tam (ve 
spolupráci s Němci, Maďary a Španěly) 
přestavovali vagóny na fungl nové – hrdě se 
k nim hlásí, když je vidí zapojené do souprav 
IC rychlíků. Jako lyžař byl náš průvodce 
rodinnou historií vždy jen sjezdař. Jen 
jednou, v učení, měl absolvovat krajské kolo 
SZBZ (Sokolovský závod branné zdatnosti, 
dnes biatlon). Nebylo to dobrovolné, rozhodl 
o tom školní instruktor tělovýchovy. Než se 
Jiří dostal domů, vypukla u něj silná viróza, 
takže ze závodění nebylo nic. Ale instruktor 
nevěřil a byl přesvědčen, že jde o podvod, že 
sjezdař nechtěl závodit v jiné disciplině.

Rod Maříků pokračuje
Nejstarší z bratrů Berta má dceru Soňu 

a vnuka Patrika a Davida. Žije na Špičáku, 
v domě postaveném v těsném sousedství 
domu, kde po válce vyrůstal.

Josef, nejmladší, byl ze všech tří 
nejlepším lyžařem. Žije v Klatovech, ale sám 
se již v lyžování příliš neangažuje, jeho dcera 
Andrea se provdala do Německa 
a vychovává dva syny a dceru. Sportovní 
štafetu převzal jeho syn Pavel Mařík, spolu 
s Petrem Pohankou současné duše 
Sportovního klubu Špičák, nástupnického 
oddílu Sokola Špičák. Pavel má dva syny, 
oba zdatné závodníky. Náš průvodce 
rodinnou historií Jiří stále se Sportovním 
klubem spolupracuje a lyžařům se vším 
pomáhá, lyžuje si pro radost. Jeho dcera 
Jana je lékařka klatovské nemocnice 
a maminka dalšího lyžaře – Michala, kterého 
dědeček Jiří zasvěcuje do tajů závodění.

Podle vyprávění zaznamenala Věra 
Drahorádová

Rodina Maříkova

Jiří Mařík u svého domkuJiří Mařík u svého domku



TTC Laka Železná Ruda 
postoupil do divize

Jestliže se v loňském roce 
vzhledem k hráčskému obsazení 
postup do krajské soutěže 1. třídy tak 
trochu očekával, tak letošní cíle byly 
mnohem skromnější. Nedošlo 
k žádnému posílení družstva, které 
tak hrálo ve stejné sestavě jako na 
konci minulé sezóny (Petr Láriš, 
Tomáš Horek, Karel Oroš a Jaroslav 
Červenka). Prioritou bylo udržení 
soutěže a začátek soutěže tomu 
odpovídal. Po úvodních dvou 
remízách přišla těsná porážka ve 
Zbirohu a tým se připravoval na 
záchranářské práce. Jenže přišla 
neuvěřitelná série 19 zápasů bez 
porážky (15 vítězství a 4 remízy) 
a po posledním zápase v Rokycanech se 
hráči  radoval i  z  nečekaného,  ale  
zaslouženého postupu do nejvyšší krajské 
soutěže - divize.

Ve všech zápasech družstvo táhli Petr 
Láriš s Tomášem Horkem. Petr s pouhými 
dvěma porážkami v 80 dvouhrách byl 
suverénně nejlepším hráčem celé soutěže. 
Tomáš hlavně díky výborné druhé polovině 
soutěže skončil celkově pátý. Ale ani tyto 
vynikající výkony by nebyly nic platné bez 
bodových příspěvků Karla Oroše a Jaroslava 
Červenky. U nich bych ocenil obětavý přístup 
během celé soutěže. Oba pracují jako 
dopravci a k zápasům nastupovali po návratu 
z dlouhých cest – Karel v několika případech 
dokonce bezprostředně po jízdě, tedy beze 

spánku. Díky všem mužstvo kromě již 
zmiňovaného výpadku ve Zbirohu vždy 
nasbíralo potřebných 9 či 10 bodů.

Na závěr velice úspěšné sezóny oddíl 
uspořádal již 10. ročník Velké ceny Železné 
Rudy. Tento turnaj se stal během své 
existence nejkvalitněji obsazeným turnajem v 
celém Plzeňském kraji. Hlavním tahákem 
letošního ročníku byl start obhájce vítězství 
Michala Obešla (SF SKK El Niňo Praha). Ten 
se stal v letošním roce mistrem ČR ve čtyřhře 
a družstvech, ve finále dvouhry ho od titulu 
dělil jediný míček. Dále se turnaje zúčastnila 
řada hráčů ligových a krajských soutěží 
prakticky z celé republiky (namátkou Plzeň, 
České Budějovice, Praha, Liberec, Moravská 
Třebová) a Německa. Vítězem dvouhry se 

10. ročník Velké ceny Železné Rudy

stal Michal Obešlo, druhý skončil 
Michal  Vávra (TVB Nassau) 
a třetí Jakub Borůvka (SKST Liberec). 
Ve  č ty řhře  by la  př í jemným  
překvapením f inálová  účast  
domácího Tomáše Horka s Janem 
Kuchařem (SK DDM Kotlářka Praha). 
Vítězi se stali Radek Drozda (TTC 
Fortuna Passau) a Roman Čech (SV 
Neukirchen), třetí místo společně 
obsadili Michal Obešlo s Lenkou 
Scheinherrovou (SF SKK El Niňo 
Praha) a liberecká dvojčata Jakub s 
Lukášem.

Příprava tak kvalitně obsazeného 
turnaje zahrnuje zajištění účasti 
předních hráčů a třídenní maratón 
přípravy herny, vlastního turnaje, 
společenského večera a úklidu. Při 

letošní neúčasti tradičních spoluorganizátorů 
z oddílu SKUŘ Plzeň hlavní tíha ležela na 
bedrech Eugena Scheinherra a zejména 
Tomáše Horka. Tomášovi bych chtěl 
poděkovat za materiální zabezpečení celé 
akce včetně večerního posezení v Pensionu 
Böhmerwald a ubytování účastníků. Celá 
akce by se neobešla bez celodenní pomoci 
Jiřiny Staňkové a Ctirada Drahoráda při 
zajištění občerstvení účastníků v průběhu 
celého turnaje.

V sezóně 2011/2012 se čeká na 
železnorudské fanoušky nejvyšší krajská 
soutěž. Vzhledem k posílení mužstva o další 
kvalitní hráče se oddíl TTC Laka pokusí 
bojovat hned od začátku o nejvyšší příčky.

Text a foto: Eugen Scheinherr 

Pasivní dům – experiment v Rakousku
Možná námět pro naše stavitele? 

V rakouských Korutanech měl premiéru 
pasivní nízkoenergetický dům, přestavěný ze 
starého selského stavení. Majitel se rozhodl 
revitalizovat staré selské stavení. Ke slovu 
měla přijít ekologie i estetika (pasivní domy 
nebývají pohledově krásné). Hotový 
k obývání bude dům během tohoto léta. 
Spotřebu energií bude mít desetinnou ve 
srovnání s klasickými izolovanými rodinnými 
domy.

V roce 2008 získal rakouský architekt 
Herwig Ronacher sto šedesát let staré selské 
stavení. Stavení  stálo jako samota na horské 
louce u města Hermagor, blízko jezera 
Pressegger. V té době rakouská vláda 
vyhlásila program „Dům budoucnosti“, který 
měl napomoct měnit staré objekty do 
moderních „šetřících“ domů. Selské stavení 
byl ideální pro přestavbu na penzion 
s prázdninovými byty, seminárním prostorem 
a příslušenstvím. Stavení bylo bohužel 
situováno severním směrem a 60 cm silné 
kamenné zdi byly vlhké a poschodí 
s dřevěnými stěnami bylo ve špatném stavu 
a bez izolací.

Myšlenka ideálního fungování pasivního 

domu je částečně založena na co největších 
tepelných ziscích. Je to logické. Čím více 
tepla přijde do domu přirozenou cestou – 
zadarmo – ze sluníčka, tím méně je ho nutné 
do domu dodávat tepelným zdrojem. Energii, 
kterou dům získává ze slunce, se říká pasivní 
solární zisk. Tepelné zisky od slunce 
a elektrických spotřebičů jsou pro pasivní dům 
naprosto zásadní. Další důležitá položka jsou 
izolace. Prvním krokem architekta Ronachera 
bylo podříznutí kamenných zdí a jejich 
vysušení. Termická sanace přízemku se stala 
základním kamenem celého projektu 
„revitalizace starého objektu“. Architekt věděl 
z kongresů o termické sanaci pasivních 
domů,  tedy že vnitřní izolace bez odvětrání 
páry kvůli výměně vlhkosti („dýchání“)  může 
být maximálně 8 cm silná. To ale bylo 
v protikladu k jeho záměru.  Architekt chtěl  
očistit kamenný sokl od omítky a ponechat ho 
jako ozdobu domu. Nakonec navrhl 30 cm 
silnou vnitřní izolaci z celulózy, heraklitu 
a hliněné omítky. Tvorba kondenzátu přitom 
byla reálnou hrozbou. Systém izolace 
nakonec ověřili na vysoké škole, kde architekt 
učí: Ano, funguje to. Jediná nevýhoda: izolace 
silně zmenšila vnitřní prostor. Izolace vnějšího 

tepla byla provedena z minerálních rohoží. 
Dalším krokem bylo otevření budovy jižním 
směrem.

