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Titulek Známá i neznámá patøí 
dvoudílnému textu o historii Juránkovy 
chaty. 

První díl pøinesl ohlas ètenáøky, paní 
Malé - její osobní vzpomínku upøesòující 
a  doplòuj íc í  publ ikovaná fakta .  
Zprostøedkovali jsme jí kontakt s autorem 
Josefem Rùžièkou. O výsledcích jejich 
rozhovoru  pø ineseme informace  
v nìkterém z pøíštích èísel. 

Zároveò vás chceme vyzvat, abyste 
nemlèeli, získáte-li dojem, že nìkterý text 
je neúplný. Každý podnìt využijeme 
v dalších èíslech.

Redakce dìkuje všem 
spolupracovníkùm za práci 
a ètenáøùm za pøízeò v roce 

2008 a pøeje klidné
a spokojené Vánoce a dobrý 

start do roku 2009.

Tvoøte s námi

Øeditelství školy vyhlašuje zápis 
žákù do první tøídy na pondìlí 

19. a úterý 20. ledna 2009. Zápisu 
jsou povinni se zúèastnit dìti 

narozené v období od 1.9.2002 do 
31.8.2003. Zápis probìhne v budovì 
základní školy od 14:00 hodin. CD

Zápis do základní školy

Jaká vìc se letos ve prospìch 
Železné Rudy nejvíc povedla? 

Vìcí, které se povedly, samozøejmì 
v tom dobrém slova smyslu, je celá øada. 
Nìkteré i zcela malé zámìry jsou-li 
všeobecnì prospìšné a pozitivnì vnímané 
obèany obzvláštì potìší. Já osobnì si 
nejvíce cením zahájení stavby pøeložky 
komunikace mezi Železnou Rudou 
a Špièákem spolecnì s výstavbou nového 
železnièního mostu. Samozøejmì projekt 
s tavby,  respektive jeho úspìšné 
projednání se všemi peripetiemi kolem 
vlastnictví pozemkù je pouze èástí 
úspìchu.To nejdùležitìjší je zajištìní 
financí. A to se povedlo. 

Co se letos nepovedlo?
Zase by to byla celá øada drobných 

proher, ale myslím si, že žádný zásadní 
nezdar trvale negativní nebyl.

Kam napøe mìsto své síly pøíští rok? 
Železnorudsko prochází zmìnami 

které jistì každý obèan i návštìvník je 
schopen zachytit. Co je tøeba prioritnì 
zajistit? Investic, které by trvale pozitivnì 
ovlivnily náš život. To je pro mne osobnì 
tím nejdùležitìjším úkolem.

Jak trávi starosta Vánoce a Nový 
rok? 

Ve svém dosavadním životì jsem 
nemìl možnost prožít tyto svátky 
v bezstarostné idyle. Stejnì tomu tak je ve 
funkci starosty. O to více s tím, že o tìchto 
svátcích, jako již každoroènì, bude 
Železnorudsko domovem mnoha 
návštìvníkù. 

Co si starosta sám osobnì pøeje, má 
nìjaké osobní pøání? 

Žádná velká pøání nemám, staèí zdraví 
a  d o s t a t e k  s i l ,  k  p ø e k o n á v á n í  
každodenních starostí, možná více èasu 
pro bìžný osobní život. 

(Radovan Holub)

Cením si komunikace
Pøedvánoèní rozhovor se starostou

Jménem zastupitelù, pracovníkù mìstského úøadu i jménem svým
pøeji všem obèanùm a ètenáøùm zpravodaje
pøíjemné prožití Vánoc a úspìšný rok 2009

Michal Šnebergr, starosta mìsta

Pronajmeme
objekt „Šumava“
v Železné Rudì

ubytovací prostory 
s restaurací

bližší informace 
tel.è.724805745

Placená inzerce
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Skibus a další vìci
Chtìl bych se s Vámi podìlit 

o zážitky z víkendu 5. - 7. 12. 2008, 
který byl v našem mìsta pojat jako 
zahájení zimní sezony 2008 - 2009. Vše 
zaèalo v pátek ve 13 hodin v hotelu 
Belveder, kde Sdružení podnikatelù za 
rozvoj Železnorudska pozvalo Petra 
Ješátka a Františka Haila ze sdružení 
Pøátelé Šumavy. Pøestože naše postoje 
a názory, hlavnì na kùrovce, turistické 
cesty, na pùsobení úøedníkù Národního 
parku Šumava a jejich zasahování 
doslova a do písmene do života nás 
všech trvale zde žijících, na jejich 
zasahování do cestovního ruchu apod. 
bylo a nebo je odlišné, dohodli jsme 
podstatnou vìc. JSME SCHOPNI 
SEDNOUT K JEDNACÍMU STOLU 
A DOHODNOUT SE.