Jižní část byla otevřena od přízemí až 
k půdě a opatřena kombinací dřeva a skla. To 
umožnilo jednak výhled, jednak enormní 
přírůst pasivní energie. Půdní prostor byl 
zbaven podpěr a vznikl tu velkorysý 
seminární prostor otevřený ve štítu směrem 
na jih. Půdní prostor tak vytvořil prostorový 
protiklad k přízemí, rozčleněnému do malých 
celků. Kvůli dostatku tak zvané plus energie 
musí být vedle domu ještě přistavěn  skleník 
se střechou orientovanou směrem k jihu. 
Skleník bude tvořit základnu pro  plánovanou 
permakulturu  (kulturu pro trvale udržitelný 
rozvoj).  Skleník bude obsahovat 10kW 
výkonnou fotovoltaiku a 30m2 slunečních 
kolektorů.  Cena  revitalizace domu vychází  
na 1400 Euro na metr čtvereční včetně 
fotovoltaiky.  Dům tedy stojí rozhodně míň 
než je cena, za jakou prodal Vladimír Putin 
své luxusní sídlo u Černého moře: 250 mil. 
Euro. Další zajímavosti z dílny Herwiga 
R o n a c h e r a  l z e  s h l é d n o u t  n a  
www.architekten-ronacher.at pod „Projekte“.

 -rh- 

Na stupních vítězů z dvouhry: 
(zleva) Michal Vávra, Michal Obešlo, Jakub Borůvka

TTC Laka Železná Ruda – postup do divize



Přes složitou hospodářskou situaci 
většiny rodin v ČR turisté Železnou Rudu 
stále navštěvují. Důkazem je i hojná účast 
první červnový víkend na oslavách na 
A l ž b ě t í n s k é m  n á d r a ž í .  Z a  
slunečného počasí se tu sešlo několik 
stovek návštěvníků. Že na Železnou 
Rudu turisté nezanevřeli nám 
potvrzuje i dobrá návštěvnost o 
uplynulých víkendech. Stále se nám 
hlásí s rezervací i turisté na 
prázdninové dny. Kapacita našeho 
penzionu Habr v Železné Rudě bude 
brzy na červenec a srpen plně 
obsazena. Stále více jezdí hosté  z 
moravských krajů a Prahy. Zdá se, že 
služby které jsou klientům na 
Železnorudsku nabízeny, je motivují k 
návštěvě Železné Rudy a okolí. Sám 
z komentářů hostů mohu potvrdit  
jednotu názorů v myšlence, že i když 
oblast postihl částečný odliv 
podnikatelů, tak ti,  kteří to léta mysleli 
dob ře  s  nab í zen ím  s l užeb  
rekreantům,  zde vydrželi a naopak své 
služby zkvalitnili. Dnes návštěvník Železné 
Rudy může využít několik hotelových 
bazénů, koupaliště u hotelu Belveder, 
několik tenisových kurtů včetně hřišť, 
bowling, provazové centrum, minikáry atd. 

Příjemné chvíle může strávit i při návštěvě 
několika restaurací a cukráren. Totiž zlé časy 

přežila jen zařízení, která se doopravdy i 
dříve starala o zákazníky jak nejlépe mohla. 
Důkazem je cukrárna Café Charlotte a 
restaurace Penzionu Böhmerwald. Ne 
náhodou tyto provozovny získaly přední 
ocenění v soutěžích gastroslužeb v ČR.

Na závěr turistické sezóny 9.-10.9.2011 
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Turisté Železnou Rudu stále rádi navštěvují

Pod hřebeny hor Velký Kokrháč (1229 
m), Svaroh (1334m) a  Jezerní hory (1343m) 
projíždíme po červeně značené turistické 
cestě a zároveň oblíbené cyklotrase Špičák 
(sedlo) – Černé jezero – Stateček pod 
Ostrým. Z několika míst je už odtud vidět 
hřeben  po kalamitách, které postihly 
především nejvyšší partie Šumavy. Takové 
průhledy skrze lesy tu dříve nebyly. Ten, kdo 
se chce dostat na vrchol Svarohu, musí vyjít 
z Německa, tedy jet před Bavorskou 
Železnou Rudu směr Lohberg  a auto nechat 
na parkovišti Scheiben. Odtud vede 
turistické značení na vrchol Svarohu a na 
hraniční chodník. Přesto jsou i z české strany 
zajímavé neznačené trasy, po kterých je 
možné přiblížit se hřebenům a shlédnout, jak 
se vysoké polohy  Šumavy mění, jak v 
nejvyšších částech šumavských hor  mizejí 
přestárlé lesy poškozené kalamitami.           

Červená značka ve směru Černé 
jezero – Stateček nás před 
Národní přírodní rezervací Bílá strž 
dovede ke křižovatce lesních cest. 
Dáme se po neznačené, částečně 
asfaltové, částečně zpevněné 
lesní cestě vlevo kolem informační 
tabule Lesů ČR. Po necelých dvou 
kilometrech dojdeme na křižovatku 
lesních cest ve tvaru T. Tady se 
dáme opět doleva a po jednom 
kilometru přijdeme těsně za 
mys l iveckým posedem na  
křižovatku ve tvaru vidlice. Dáme 
se vpravo po štěrkové cestě a 
zakrátko dojedeme na křižovatku 

štěrkové cesty s trasou bývalého hraničního 
pásu (zátarasů), vedoucí nahoru k hřebeni. 
Odtud je mimořádně krásný výhled do údolí 
Úhlavy i na další místa. Můžeme 
si  dobře prohlédnout, jak se 
mění tvář našich hor. Tam, kde 
na hřebenech byl ještě před 
třemi lety starý les, dnes  stojí jen 
ojedinělé stromy. Velké plochy 
jsou ale zalesněny a rostou tak 
nové lesy z výsadby. Můžeme tu 
sledovat také náročnou práci 
lesníků, kteří po Kyrillu museli z 
hřebenových partií odklidit 
obrovské množství popadaného 
dřeva  a zajistit lesní kultury tak, 
aby deště na prudkých svazích 
nespláchly půdu. Jde totiž o lesy, 
v nichž platí lesní zákon.  Lesy v 

penzion Habr ve spolupráci s městem 
Železná Ruda připravil pro návštěvníky 

Železnorudska j iž  4.ročník  
mezinárodní cykloturistické akce 
OKOLO Železné Rudy. V letošním  
ročníku pro účastníky nebyly 
připraveny jen zajímavé trasy, ale 
každý účastník může zdarma 
využít několik místních služeb. 
Volný vstup bude do muzea 
historických motocyklů, muzea 
lyžování, muzea Šumavy, expozice 
Český kráter. Zdarma pak je lanová 
dráha na Špičák a Velký Javor. V 
hotelu Čertův Mlýn je volně 
přístupný bazén. Dále na tř.1.máje 
bude probíhat  doprovodný 
program a souběžně  se v pátek i v 
sobotu koná  Pivo-vinobraní. Další 
i n f o r m a c e  n a l e z n e t e  n a  
www.pkvylet.cz.  Na tomto 
informačním serveru je i spousta 
da lš ích  in fo rmac í ,  vče tně  

doporučených turistických i cyklistických 
výletů v oblasti Železné Rudy.

Závěrem tedy mohu konstatovat, že 
turisté v letních měsících do Železné Rudy 
opět přijedou. 

Milan Sklenář-penzion Habr, pořadatel 
OKOLO Železné Rudy 2011

Pod nejvyššími šumavskými hřebeny západní Šumavy

Tip na výlet

rezervacích zůstávají i po kalamitách tak, jak 
rozhodla příroda, popadané dřevo se 
neodváží.

Výše zmíněný hraniční pás vede až ke 
státní hranici, ale nedaleko před ní začíná 
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo 
jezero, takže tento úsek není možné projít, i 
když odtud dohlédneme na hranici a 
můžeme tu vidět po hraničním chodníku 
chodit turisty z Bavorska. Hřebenové partie 
totiž patří k nejcitlivějším ekosystémům 
Šumavy. Vrátit se můžeme tak, že na 
křižovatce ve tvaru T pokračujeme rovně 
další 3 km ke Statečku pod Ostrým a odtud 
do Hamrů. Smrkové lesy se střídají se 
smíšenými, hřeben  je náhle zacloněn 
stinným pásmem lesů. Cesta, kdysi hrbolatá, 
je pěkně opravena od Lesů ČR a je sjízdná i 
pro kola.           