Od 14 hodin mìlo pokraèovat 
diskusní sezení všech podnikatelù naší 
obce s pøedstaviteli a zastupiteli mìsta. 
Neoèekával jsem žádnou masovou akci 
ani stoprocentní úèast zastupitelù, ale 
absolutní nezájem obou stran mì 
doslova šokoval. Z radnice pøišel pouze 
starosta mìsta a èlen našeho sdružení 
p o d n i k a t e l ù  To m á š  H o r e k .  
Z podnikatelù pouze dva. Že by se 
nìkdo omluvil - to v souèasné dobì 
n e h r o z í .  A b s o l u t n í  n e z á j e m .  
Informaèní centrum pøitom pozvalo 
skoro stovku podnikatelù a starosta 
všechny zastupitele.

Pouze starosta Šnebergr hájil 
neúèast svých kolegù pøepracovaností, 
stresem, strachem z konfrontací a tím, 
že zastupitelé problemùm cestovního 
ruchu pøíliš nerozumí, a proto nepøišli. 
Jedenkrát za rok se poøádá akce, která 
by mìla bìhem dvou až tøí hodin 
vyjasnit stanoviska, rozumnì bez 
urážek a osobních výpadù prodebatit 
neøešené èi chybnì øešené situace 
v našem mìstì. Mìla by i na stranì 
druhé vyzdvihnout pozitiva, tedy vìci, 
které se povedly, a na minimálnì rok 
dopøedu stanovit spoleèné priority, 
postupy a cíle. NIC. Tímto jediným 
slovem hodnotím tím nejslušnìji 
možným zpùsobem toto setkání.

Pouze jedinné pozitivum se 
v páteèní dobì projednalo. Takzvaný 
pendl èi lépe skibus, který by mìl zaèít 
jezdit od 20. 12. 2008 do cca 15. 3. 2009 

Pár slov o zahájení zimní sezóny
resp. 31. 3. 2009. Skláním se pøed 
IvanemKalinou, který s Josefem 
Jarošem doslova a do písmene dokázali 
nemožné. Skibus po dlouholetých 
bezvýsledných jednáních bude jezdit 
ze sedla Špièáku do Gerlovy Huti a zpìt 
v pìti spojích.dennì. Zda bude jezdit po 
celou sezonu? To� otázka. Na jeho 
provoz chybí peníze. Podnikatelé by se  
mìli svými finanèními prostøedky 
podílet na provozu této autobusové 
linky. Podílí se jen pár. Hloupých, 
hodných, slušných?

Bude ochotnické divadlo?
Další moje øádky budou pozitivnìjší. 

Setkal jsem se ještì v onen pátek s 
panem Písaøem, bývalým vedoucím 
místních ochotníkù.

Na stole se objevily staré scénáøe, 
stovky fotografií z dob, kdy se 
v Železné Rudì hrály estrády, 
komponovaná dílka i celoveèerní hry.

Oba jsme se vrátili na pár minut 
zhruba o ètvrt století zpátky a oba jsme 
se shodli, že po dvacetileté pauze by 
bylo zajímavé pokusit se vzkøísit tradici 
ochotníkù v našem mìstì. Víme, že 
v souèasné dobì neustáleho spìchu, 
stresu, nekoneèných a mnohdy 
pøihlouplých seriálù v televizi na všech 
programech nebude jednoduché tuto 
tradici obnovit.

Volíme i tuto formu výzvy na vás, 

pøátelé, kteøí jste v minulosti byli èleny 
ochotnického spolku, i na vás, kteøí 
byste chtìli se stát ochotníky, a� už jste 
muži èi ženy. Ozvìte se prosím buï 
mailem na adresu hotelgradl@email.cz 
a nebo telefon 602 406 136.

A právì váš zájem èi nezájem bude 
t ím  pods t a tným rozhodnu t ím  
k obnovení tradice ochotnického 
souboru v Železné Rudì.

Degustace piv
V sobotu na sv.Mikuláše probìhla 

na Belvederu degustace piv z malých 
èeských a moravských pivovarù. 
Porota mìla za úkol degustovat 
31 druhù kvalitních piv.V èele 
osmièlenné poroty stanul. Jiøí Famìra - 
jeden z nejvìtších odborníkù a znalcù 
èeského piva vùbec a ten ve 20 hodin 
spolu s Mikulášem a èertem vyhlásil 
výsledky odpoledního klání ve ètyøech 
kategoriích. Seznámím Vás pouze 
s vítìzi:
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V kategorii svìtlý ležák vyhrál 
pivovar Zvíkov s jedenáctkou Zlatá 
labu�. V kategorii polotmavý ležák 
vyhrál domácí pivovar Belveder 
s dvanáctkou Belgrad. V kategorii 
tmavý ležák vyhrál opìt František 
Strnad mladší s tøináctkou Gradl. 
V kategorii pivo speciál vyhrál pivovar 
Permon z Lomnice u Sokolova se 
sedmnáctkou Štìdroveèerní jantar.

Pravá èeská zabijaèka, vynikající 
piva, špièková kapela DIADÉM 
a spousty bavících se hostù, to je 
shrnutí dne 6.12.2008.

Závìr celého zahájení sezony patøil 
tìm, kteøí se svými dìtmi, vnouèaty 
nebo sami pøišli v 18 hodin k místnímu 
kostelu. Druhý roèník tzv. zvonkového 
prùvodu zahajil fanfárou na køídlovku 
pøítel a kamarád Karel Löffelmann 
a Železnorudský smíšený pìvecký 
soubor. Stal se malý zázrak - nad 
hlavami všech se do nìkolikametrové 
výše rozsvítil vánoèní smrk.

Pøivítání a pár upøímných slov 
pronesli za mìsto místostarosta Milan 
Køíž a já za podnikatele.

T ø i  k r á s n é  v á n o è n í  p í s n ì  
doprovodily úèastníky pochodu na 
horský hotel Belveder. Svìtelkující 
a cinkající živý had se pomalouèku 
sunul až k samotnému hotelu, kde všem 
úèastníkùm byl za odmìnu odpálen 
malý ohòostroj a nabídnuto malé 
pohoštìní zdarma.

Pos ledn í  zhasnut í  sv íè ièek  
v  lampionech a  lucern ièkách  
železnorudských dìtí bylo teèkou za 
zahájením zimní sezony.

Snad bude po dvou letech zim 
s malou nadílkou snìhu, ubývajících 

hostù a ekonomických propadù zase 
pravá šumavská zima. Myslím, že si ji 
pøeje vìtšina z nás.

František Strnad, jednatel Sdružení 
podnikatelù za rozvoj Železnorudska, foto 
hotel Belveder

Zájemcùm o spolupráci pøi 
obnovení ochotnického 
souboru v Železné Rudì 

Ozvìte se prosím buï mailem na 
adresu hotelgradl@email.cz  nebo 
telefonujte na èíslo 602 406 136.

V prùbìhu mìsíce prosince obèanùm 
Železné Rudy dodáme známky/nálepky na 
popelnice.

Známky budou nalepeny na popelnice 
nebo je naleznete v poštovní schránce
(v pøípadì, že nalepení nebude možné). 
Také si je lze si vyzvednout osobnì na MìÚ 
Železná Ruda, správním odboru (dennì od 
8°° - 12°°), kde je také možné nahlásit 
jakékoli zmìny èi dotazy.
MìÚ Železná Ruda, správní odbor, ing.Caroline 
Zahradníková

Informace 
„odpady 2009“

Fotografie pøipomínají akce ze zahájení zimní sezóny 2008/09 (zdroj: autorèlánku)
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Je nadìje, že mezi Národním 
parkem Šumava a Národním parkem 
Bavorský les povedou turistické trasy? 