U vodopádu Bílá stržU vodopádu Bílá strž

Výhled ze Svarohu na Velký Javor

Foto: VCH



Bavorská Ruda má o atrakci 
více. Nápady hýřící starosta 
Bavorské Rudy Thomas Müller 
vymyslel pro svatebčany originální 
místo konání svatebního obřadu. Ve 
Watzlikově háji, který patří do 
Národního parku Bavorský les, 
oddává mladé páry u „Velké 
jedle“, která měří sedm metrů na 
obvodu. Službu může za úplatu 
využít každý. Svatební hostinu 
přímo pod jedlí zajišťuje smluvní 
firma z Lamu. Mladý pár na 
snímku přijel až z Hamburku, 
aby zde svatbu pod „širákem“ 
oslavil. „Ještě oddávám na 
vrcho lu  Velkéhu  Javoru  

Přestože písemné zprávy dokládají 
existenci jednotlivých osad s jistým 
zpožděním, můžeme soudit, že již v 11. 
století proniklo osídlování předhůří Šumavy 
až za Klatovy, Sušici a Prachatice. Na 
kolonizaci se podíleli mocní feudálové, např: 
Drs lav ic i ,  Janov ič t í ,  No tha f tové ,  
Schwanzerberkové a Hohenzollernové. Na 
jihu pak především Rožmberkové. 
Kolonizovaly i církevní kláštery jako 
nepomucký který kolonizoval vyšší části 
Plánicka, klášter u sv. Jiří na Hradě pražském 
v okolí dnešních Klatov a břevnovský klášter 
Sušicko. Vyšší polohy Sušicka klášter v 
bavorském Windberku. Intenzivní kolonizace 
pokračovala ještě ve 13. a 14. stol a dosáhla 
až k hranicím souvislého pohraničního 
hvozdu a lze ji vymezit linií vedoucí od Nýrska 
na Čachrov, Hartmanice, Zdíkovec, Zdíkov, 
Klášterec, Solnou Lhotu a hrad Strážný..

Mnohem později byly kolonizovány vyšší 
part ie  Šumavy,  které  s  výj imkou 
přístupnějšího Železnorudska zasáhla 
intenzivnější kolonizace, až v druhé polovině 
16.stol. Aby pokračovala až do stol.18. 
Odlehlost této oblasti, zejména pak 
feudálnich sídel, po výtce ekonomické, vedly 
k tomu, že noví osídlenci, zvaní Králováci - 
osidlovali tzv, Královský hvozd r. 1273 
připojený k Čechám a od té doby dávaný do 
zástavy zejména členům rodu Janovských z 
Janovic, těšili se řadě práv,lovu, vaření 
piva,pálení kořalky, rybolovu aj. Králováci byli 
združeni do rychet- Hojsovostrážská, 
Hamerská, Stodůlecká, Zejbišská, Zhůřecká, 
Kochánovská, Svatokateřinská, a Stašská, v 
čele s vrchním rychtářem. Svá práva byli 
nuceni hájit v dlouholetých sporech, 
podporovaných vědomím, že sídlí na 
královské půdě, a že jsoui přímo majetkem 
královským. Spory se táhly až do 18.stol., kdy 
jednotlivé rychty ke svým panstvím připojili 
okolní feudálové.

Zakládání měst a hradů.
Ve 13. a 14.stol. Dochází k důležitým 

ekonomickým změnám- např: k zavedení 
trojpolního systému s rozšířením osevní 
plochy, ale i k rozmachu dolování. Panovník  
ve snaze posílit svoji moc i zlepšit ochranu 
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této části hranice, zakládá královská města, 
Klatovy, Sušice  v polovině 13.stol. a horní 
město Kašperské Hory počátek 14.stol. Krále 
pak do jisté míry napodobovali feudálové, na 
jejichž  majetcích vznikla síť poddanských 
měst a městeček: Horažďovice, Vimperk 
Prachatice a na jihu perla již. Čech  
Rožmberský Český Krumlov.Bylo postaveno  
též několik  královských hradů: Prácheň, 
Kašperk i hrady mocných feudálů Velhartice, 
Švihov, Rabí, Klenová,  Helfenburk, Vimperk 
která doplnila síť mnohdy značně rozlehlých 
tvrzí: Opálka, Čachrov, Dešenice, Janovice, 
Drslav, Svojšice, Volyně, Želenov aj.

Zemské stezky
Šumavou procházely již v pravěku 

stezky, umožňující důležitý a živý dálkový 
obchod našeho území s jihem,  i obchod 
tranzitní mezi jižní Evropou a Baltem. Na 
počátku středověku se  vozila po 
šumavských stezkách sůl, víno, tkaniny, 
koření i kovy, ze země byli vyváženi koně, 
otroci,vosk, med,kůže apod. Již v 10.stol. 
přecházela  karavana  každý týden z Čech 
do Pasova. Stezky byly nejprve jenom 
úzkými pěšinami, místy dlážděnými kameny, 
v bažinatých úsecích zpevňovány kulatinou- 
hatěmi. Náklady nosili koně a soumaři. Ve 
12.stol. se  přecházelo k neširokým silničkám 
pro dvou až čtyřkolové vozy Na těchto 
cestách se vybíralo mýto, tam kde opouštěly  
osídlené území i clo.

K nejstarším zemským stezkám na 
Šumavě patřila stezka boubínská, která 
sledovala trasu římské pošty a vedla od 
Pasova,  kolem hradiště u Lčovic a dále 
údolím Volyňky do Strakonic.Na stezce vznikl 
Vimperk ( po něm později pojmenována ) od 
něhož šla odbočka na Kašperské Hory. 
Nejznámější a nejvýznamější byla Zlatá 
stezka.

Vedoucí z Prachatic na Libínské Sedlo, 
Hus, Volary a přes České Žleby. Do 
Bavor.Dopravoval  se po ní  různý 
tovar:plátno, sukno, sůl, zbraně, víno. 
Vyváželo se obilí, dobytek, ryby i pivo.

Světelská stezka
Vedla z Bavorska, podle řeky Řezné, 

přes Debrník na Pancíř, Mústek a Prenet do 
vnitrozemí ke Klatovům, využívána byla 
především k dovozu soli, později k vývozu 
olova a stříbra, dolovaného od 15.stol.v okolí 
Strážova. Březnické stezka ( Vintířova ) 
Vedla z bavorského Zwieselu přes Gsenget, 
Prášili, Dobrá Voda, Hartmanice  Annín, 
Sušice., Horažďovice a Blatná.  Její 
vybudování bývá spojeno se jménem 
poustevníka Vintíře, Ovšem existence stezky 
je mnohem starší, předpokládá se, že tato 
stezka sloužila již v 9. stol  k  dovozu soli a 
kovů.

Šumavu překračovaly ještě další stezky, 
např. Přes Nýrsko, kde bylo vybíráno clo, ale 
to byly komunikace již méně významné, 
jejich směr, podobně, jako tomu bylo i u 
stezek hlavních, se v průběhu věků měnil

Řemesla
Rozvoj řemeslné výroby a obchodu 

významě posílil i hospodářský rozmach měst 
v Pošumaví. Vjejich čele stálo královské 
město Klatovy, které patřilo k nejbohatším v 
Čechách a jehož  rozmach byl jen nakrátko 
zastaven na protihabsburském odboji r. 1547 
a následujícími konfiskacemi. Klatovy si 
vybudovaly poměrně rozsáhlý městký statek, 
těžily z dálkového obchodu (  sůl, obilí, slad ) i 
početných řemesel, což umožnilo i rozsáhlou 
renesanční přestavbu celého vnitřního města 
i řady domů na předměstí. Významný byl i 
kulturní život. Podobně tomu bylo i v Sušici a 
horním městě v Kašperských Horách,  které 
si koupily hrad  Kašperk s rozsáhlým lesním 
panstvím. Hospodářský vzestup posílil i  řady  
menších měst a městeček ( Horažďovice,  
Nýrsko, Železná Ruda, Hartmanice, Plánice, 
Velhartice ) V souvislosti s hospodářským 
rozmachem šel i rozvoj kulturní, jehož 
výrazem byly i bohaté freskami zdobené 
renesanční domy,  zejména v Sušici ale i v 
Klatovech Města si nechávala zhotovovat 
bohatě zdobené graduály. Rozvoj těžby 
stříbra v první polovině 16.stol vedl i ke vzniku 
dvou horních měst: Hory Matky Boží a 
Stříbrných Hor ( Nalžovské Hory ) 

S použitím materiálu Muzea Šumavy    
zpracoval Roman Giňa, muzeum Šumavy Sušice, 
pracovíště Železná Ruda

Kolonizace Šumavy - 2. část - vnitřní kolonizace

Okénko k sousedům

Svatba v lese
a v historickém železničním muzeu na nádraží 
v Bavorské Rudě“ vysvětluje starosta Müller.
A co my u nás? Máme přeci vrchol Špičáku, 
Pancíře, Černé a Čertovo jezero…?!

(Text a foto: Václav Chabr)

Centrum Bavaria Bohemia v bavorském 
Schönsee uspořádalo 17. května hned dvě výstavy.  
Lidové obyčeje Západních Čech, kterou vytvořilo 
etnografické muzeum v Plzni a fotografickou výstavu 
Bavorský les a Šumava od železnorudského 
fotografa Václava Chabra.

Výstavy v Schönsee

Text a foto: Wenzel Zimmerhakl 



Ve středu 1. 6. jsme slavnostně 
otevřeli naše Centrum volného času 
a zároveň s dětmi oslavili jejich svátek 
Den dětí. Velmi nás potěšila hojná účast. 
Dětí i rodičů se sešlo opravdu hodně 
i přes malou nepřízeň počasí. 

Po krátkém zahájení, kdy každý dostal od 
Centra dáreček ke Dni dětí, se děti pustily do 
soutěžení v různých disciplínách. Vůbec 
nikomu nevadilo, že soutěže místo venku 
probíhaly uvnitř auly. Házelo se na plechovky, 

skákalo ve speciálních pytlích, házelo se do 
terče s čísly a každý se snažil hodit co nejvíce 
bodů – vždyť pro ty nejlepší čekala odměna. 
Uvnitř Centra si každý mohl vybarvit svůj 
obrázek. Na stolech byly k dispozici všechna 
zvířátka, která jsou na stěnách Centra 
a každý si mohl vybrat, který se mu nejvíce 
líbil. Během soutěžení děti i rodiče měli 
připraveno občerstvení. Mohli si tak 
pochutnat na laskonkách a roládách od 
cukrárny Sněhurka, na svatebních koláčcích 
od pekárny Rejzl, ostatní dobroty jsme 
připravili díky p. Janouškovi – Jednota a díky 
p. Denkové – Spar. Moc všem sponzorům 
děkujeme. Děti si také v Centru vyzkoušely 
všechny hračky, kreslení na tabuli a tunel na 
prolézání. Velké poděkování patří žákům 
9. třídy, kteří připravili pro děti diskotéku v 
aule školy, tančili malí i velcí. Večer si všichni 
opekli specialitu od dalšího sponzora této 
akce řeznictví Šnebergr – kukuřáčka. 
Výborný špekáček plněný kukuřicí, dětem 
moc chutnal a chodily si přidávat až byla 
přepravka prázdná. Poslední děti opustily 
Centrum v 20,00 hod. a myslím, že si všichni 
odpoledne 1. 6. skvěle užili. Za organizaci 
a pomoc děkuji členům našeho sdružení, 
ředitelce MŠ Martě Winsdor, Monice 
Najmanové, učitelce MŠ, Lucii Kulhánkové, 
a Ludmile Havelkové, učitelkám ZŠ 
amaminkám Blance Novotné, Magdě 
Machové. Rovněž moc děkujeme všem za 
dobrovolný příspěvek. 

Kdo nám pomáhá? 
Ještě několik slov ke vzniku a činnosti 

Centra volného času. Abychom mohli toto 

Centrum otevřít, musíme moc poděkovat 
všem našim sponzorům. V první řadě 
musíme poděkovat starostovi Michalu 
Šnebergrovi za vstřícnost a finanční pomoc. 
Dále chceme moc poděkovat panu řediteli 
ZŠ Ctiradu Drahorádovi, který nám vyšel 
vstříc a vybral nám tyto úžasné prostory, 
poskytl nám v případě potřeby aulu, můžeme 
používat vedlejší dílnu a hřiště a venkovní 
prostor v okolí školy. Další velké poděkování 
patří plzeňskému kraji, který jsme požádali 

o dotace v rámci 
programu rozvoje 
venkova. Díky této 
dotaci můžeme od 
příštího školního roku 
o t e v ř í t  v š e m i  
oblíbený keramický 
kroužek a to jak pro 
děti tak pro dospělé. 
Děkujeme všem, kteří 
n á s  p o d p o ř i l i  
a podporují, jsou to: 
Město Železná ruda, 
Z á k l a d n í  š k o l a  
K .K los te rmanna ,  
plzeňský kraj, Olga 
a Miloslav Myškovi, 

I r e n a  a  L o t a r  
Häuslerovi, Miluška 
a  J i ř í  Amortovi ,  
Mi los lav  Ku l ich ,  
H o r s k ý  h o t e l  
BELVEDER, Hotel 
GRÁDL – Marcela 
Ma lá ,  F ran t i šek  
Strnad,  Penzion  
S L Á D E K ,  
zaměstnanci INGO 
CASINO ROYAL, 
Pizzeria U Michala - 
M i c h a l  V r b a s ,  
Penzion St. Moritz - 
Jiří Chabr, Jaroslav 
Lučan, ADLER shop, 
Lada – nehtové stuio – Lada Zvěřinová, 
Pošta Železná Ruda – Hana Podlešáková, 
TUREPA, s. r. o., Petr Dragoun, Hotel MALÁ 
PAŘÍŽ – Alice Brandejsová, AKVA TYNA – 
Jaroslav Souček, Vinotéka – Petr Malý, Huu 
Dau Trinh, Huan Pham Cong, Loi Vo Van. 

V neposlední řadě ještě jednou děkuji 
všem členům našeho občanského sdružení 
za nekonečné hodiny, které věnovali 
budování tohoto Centra a rovněž děkuji jejich 
rodinám za trpělivost a povzbuzení. 

Malování, hry i oslavy
Naše Centrum volného času je v měsíci 

červnu otevřeno od Po do Pá od 13,00 hod. 
do 17,00 hod. za poplatek 25,- Kč na hodinu. 
Děti mohou využívat všechny hračky, kreslicí 
potřeby, stolní hry a venkovní hry. V Centru je 
pro děti zdarma zajištěn pitný režim po celou 

dobu jejich hraní. Centrum je otevřeno 
i menším dětem do pěti let, ale zatím 
v doprovodu maminky nebo tatínka. Děti se 
tak v bezpečí svých rodičů učí seznamovat 
se s novým prostředím a s novými kamarády. 
K těmto účelům je v Centru vybudována 
herna pro naše nejmenší. Děti spolu se 
svými kamarády mohou v Centru oslavit 
svoje narozeniny. Vytvoříme pro ně 
dvouhodinnový program, oslavenec si 
přinese svůj dort, pitný režim zdarma, každý 
oslavenec dostane od Centra dárek. Cena 
oslavy se odvíjí dle počtu účastníků. Oslavu 
je nutné objednat 14 dní předem, přímo 
v Centru nebo na tel.č. 775644171.

21. 6. od 15,00 hod. do 17,00 hod. 
v prostorách Centra proběhne casting do 
dětského divadelního kroužku, abychom 
mohli pro vybrané děti, které budou mít chuť 
hrát na prknech která znamenají svět, přes 
prázdniny připravit divadelní představení 
ušíté jim na míru. O prázdninách v měsících 
červenci a srpnu poběží v Centru příměstské 
tábory v týdenních cyklech na téma Velká 
pirátská plavba a výprava do Země pána 
prstenů. Přihlášky děti obdrželi již v květnu. 
Pokud by se chtěl někdo ještě přihlásit, může 
průběžně přímo v Centru. Pokud by někdo 

chtěl jen určité dny. Lze opět po domluvě. 
Jeden den programu od 8,00 do 17,00 hod. 
stojí 200,- Kč + strava (dvě svačinky, oběd 
a pitný režim na celý den) 130,- Kč . V září 
bude opět otevřeno od Po do Pá od 13,00 
hod. do 17,00 hod. 

Myslíme už na příští školní rok
A zároveň proběhne příprava a nabídka 

kroužků pro školní rok 2011/2012. Už nyní se 
můžete těšit na klub skřítků pro děti od 1. do 
4. třídy, kroužek pro náctileté, kreativní klub, 
keramický kroužek. Moc se těšíme na 
divadelní kroužek pro děti a ochotnický 
kroužek pro dospělé pod vedením pana 
Strnada. O všech dalších novinkách 
a aktivitách vás budeme průběžně a včas 
informovat.

Za tým Centra volného času Olga Myšková 
(foto: archiv ZŠ)
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Jak jsme s dětmi oslavili jejich svátek
CENTRUM VOLNÉHO ČASU, O. S.
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Jednoduchým a srozumitelným 
způsobem - s využitím dostupných 
internetových zdrojů a literatury – 
popisuji příčiny „zelené“ apokalypsy na 
Šumavě.

Č a s o v á  p o s l o u p n o s t  
nejdůležitějších událostí

1. Leden  2007:  orkán  Kyr i l l  
a ponechání téměř  200 000 kubíků polomů a 
vývratů, jež se staly semeništěm kůrovcové 
kalamity (tzv. speciální managementy 
uplatňované na ploše  6500 ha)

2. Prosinec 2007: v platnost vstoupila 
Schengenská úmluva, která znamená 
volnou prostupnost hranic. Podle německých 
a zejména českých ochranářů je zvýšená 
přeshraniční turistika hrozbou pro 
ekosystémy Šumavy.