Nejdøíve si  zopakujme fakta.  
V Národním parku a CHKO Šumava je 
v souèasné dobì celkem cca 500 km pìších 
turistických tras, 400 km cyklotras, 350 
km bìžkaøských tras, 12 nauèných stezek 
a dále nìkolik zážitkových tras vedoucích 
do I.zón a do pøipravovaných „území 
zvýšené ochrany zvíøat“. Ta mají nahradit 
rušená klidová území a bude zde výraznì 

Dnes, v èase ve kterém píši tento èlánek, 
je právì druhá adventní nedìle. Nebudu vás 
proto zatìžovat radami k øešení sociálních a 
jiných problémù. V tomto pøedvánoèním 
èase bych byl rád, abychom odhodili 
stranou všechny problémy, zamysleli se 
nad bìhem života, zavzpomínali na to, co 
nás v uplynulém roce potìšilo, co dobrého 
nás potkalo. Byl jsem se podívat na 
krásném pøedvánoèním setkání, které 
pøipravilo mìsto ve spolupráci se zdravotnì 
postiženými. Rád bych, abychom se takto 
setkávali co nejèastìji. Starší s mladými, 
z d r a v í  
s nemocnými a postiženými. Pøeji vám 
všem, abyste moje rady v pøíštím roce 
ptøebovali co nejménì. Pøeji vám hodnì 
zdraví, štìstí a rodinné pohody. Pøeji vám 
hezké a klidné vánoèní svátky a š�astný 
nový rok.

Miroslav Horyna, poradce pro uživatele 
sociálních služeb 

Sociální poradenství

Spoleènost  ZES Brno, a.s. je výrobcem 
a distributorem lékaøských pøístrojù pro 
nízkofrekvenèní pulzní magnetoterapii. Ty 
jsou urèeny zejména pro domácí léèbu 
bolestí zad a kloubù, špatného prokrvování 
konèetin, atrofie, ztuhlosti svalù a pøípadnì 
i proleženin vzniklých pøi dlouhodobém 
pobytu na lùžku èi invalidním vozíku. 
Možnost domácí léèby je dùležitá právì pro 
tìlesnì handicapované, pro nìž je nutnost 
docházet na terapii do zdravotnického 
zaøízení èasto velice zatìžující.

Rozhodli jsme se rozšíøit naši pomoc
 i na sektor dlouhodobì nemocných 
jednotlivcù a rodin, které se o tyto nemocné 
starají.

V rámci Projektu Renaissance je možno 
získat ZDARMA magnetoterapeutický 
lékaøský pøístroj znaèky RENAISSANCE 
do domácí péèe. Týká se to všech tìch, jimž 
by náš projekt mohl pomoci.

Leták a žádost ke stažení naleznete po 
k l i k n u t í  n a  n á s l e d u j í c í  o d k a z  
h t t p : / / w w w . p r o j e k t -
renaissance.cz/bronislavakopuncova/

Bronislava Kopuncová, manager projektu, 
tel.: 519 373 098, e-mail: bkopuncova@seznam.cz

omezena možnost vstupu turistù. Území 
zvýšené  ochrany budou v terénu 
vyznaèena zvláštními informaèními 
tabulemi s omezeními èi zákazy vstupu. 
Toto znaèení budou doplòovat tøíjazyèné 
informaèní  tabule, které již byly 
instalovány podél státní hranice, kde 
upozoròují na zákaz vstupu z hranièního 
chodníku a z bavorských stezek na èeské 
území, kde jsou I.zóny, souèasná klidová 
území, pøírodní památky èi rezervace 
(týká se i Ostrého a Juránkovy chaty).

Správa NP a CHKO Šumava nadále 
poèítá se tøemi tzv. top schengenovými 
pøechodovými body, na nichž bude možné 
pøecházet z Národního parku Šumava do 
Národního parku Bavorský les a naopak. 
Tyto tøi body jsou: Siebensteinkopf 
u Pramenù Vltavy (celoroènì), Modrý 
Sloup (obcházkovou trasou po úboèí 
Špièníku) a Poledník. Jejich otevøení 
Správa NP Šumava váže na realizaci cca 
13 800 ha velké pøeshranièní oblasti 
s øízenou prostupností, tzv. Divokého 
srdce Evropy a na uzavøení hranièního 
chodníku mezi obìma parky. Projekt 
Divoké srdce Evropy se v souèasné dobì 
dokonèuje, pøestože obce na obou 
stranách hranice vznik tohoto území 
v bøeznu letošního roku odmítly. Zároveò 
s Divokým srdcem Evropy bude uvolnìno 
další pøechodové místo pøes státní hranici 
Plesná-Lackenberg, které bude fungovat 
ve stávajícím režimu jako na bavorské 
stranì, tudíž turisticky neproznaèováno 
o èasovì omezeno. To,  zda bude možné 
projít od Èerného jezera na tzv. Juránkovu 
chatu na høebeni mezi Jezerní stìnou 
a Svarohem v oblasti Železné Rudy, 
osvìtlil posuzovací proces, dokonèený 
letos na podzim. Tento proces ukázal, že 
za žádných okolností nelze v této lokalitì 
otevøít novou, ani èasovì regulovanou 
turistickou cestu.