3. Březen 2008: jednání obou ředitelů 
parků (Národního parku Bavorský les a 
N á r o d n í h o  p a r k u  Š u m a v a )  
o společném postupu. Vzniká myšlenka 
„Divokého srdce Evropy“. To má zahrnout  
plochu 13 000 hektarů a v budoucnu má být 
rozšířeno až na 30 000  hektarů. V praxi 
znamená tato idea postupné zrušení 40 km 
turistických tras a vznik 
15 km tras nových, které 
však budou přístupny jen 
od 15.7 do 31.10.  Na 
české  s t raně  by lo  
„Divoké srdce Evropy“ 
vyznačeno v červenci 
2009. Na bavorské 
s t r a n ě  n e b y l o  
vyznačeno  vůbec .  
O k r e s n í  s j e z d  v  
německém Regenu se 
vyslovil proti vyhlášení 
území za oblast divočiny 
1b podle klasifikace 
IUCN (divoké území  
bez cest a jakékoli 
infrastruktury po vzoru 
národních parků  v 
A u s t r á l i i  n e b o  v  
Kanadě). 

4. V průběhu let 
2008-2010 usychají  
nejcennější  horské 
smrčiny na Šumavě.  Kůrovcová kalamita 
vede v důsledku asanačních zásahů k 
rozsáhlému odlesnění Šumavy. Mění se 
krajinný ráz. Jsou narušeny mimoprodukční 
funkce šumavských lesů.

5. Čelní představitelé zelené politiky, 
která je v rozporu s evropsky přijatými  
směrnicemi  Natura 2000,  zjišťují, že své 
činy musí legalizovat. Jsou si vědomi toho, 
že v Národním parku Šumava dojde 
k výraznému snížení biodiverzity – z důvodu 
nevratného poškození biotopů a k vymizení v 
nich žijících chráněných druhů.

6. Výbory Evropské komise pro 
ž ivotní  prost ředí ,  veře jné  zdraví  
a bezpečnost potravin ve zprávě s názvem 
Report on Wilderness in Europe (tzv. non-
legislative report) z února 2009   vyzývají 
Evropskou komisi k vytvoření strategie pro 

Zelený extremismus na Šumavě ve zkratce a bez emocí 

vznik divočiny v členských státech Evropské 
unie, k přidělení zvláštního statutu „divočině“ 
a její ochraně v rámci sítě Natura 2000.

7. Poselství z Prahy (Conference on 
Wilderness and Large Natural Habitat Areas) 
z května 2009 zdůrazňuje nutnost vytváření 
d i v o č i n y  a  d i v o k ý c h  o b l a s t í  
v Evropě. Vyzývá k vytvoření společné 
agendy pro ochranu těchto oblastí. Na 
kongresu jsou přítomni především politici, 
úředníci ministerstev nebo Jaromír Bláha 
z Hnutí Duha. Jména přírodovědců ani 
lesníků na seznamu účastníků nefigurují.

8. Listopad 2009:  Světový kongres o 
divočině v Mexiku. Představitelé Národního 
parku Bavorský les a Národního parku 
Šumava společně prezentují ideu „Divokého 
srdce Evropy“ na Šumavě. Je přijata 
rezoluce č. 32, která vyzývá vlády Německa 
a ČR k začlenění kategorie divočiny 1b dle 
IUCN do národní legislativy.

9. Volby 2010 znamenají změnu ve 
vedení Národního parku Šumava a konec 
ochranářské ideologie.

10.  Evropská komise, Brusel 3.5.2011. 
Vzniká dokument o strategii na podporu 

biodiverzity do roku 2020 s názvem  
Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, The 
Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions.  V této zprávě se 
Evropská komise prakticky výhradně věnuje 
problemat ice  poklesu  biodiverzi ty  
a prostředkům, které by mohly pokles 
biodiverzity zastavit.  O budování divočiny 
zde nenalezneme jednu jedinou zmínku.  
Jen v části určené lesnickému managementu 
jsou vyjmenovány tyto úkoly pro členské 
země: ponechávat optimální množství souší, 
ale tak, aby nevzniklo riziko požárů nebo 
napadení podkorním hmyzem. Chránit 
oblasti divočiny. Chránit lesy před požáry.

11. Tomuto kontextu  se  - poněkud 
úsměvně -  vymyká komentář iniciativy Wild 
Europe, která výše popsanou a poměrně 
racionální strategii vítá jako významný krok 

směrem k divočině. Výkonnému výboru této 
iniciativy nepředsedá nikdo jiný, nežli 
Ladislav Miko, bývalý „zelený“ ministr 
životního prostředí ČR, působící nyní 
v Bruselu.  

Zhodnocení
Z popsaného sledu událostí je patrné 

především to, že ochrana přírodních procesů 
a množení kůrovce není zakotvena nejen v 
legislativě České republiky či Německa, ale 
ani v legislativě Evropské unie. Snahy o 
dodatečnou legalizaci těchto aktivit  se na 
vládní, ale ani na evropské úrovni, alespoň 
p r o z a t í m ,  n e s e t k a l y  
s žádoucí odezvou. Z prvé,  mnohé z toho, co 
se dělo za zády obyvatel Šumavy i celé 
České republiky a bez jediné opory 
v zákoně,  vděčíme Ladislavu Mikovi,  jeho 
příznivcům a následovníkům. Vybudovali 
Potěmkinovu divočinu,  jejíž existenci uvěřili 
řídící pracovníci na poli ochrany přírody, 
ekologické nevládní neziskové organizace 
(Hnutí Duha) a dokonce i malá část vědecké 
obce.

Pro euroskeptiky- rozhodování celé 
Evropské komise, odmítající pološílené 

akt iv i ty  jednot l ivých 
výborů, je vlaštovkou 
s v ě d č í c í  o  j e j í  
nezávislosti.

Je jedno, kdo je 
a bude za těchto okolností 
ř e d i t e l e m  s p r á v y  
Národního  parku  a  
Chráněné krajinné oblasti 
Šumava. Pro zastánce 
divočiny není přijatelný 
Petr ani Pavel, neboť oba 
ztělesňují konec jejich 
nesmyslných aktivit nejen 
v  N á r o d n í m  p a r k u  
Š u m a v a ,  a l e  
i v celé České republice. 
Ekonomické  škody,  
vzniklé na ekosystémech 
národního parku, by měly 
být vyčísleny a aktérům 
předepsány k úhradě. Jen 
takovýto precedens by byl 
zárukou toho, že se 

v budoucnu nebude nic podobného 
opakovat. 
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of Wilderness, 14 ( 2), pp.34-43

4.Meyer T., Kiener H., Křenová Z. 2009: The 
Wild Heart of Europe: Int. J.of Wilderness, 15 
(3), pp.33-41

5. www.wildheartofeurope.eu
6. Report on Wilderness in Europe: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5
680622

Jitka Marková - autorka je lékařka v Českých  
Budějovicích a zabývá se  kritickou situací na 
Šumavě

Na fotografii je vidět nenápadné, ale přece patrné prosychání lesa.



Koncem dubna proběhly denním 
tiskem informace, že zástupci Svazu obcí 
národního parku Šumava předali 27. 4. 
2011 do parlamentu petici Zachraňme 
Šumavu spolu se 13 200 podpisy. 
Předáním petice bylo naplněno společné 
úsilí 21 šumavských obcí, které využily 
petičního práva k upoutání pozornosti na 
měnící se krajinný ráz Šumavy. Horské 
oblasti, která je nejen životním 
prostředím  pro stovky místních 
obyvatel, ale také oblastí, která by svojí 
atraktivitou měla přispívat k jejich 
obživě, k rozvoji zanedbaného regionu 
a rekreaci  dvou milionů  každoročních 
návštěvníků.

Ráz šumavské krajiny se mění – 
souhlasíme s tím?

Připomeňme si krátce historii a důvody 
vzniku  petice. Důvodem dlouhotrvajících 
šumavských sporů je různý výklad poslání 
národního parku. Příznivci plíživého 
rozšiřování oblastí suchého lesa prosazují, 
že posláním národního parku je ochrana či 
obnova samořídících funkcí přírodních 
systémů. Poslání národního parku  Šumava, 
který byl pro svoje přírodní bohatství 
s nejrozsáhlejší ucelenou oblastí relativně 
zdravých lesů ve střední Evropě nazýván 
Zelenou střechou nebo také Zelenými  
plícemi Evropy, je však podle Nařízení vlády 
ČR č 163 /91 Sb. podstatně širší. 
Kromě již zmíněných samořídících 
funkcí je to mimo jiné  uchování 
a zlepšení přírodního prostředí, 
zachování typického vzhledu krajiny, 
jakož i využití území k turistice 
a rekreaci nezhoršující přírodní 
prostředí. Logicky by se dalo 
konstatovat, že poslání národního 
parku by mělo být stanoveno na 
z á k l a d ě  k o m p r o m i s u  
vyjmenovaných bodů. Aby však 
mohlo dojít k dohodě, musí existovat 
stanovení dlouhodobých cílů 
v oblasti ochrany přírody, rozvoje 

regionu a turistiky. Cílů,  po kterých se na 
Šumavě volá po celou dobu dvacetileté 
existence parku a které za nečinného 
přihlížení ministerstva životního prostředí 
nejsou řešeny. Malý příklad – je cílem 
bezzásahových oblastí suchého lesa  30% 
rozlohy parku, nebo 75 % jak prosazuje Hnutí 
Duha?

Největší  kůrovcová  kalamita  
v novodobých dějinách Šumavy 
nastartována

Málokdo tušil, že po ničivém orkánu Kyrill 
se neřešené problémy vyostří, zastánci 
suchého lesa přitvrdí a že začne nová 
smutná etapa vývoje šumavské přírody. 
Místo rychlé nápravy škod na lesních 
ekosystémech ve smyslu staletých 
lesnických zkušeností, bylo na základě 
rozhodnutí ministerstva  ponecháno v lesích 

3téměř 200 tisíc m  kalamitního dřeva bez 
zpracování. Kůrovcová líheň byla založena. 
Následků přírodní katastrofy bylo využito 
k nastartování experimentu, který měl 
skokově pozměnit 80% šumavských,  
staletou lidskou činností poznamenaných 
monokulturních  lesů,  na lesy odolnější vůči 
přírodním živlům. Lýkožrout smrkový, 
odvěký obyvatel, ale i nepřítel šumavských 
lesů, lesníky do této doby držený 
v přijatelných mezích, využil nebývalých 
podmínek a došlo k nastartování největší 

kůrovcové kalamity v historii Šumavy. 
Kůrovec, který se měl stát porodníkem 
nového lesa, se stal neřiditelným džinem 
vypuštěným z pomyslné lahve. I přes 
ujišťování odpovědných, ale i nadřízených  
orgánů, že situace s kůrovcem je na Šumavě 
pod kontrolou, došlo ve velice krátké době k 
rekordním kůrovcovým těžbám, vytváření 
rozlehlých holin a k poškozování terénu 
těžkými stroji. Nastala zvláštní situace, kdy 
na jedné straně národního parku byl kůrovec 
pěstován a současně na druhé straně parku  
s ním byl veden nerovný boj. V současné 
době není na území parku větší plocha lesa, 
kterou by nepoznamenal kůrovec.

Budeme mít na Šumavě vůbec les – 
a jaký bude? 

Již rok po Kyrillu využil Svaz obcí práva 
daného čl. 18 Listiny základních práv 
a svobod k vyjádření svého názoru 
sestavením petice. I přesto, že text petice byl 
jejími odpůrci označen za zkreslující, její 
předpovědi se bohužel naplňují. I když 
kalamita ještě zdaleka neskončila, její 
důsledky  jsou alarmující – téměř jeden 
milión kůrovcem zničených stromů, tisíce 
hektarů suchého lesa a holin, na kterých 
dochází ke změně životních podmínek pro 
flóru a faunu, ke zhoršování schopnosti 
krajiny udržet vodu a ke snižování produkce 
kyslíku. Tam, kde příznivci suchého lesa 

jásají nad malými semenáčky, chybí 
informace,  kolik desítek let bude trvat, 
než les v tvrdých podmínkách doroste 
a jaký to bude les.

Petice byla předána a šumavské 
obce doufají, že stávající stav lesů 
bude dostatečným argumentem pro 
to, aby Šumava již nebyla místem pro 
experimenty, ale k řešení její 
budoucnosti byla přizvána široká 
vědecká společnost spolu se 
samosprávami a vlastníky lesů na 
obou stranách hranice.

František Nykles – petiční výbor 
Zachraňme Šumavu

Petice k záchraně Šumavy je v parlamentu  
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Honba na Stráského neslábneHonba na Stráského neslábneNový ředitel národního parku 
Šumava musí ležet v žaludku 
některým lidem hodně hluboko, 
protože honba, která na něj 
v současné době probíhá, nemá v historii NP 
Šumava obdoby. Svědčí to o tom, že názory 
Stráského jsou pro některé lidi nepřijatelné 
a velice škodlivé. Ohrožují totiž jejich 
teritorium v národním parku, které 
v posledních letech ovládli a ve kterém bez 
udělených pravomocí až dosud diktovali. 
Stráskému je vytýkáno vše, na co sáhne. 
Dokonce vadí i činnosti, které jeho 
předchůdci realizovali v rekordních číslech. 
Aby nedošlo k mýlce uvádím konkrétně, 
používání jedů proti kůrovci, těžby 
kůrovcového dřeva a vytváření holin 
o rozloze tisíců hektarů. Vše pod geniálně 
vymyšlenými slogany – příroda to ví nejlépe, 
příroda si poradí –  vše máme pod kontrolou.

Na stranu kritiků se nepřímo připojil i pan 
profesor Bedřich Moldan, na slovo vzatý 
odborník v problematice ochrany přírody 
a životního prostředí. Nelze než zatleskat 
jeho článku o nevhodnosti jedů, nejen na 

území národního parku, ale všeobecně pro 
lidstvo jako celek. Jeho perfektní partitura 
odborných terminů však nebyla zahrána 
příliš čistě. Především proto, že on sám byl 
celou dobu „u toho“, když se tvořila strategie, 
jak se vypořádat s kůrovcem na Šumavě po 
orkánu Kyrill. Je nemyslitelné, že by nevěděl 
o tom, že v letech 2007 bylo použito na území 
parku 2596 litrů jedů, v roce 2008 rekordních 
5115 litrů oproti 115 litrům, které použil 
Stráský v letošním roce. Nelze mu upřít 
snahu o kolektivní sebekritiku „pokud jsme 
něco v minulosti dělali, ještě to neznamená, 
že jsme to dělali dobře“. Článek perfektně 
popisuje jak jedy přírodě škodí, chybí však 
doporučení, jak si řešení kůrovcové kalamity 
sám autor představuje. Samozřejmě to platí 
za předpokladu, že je sám přesvědčen 
o nutnosti zastavení kalamity.

Nakonec jenom krátká poznámka 
k argumentaci, že zákon použití chemických 

prostředků na území národních parků 
omezuje, nebo přímo zakazuje. 
Jediný zákon o ochraně přírody 
a krajiny č. 114/92 Sb. sice zakazuje 

konkrétní použití jedů ve všech pěti 
kategoriích zvláště chráněných území, ale
v té nejdůležitější tj. v národním parku to 
konkrétně nezakazuje. Zakazuje však 
hospodaření na pozemcích způsobem 
vyžadujícím intenzivní technologie. Je zcela 
zřejmé, že se jedná o obecnou formulaci, 
která však umožňuje legislativní průtahy 
zrovna v této době, kdy jsou třeba 
neprodleně rychlá rozhodnutí. Není žádným 
tajemstvím, že nerozhodné jednání 
nadřízených orgánů ochrany přírody 
nakonec odsoudilo ve svém usnesení 
i poslední zasedání Rady národního parku 
Šumava. V závěru snad jen to, že Stráský je 
prvním  ředitelem národního parku, který má 
plnou podporu nejen všech šumavských 
obcí, ale i obou krajů, protože za jeho více jak 
čtyřletého šéfování Radě NPŠ všichni znají 
jeho názory a důvěřují mu.

František Nykles - Šumava



Ze železnorudských závodníků se nejvíce dařilo Julii Kulhánkové, 
Davidu Skalovi, Šárce Topolové, Michalu Svítilovi, Lauře Lehnertové, 
Martinu Windsorovi, Šárce Štádlerové a Františku Zelenkovi nejml. 
V hlavním závodě 
m u ž ů  b y l  
nejrychlejší Jiří 
Voják z Domažlic 
před Martinem 
Š i m u r d o u  
z Kašperských 
H o r  a  b r a t r y  
M a r t i n e m  
a  O n d ř e j e m  
K o c u m o v ý m i  
z Horské služby 
Šumava. Bohužel 
mezi dospělými 
mě la  Že lezná  
Ruda velmi malé  
zastoupení (čtyři 
běžci).
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Patřil k Šumavě – Antonín Říha

13. června 2011 tomu bude sto let, co se 
narodil zakladatel Horské služby Šumava  
Antonín Říha. Za práci, kterou vykonal nejen 
pro tuto velmi potřebnou organizaci, si jistě 
zaslouží krátké připomenutí.

Pocházel z Jindřichova Hradce, 
obchodní akademii vystudoval již 
v Praze a pak pracoval v Občanské 
záložně. Za války si užil totálního 
nasazení i několika měsíčního věznění. 
Po válce přichází na šumavský Špičák, 
kde vede tehdy známý pension Stella. 
Nezapomíná na svou sportovní 
minulost (fotbalista, boxer,veslař, 
lyžař...). a tak v nově osídlené 
pohraniční obci se ihned zapojuje do 
společenského a sportovního života. 
Věnuje se hlavně lyžování,  neb má pro 
to předpoklady.

Od roku l934 je uznávaným 
lyžařským cvičitelem. Stává se na 
Špičáku vedoucím lyžařské školy 
Svazu československých lyžařů i ČOS  
(ČS obce sokolské) a vede i lyžařské 
kurzy pro cvičitele Československé 
armády. Jeho srdečním cílem se stává 
snaha založit po vzoru krkonošské 
Horské záchranné služby stejnou 
organizaci i na Šumavě. Tato myšlenka 
již zde byla v roce l938 z popudu 
Okresního úřadu v Sušici, ale válečné 
události její realizaci tehdy zabránily.