Podle pøedbìžné dohody ministrù 
Martina Bursíka a Otmara Bernharda 
z 15.9.2008 v Železné Rudì mìly být tøi 
pøechody mezi Národními parky otevøeny 
od 15. 7. 2009 do 15.11. 
2009 a pak ve stejném 
období i v dalších letech. 
Tato železnorudská ústní 
dohoda ministrù však 
nakonec nebyla podepsána. 
Dnes se mùžeme jen 
domnívat, jak to dopadne a 
jestli tedy budeme moct už 
v létì 2009 pøecházet z 
jednoho parku do druhého. 
V Bavorsku se zatím 
zradikalizoval postoj obcí, 
k t e r é  n e s o u h l a s í  s e  
souèasným stavem. Bavoøi 
nesouhlasí ani se složitým 
obcházením Luzenského 
údolí mezi Bøezníkem 

Turistické trasy pøíští rok?
a Modrým sloupem a s èasovým 
omezením pøechodù – požadují zahájení 
turistického provozu od 1.7. 2009. 

Téma pøechodù mezi parky se 
v Bavorsku stalo tématem mnichovských 
politikù. O zostøujícím se konfliktu mezi 
Národním parkem Bavorský les 
a regionem informovala dokonce  
mnichovská televize a další vlivná média. 
Zemský rada Heinz Wölfl striktnì odmítl 
od  správ  obou parkù navržená  
kompenzaèní opatøení (zejména uzavøení 
hranièního chodníku). Nový ministr 
životního prostøedí Bavorska Markus 
Söder však bude podle všeho  podporovat 
železnorudskou dohodu ministrù s pouze 
tøemi pøechody. Ministr argumentuje tím, 
že mezi obìma parky už turistické 
pøechody jsou. Ty jsou ale jen na okraji NP 
Bavorský les (Železná Ruda a Buèina)
 a v Gsengetu u Prášil. Èeský turista tak 
nemá šanci dostat se pøímou cestou do 
tøech klíèových lokalit, z hlediska 
výchovné role  národních parkù 
nejdùležitìjších: je to Luzný, Velký 
Roklan a území horských vrchoviš� 
a pastvin zvané Hochschachten. Proto se 
oba zemští radové, Heinz Wölfl (Regen) 
a Ludwig Lankl (Freyung) chtìjí 
s bavorským ministrem znovu sejít a žádat 
zmìnu jeho postoje. 

Zajímavé na celé vìci je i to, že 
odborná komise složená ze dvou (!) 
odborných pracovníkù obou národních 
parkù je schopna tak radikálnì ovlivnit 
postoje øeditelù obou parkù i ministrù na 
obou stranách. Øeditel Správy NP 
Bavorský les Karl Friedrich Sinner, který 
vždy požadoval možnost prùchodu turistù 
Luzenským údolím, dokonce letos 
„prozøel“ a odsouhlasil náhradní trasu, 
vedenou oklikou pod horou Špièník. Je to 
s podivem, protože za øeditelování Aloise 
Pavlièka se vždy tvrdilo, že právì pod 
horou Špièník žije nejsilnìjší populace 
tetøeva hlušce, který se sem pøestìhoval 
z Luzenského údolí.     -rh- 
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Trvalo pomìrnì dlouhé období, kdy  se 
na Železnorudsku pouze mluvilo o potøebì 
zavést  v tomto regionu autobusovou linku  
- SKIBUS, který by zajiš�oval speciálnì 
pøepravu milovníkù sjezdovek, ale 
i bìžeckých tras. Po velkém úsilí zástupcù 
firmy RDS bus s.r.o., Mìstského úøadu 
Železná Ruda  a sponzorù dosud jen 
z vìtšiny lyžaøských areálù dochází 
k zahájení provozu pravidelné autobusové 
linky è. 435050   Špièák – Železná Ruda – 
Gerlova Hu�.  Vlastní provoz bude probíhat 
v termínu 20.12.2008 – 31.3.2009.