Antonín  Říha je v roce l947 vyslán 
k absolvování mezinárodního kurzu 
Horské služby do Švýcarska a jeho 
přání se usilovným jednáním plní. 
16.6.l948  je  Horská záchranná služba 
(HZS), jako pobočka té krkonošské, na 
Špičáku realitou. Prvními dobrovolnými 
členy se stávají jeho lyžařští přátelé, 
kteří pak Horskou službou žijí. Říha od 
roku l953 již pracuje jako tělovýchovný 
instruktor ve Vojenské zotavovně  
Špičák a všechen svůj volný čas věnuje 
s lužbě návštěvníkům Šumavy.  Po 
reorganizaci HZS v Horskou službu (l954) se 
v roce 1957 stává prvním profesionálem HS 

Šumava a rozšiřuje její působnost do dalších 
míst jako je Železná Ruda, Hojsova Stráž, 
Kašperské Hory, Srní, Modrava, Zadov, Kleť. 
Pro tuto práci získává více než stovku 

dobrovolníků, včetně autora článku. Byl na 
nás velice náročný, potrpěl si na pořádek 
a hlavně na přesnost, kterou od nás tvrdě 
vyžadoval. Než aby přijel na smluvený sraz 

dříve, počkal pár minut ve skrytu a pak dorazil 
na vteřinu přesně s připomínkou: „Chlapci, 
nařiďte si hodinky!“  Zasloužil se i o to, že po 
letech služby jsme postupně dostávali 

i potřebné vybavení. Jeho upřímné 
kamarádství nás všechny ovlivňovalo 
a dovedlo k soudržnosti, což 
utvrzovala naše každoroční setkání.

V roce l971 odchází do důchodu, 
ale bačkory neobouvá. Dál pracuje 
jako dobrovolný člen. Počet jeho 
populárních přednášek, besed 
a průvodcovských akcí pro děti 
i dospělé nelze spočítat. Vychoval 
mnoho dobrých „ horskoslužebníků“ 
i lyžařů. Jeho rekord ve sjezdové Velké 
ceně Špičáku z roku l947 nebyl nikdy 
překonán.

Aktivního důchodu si bohužel 
mnoho neužil. Zákeřné nemoci podlehl 
20. 6. 1978 a o pět dní později se s ním 
jeho přátelé a kamarádi navždy 
rozloučili. Všem nám i jeho milované 
Šumavě velmi chybí. Jeho žáci, dnes 
veteráni HS Šumava, si na něho vždy 
zavzpomínají při svých každoročních 
setkáních.

Tonda, jak jsme jej oslovovali, od 
roku l960 žil ve vlastním domku 
v Železné Rudě, kde měl i svou 
kancelář. Jeho Marie nás vždy mile 
a s občerstvením vítala. V domku nyní 
žije jeho stejnojmenný syn s rodinou. 
Jeho krev nosí i vnučka Lucianna 
Krecarová, známá dnes jako zpěvačka 
Anna K.

Ozdobou Tondovy kanceláře byly 
fotografie mnohých umělců, kteří 
navštěvovali poválečnou Železnou 
Rudu a obohacovali tehdejší čilý 
kulturní život městečka. Obdivoval 
jsem na jedné z nich originální 
věnování:  „Tonda Říha je fajn chlap. 

Kdo to neví, je vůl. Já vůl nejsem, Jan Werich.“ 
Já, milí čtenáři, také ne.

Emil Kintzl, předseda o.s. Otevřená Šumava 
(foto: archiv autora)

Na Belvederu se opět běhalo

Pořadatelé z TJ Tatran Železná Ruda připravili 32. ročník 
běžeckého závodu Jarním Železnorudskem. Za pěkného 
počasí se sešlo 75 běžců všech věkových kategorií a změřili 
své běžecké síly na náročných lesních tratích 100 m až 8 km. Foto: Šárka Štádlerová st.

Kategorie chlapci 2002/03
1. Michal Svítil, 2. Martin Malý, 
3. Martin Pscheidt, 
4. David Skala (všichni domácí)

Kategorie chlapci 2002/03
1. Michal Svítil, 2. Martin Malý, 
3. Martin Pscheidt, 
4. David Skala (všichni domácí)
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1. Počítá Bike park spíš s klasickými 
turisty, kteří pak pokračují směrem na 
jezera nebo s bikery, kteří sjíždějí kopec 
po tratích? 

Kterých počítáte bude víc? Sportovní 
areál Špičák je otevřený všem, rád přivítá jak 
pěší turisty, tak i bikery. V loňském roce nás 
navštívilo 3500 bikerů, pěších bylo 13 500. 
Myslím, že poměr obou skupin bude zase 
přibližně stejný.

2. Jak se z hlediska Sportovního 
areálu liší zimní a letní sezóna, je ta letní 
méně náročná - na personál, na 
organizaci? 

Letní sezóna je svým rozsahem i náplní 
menší, což ale neznamená, že je méně 
náročná. Na areálu pracuje proti zimě asi 
třetina lidí a věřte, že ani jeden z nich včetně 
mě se nenudí.

3. Budou během letní sezóny 
otevřeny v oblasti areálu stánky 
a restaurace a jaké další zajímavosti nebo 
atrakce budou v okolí? 

Restaurace a občerstvení jsou nedílnou 
součástí areálu. Na jaře jsme rekonstruovali 
terasu chaty Blaženka, kuchyně v chatě 
Hanička nabízí hotová jídla, minutky, saláty 
a podobně, občerstvit se můžete i v pokladně 
lanové dráhy, kde nabízíme chlazené nápoje 
a zmrzliny. Co ale letos vidím jako báječnou 
věc, je venkovní terasa u kiosku pod 
vrcholem Špičáku. Tím, jak se kvůli 
bezpečnosti lyžařů a snowboardistů vykácel 
lesík v horní části mezi sjezdovkami 
U zalomeného a Slalomovou, se otevřel 
n á d h e r n ý  p o h l e d  d o  c e l é h o  
Železnorudského údolí.

  Rozhovor   -rh- 

Novinky a openingová party

V sobotu 11. června v 9,00 se na Šumavě 
rozjela lanovka na vrchol Špičáku. Ve stejný 
den i čas byl  zahájen provoz KONA 
Bikeparku. I letos při zahájení letní sezóny  
čekalo na hosty  skvělé poježdění 
v bikeparku, ale samozřejmě i kulturní zážitek. 

Na tratích se objevilo několik novinek jako 
jsou skoky, dropy a některé upravené úseky. 
Pravidelnou předsezónní údržbou prošly 
všechny tratě. Prvních bikerů se konečně 
dočkala i zcela nová trať Air&Stone. Ta vznikla 
ve spodní části kopce Špičáku, kde jsme obří 
kameny propojili dřevěnými lávkami. Je zde 
možnost zvolit lehčí nebo obtížnější variantu. 
Celkově tento úsek hodnotíme střední a vyšší 
obtížností.

O zahajovacím víkendu provozu se zde 
tradičně konal také první Gaspiho Simple ride 
Bike camp. Biková škola Simpleride má na 
Špičáku celosezónní provoz, a proto pokud 
budete mít chuť, můžete nás kdykoliv do 
konce září navštívit. A další novinka: Ten, kdo 

si letos v kterémkoliv z členských bikeparků 
zakoupil celosezónní jízdenku GraVity 
Card, může ji využít i na Špičáku. Náš park 
se v tomto roce také připojil.

Na závěr prvního bikového dne jsme 
uspořádali koncert pod širým nebem. Na 
rozehřátí pustil pár vypalovaček DJ Želvín. 
Ve 21, 30 hrábla live do strun dívčí sestava 
Pissycat. Po něžném pohlaví nastoupilo 
hrubší zrno v podobě Status Praesents. 
Těšíme se i v dalších týdnech na všechny 
bikery i NEbikery.

Da lš í  in fo rmace  na jde te  na  
www.spicak.cz. Dotazy zodpovíme i na e-
mailu: bikepark@spicak.cz nebo na 
adrese Bikepark Sportovní areál Špičák,  
Sport service s.r.o. Špičák 182,  CZ-
34004 Železná Ruda. Tel: +420 723 438 
359, tel/fax:+420 376 39 71 67.  
E - m a i l : b i k e p a r k @ s p i c a k . c z .  
Web:www.spicak.cz.

 Radek Vaniš, Sportovní areál Špičák
Fotky ukazují, že připravené tratě nabízejí 

opravdové adrenalinové zážitky 

Ani v létě se nenudíme
(rozhovor s jednatelem Sportovního areálu Špičák Vladimírem Kasíkem) 

25. - 26. 6. 2011 Simpleride Race kemp
– biková  škola  Richarda  Gaspi  

Gasperottiho, které má základnu právě na 
Špičáku zde pořádá druhý ze

svých bikových kepmů tentokrát zaměřený 
na rychlostní techniku .

2. - 3. 7. 2011 King of Špičák
– bikový víkend skládající se ze dvou 

závodů. Sobotního XC závodu na horských 
kolech a nedělního

sjezdu. Výsledky obou závodů se budou 
sčítat a celkový vítěz se stane králem Špičáku 
pro rok 2011.

30. - 31. 7. 2011 Evropský pohár ve 
sjezdu iXS EDC 2011

– závod Evropského poháru ve sjezdu 
horských kol se podruhé vrací na Špičák. 
Evropská špička

poměří své síly na přepracované sjezdové 
trati Struggle. Závod je také kvalifikačním 
závodem české

reprezentace pro mistrovství světa. 
Součástí závodu je i kategorie Open, kam se 
mohou přihlásit

hoby jezdci a porovnat své časy 
s evropskou a českou špičkou. Návštěvníků 
nabídneme jako

doprovodný program zdarma 
bikovou školu, kde se bude 
soutěžit o ceny.

10. - 11. 9. 2011 Simpleride 
Bike kemp

– biková škola Richarda Gaspi 
Gasperottiho, které má základnu 
právě na Špičáku zde pořádá 
poslední

ze svých freeridových kempů.
17. 9. 2011 Retro biking
– na závěr biké sezóny zavzpomínáme na 

to jak se jezdilo nejen na horských kolech 
dříve. V průběhu

dne se uskuteční Retro závod a vše pak 
uzavřeme s večerní Retro Party.

Akce v KONA Bikeparku Špičák 2011

Bikepark Špičák přilákal mnoho návštěvníků

(Fotografie na této straně: RadekVaniš)(Fotografie na této straně: RadekVaniš)
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28. 5. 2011 proběhl Den dětí na 
kynologickém cvičišti. Kynologové a unie 
rodičů uspořádali pro děti soutěž, na niž 

V červnu oslavují svá jubilea:

Loudínová Jaroslava  – Železná Ruda
Tauerová Jana – Železná Ruda

Řeháková Karla – Špičák
Mondeková Eva – Špičák

Hlačík Emil – Hojsova Stráž

Všem přejeme pevné zdraví, hodně 
radosti, spokojenosti a štěstí. Do dalších 
let optimismus a jen to  nejlepší.

Sociální komise

V červnu oslavují svá jubilea:

Všem přejeme pevné zdraví, hodně 
radosti, spokojenosti a štěstí. Do dalších 
let optimismus a jen to  nejlepší.

Loudínová Jaroslava  – Železná Ruda
Tauerová Jana – Železná Ruda

Řeháková Karla – Špičák
Mondeková Eva – Špičák

Hlačík Emil – Hojsova Stráž

Sociální komise

Pohádkové Česko 
na Špičáku 

Sportovní areál Špičák otevřel 11. 6. 
2011 novou trasu vedoucí z vrcholu Špičáku 
(konečná stanice lanovky) přes Čertovo 
jezero zpět do areálu k dolní stanici lanovky. 
Využívá se přitom existujících turistických 
cest. Délka trasy je tři kilometry. Po této trase 
budou umístěna stanoviště s úkoly 
a pohádkovými motivy. V cíli, tedy u pokladny 
lanovky, čeká malá odměna na každého, kdo 
splní všechny zadané úkoly. Trasou provede 
návštěvníky postavička jménem Pěšinka. 
Pohádkové trasy vznikají ve vybraných 
horských střediscích za podpory Škoda Auto 
jako součást „family konceptu“ automobilky. 
Tento koncept má za úkol zatraktivnit pohyb 
na horách pro turisty s dětmi. 

red. ve spolupráci se Sportovním 
areálem Špičák 

ALENky v Železné 
Rudě děkují za podporu 
a  h lavně za  
p ř í s p ě v e k  

zakoupením kytičky ve středu 
11. 5. 2011 při akci  Český den 
proti rakovině. Nabízené 
ky t i čky  by l y  p ř i j ímány  
s ochotou pomoci dobré věci. 
Vybraly jsme celkem 10.468,-
Kč a peníze byly zaslány na 
konto Ligy proti rakovině. 
Heslem letošního ročníku bylo 
„Kup si kytičku jako sluníčko, 
přispěj aspoň maličko“

Proto přikládáme foto dětí 
3. třídy z MŠ, která se jmenují 

Myslím, že negativní zprávy a informace 
na každého z nás denně padají jako prudký 
slejvák v letní bouřce.Pokud se na straně 
druhé objeví pozitiva, Čecháček reaguje 
nezájmem, mnohdy závistí ,  někdy 
komentářem, že jsou to stejně kecy a nebo 
pronášením vět o samochvále a nemístném 
chlubení. Přesto vás milí čtenáři chci 
informovat o věcech,které na prvý pohled 
spulu nesouvísejí, ale mají jedno společné: 
POZITIVA V NAŠEM MĚSTĚ...

4. 6.  2011 převzal  v  Českých 
Budějovicích na mistrovství republiky 
v soutěži PIVO ČR 2011 František Strnad 
mladší dvě významná ocenění. V rámci 
malých pivovarů za železnorudská piva - 
světlou medovou třináctku Pašeráka 
a tmavou třináctku Gradla druhá místa a stal 
se tak vicemistrem ČR pro rok 2011.

Hotel Gradl a hotel Wellnes Špičák se 
staly držiteli certifikátu REKREACE BEZ 

BlahopřáníBlahopřání SLUNÍČKA.
Činnost ALENek se rozbíhá.S 

ALEN Praha dvě členky se 
zúčastnily rekondičního 

pobytu v Luhačovicích.
C h o d í m e  p l a v a t ,  

p lánu jeme  spo lečný  
rekondiční pobyt a několik 
výletů. Jsme rády, že 
sociální komise při MěÚ 
podpořila naši snahu 
s hledáním mysu dobré 
naděje .

Přejeme všem, kdo 
nám fandí krásné léto plné 
energie a sluníčka. 

Míla Hájková

LEPKU. Pouze tři hotely v celém kraji mají 
tento certifikát a z nich dva v našem regionu. 
Je to záslužné ocenění. Do těchto zařízení 
mohou přijet a rekreovat se i nemocní 
celiakalií a je jich v naši republice skoro 
20 000.

Na léto je perfektně připraven městem 
v součinnosti s podnikateli Kulturní, sportovní 
a společenský program. Přání všech tvůrců je 
jediné: větší účast místních obyvatel, než 
dosud na pořádaných akcích byla a je. 

Fotbalisté našeho áčka postoupili do 
okresního přeboru, a tak se máme na podzim 
na co těšit. Rovněž mužstvo B nadchlo své 
příznivce svými jarními výkony.

Hotel Belvedér uvedl do provozu relax 
studio a nabídl je za podstatných slev 
místním důchodcům a tělesně postiženým. 
Díky vedení města a vedení místní pobočky 
postižených se využívá ke spokojenosti 
všech, Hotely Belveder a Grádl otvírají na 

Plavání i výlety

Sdělená radost - dvojnásobná radost.

Den dětí - soutěž o NEJ psa

prázdniny bazény a víceúčelová hřiště na 
umělé hmotě a na Grádlu i s večerním 
osvětlením. Ve dnech 8. 7. - 9. 7. 2011 
proběhnou oslvy 4. výročí obnovení pivovaru 
v Železné Rudě. Letos dostanou zajímavého 
hosta pana Tomáše Cihláře z Pačejova, který 
bude křít svoji knihu Pošumavské pivovary. 
Součástí křtu bude i autogramiáda 
spisovatele.

Bohužel na závěr jedna zpráva,která mě 
osobně doslova bolí a trápí. Od roku 2007 
vede od zámečku na GRÁDL pohádková 
stezka s deseti zastaveními. Každý týden je 
poničena neznámým vandalem. To již nedělá 
nikdo z návštěvníků Železné Rudy, ale 
stoprocentně někdo z místních.

Oslovuji ho: To jsi tak ubohý, že ti dělá 
radost, když ji kazíš dětem? Pokud ano,tak je 
mně tě líto, jak jsi zlý,bezcitný, bezohledný a 
ubohý. FSSS  - František Strnad, podnikatel

nastoupilo 12 závodníků se svými miláčky. 
Každý pejsek musel překonat kladinu 
a psovod to měl ztížené tím, že dostal 

kelímek s vodou. Po překonání kladiny 
proběhl pod překážkou, skok „skok 
šplhem“, dále k brankám, které musel 
pejsek prolézt (psovod odevzdal 
kelímek pomocníkovi a po překonání 
branek kelímek dostal zpět).

Dále u kuželu se museli oba posadit 
a u druhého položit, proběhnout slalom. 
To vše bylo na čas. Poslední disciplína 
byla hod míčkem do středu čtverce. Zde 
to bylo na body. Nakonec se sečetl čas i 
body. Každý účastník dostal medaili, 
diplom a malou pozornost pro sebe 
a svého pejska.

Všem děkujeme za účast a těšíme 
se zase za rok. 

Renata NeumannováFoto: Petr Müller
1. místo – Nikol Podlešáková s Ketty, 
2. místo – Jana Halamová s Dášou, 3. místo – 
Adélka Zelenková s Majdou