Uvedená autobusová linka bude 
v tomto období fungovat ve zkušebním 
provozu a není tedy zahrnuta do systému 
veøejné dopravní obslužnosti. Z tohoto 
dùvodu její financování vzalo na svá bedra 
pøedevším Mìsto Železná Ruda a vìtšina 
místníéch lyžaøských areálù. Firma RDS 
bus s.r.o. vyšla vstøíc tím, že tuto linku bude 
provozovat jako neziskovou! V pøíštím roce 
se poèítá s prodloužením alespoò ranního 
a odpoledního spoje do Hojsovy Stráže.

Aby tato autobusová linka mohla po 
celé zimní období bez problémù fungovat, 
je dùležité ještì její dofinancování. Tímto 
oslovujeme a žádáme všechny podnikatele 
na Železnorudsku o sponzorství této linky 
jakoukoliv finanèní èástkou, protože jejím 
provozem mohou získat všichni zde 
podnikající. Dìkujeme za pochopení 
a tìšíme se již na to, že budeme moci 
zveøejnit celý seznam železnorudských 
podnikatelù, kteøí pochopili dùležitost této 
novinky a na jejím fungování budou mít 
svùj podíl.

Informace ohlednì sponzorství získáte 
na MìÚ Železná Ruda, tel.: 376 361 211, 
nebo na ITC, tel.: 376 397 033.

Pokud jste se již sponzory SKIBUSU 
stali, pak je tato zpráva pro Vás jen 
informací o provozu SKIBUSU a patøí Vám 
podìkování za Vaše sponzorství.
(Václav Šebelík, ITC Železná Ruda)

19.12. Rybova mše – ŽSS, o.s.
Ž.Ruda, kostel,19:00, 737 331 059
19.12. Vánoèní koncert       H. Stráž, 
kostel,19:00 376 361 227
21.12. Mezinárodní vánoèní trh
Bayerisch Eisenstein 376 397 033
24.12. Vánoèní zpìvy     H. Stráž, 
kostel, 21:00 376 361 227
30.12. Svìtlušky na lyžích - SA Špièák 
376 397 167
31.12. Silvestrovský sjezd s 
pochodnìmi/HS Šumava/SA Špièák 
376 397 273
31.12. Tradièní pùlnoèní bìh
Hojsova Stráž, 24:00 376 361 227
10.01. Výstup na Ostrý – 8.roèník 
Penzion HABR      603 894 139
10.01. K2 testování lyžíSA Špièák            
376 397 167
24.01., 25. 1. Závody-obøí 
slalom SA Špièák 376 397 167
07.02. Eskymácká olympiáda
Hojsova Stráž, 13:00  376 361 227
07.02. Poštovní spoøitelna – Snow 
Space 09 SA Špièák  376 397 167
14.02. Horsefeathers slopestyle  SA 
Špièák       376 397 167

Železnorudsko Vás baví !
Kalendáøní pøehled akcí - zima 2008/09 

21.02. RWE – den na snìhu SA 
Špièák       376 397 167
28.02., 1. 3. - Závody ve slalomu SA 
Špièák       376 397 167
14.03. Jízda pøes louži SA 
Špièák       376 397 167
21.03. Šumavský pohárek-dìtský 
závod, slalom/SA Špièák 376 397 167
04.04. KO slalom - SA Špièák
376 397 167

Výstavy na Železnorudsku
- Historické motocykly, expozice loutek, 
geologická expozice – stálá výstava 
v „Zámeèku“ v Železné Rudì,
- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa 
a Pivovarské muzeum – stálá výstava 
v hotelu Grádl v Železné Rudì
- Pohádková zemì nezemì, strašidýlka, 
vodníci, víly, pí.Klimtové, p.Mlejnka- 
stálá výstava v hotelu Fanda, Brèálník
/Upøesnìní k akcím, pøíp.doplnìní akcí 
naleznete v dalších vydáních 
Železnorudského zpravodaje,  nebo na 
www.sumava.net/itcruda/
Václav Šebelík, ITC Ž.Ruda 
Tel./Fax: 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net

SKIBUS v provozu!

Knihovna, internet pro veøejnost v ZŠ 
K.Klostermanna: /tel.: 376 387 023/
PO a ÈT 14:00 – 18:00; ÚT 13:00 – 18:00
Knihovna, internet pro veøejnost 
Hojsova Stráž: /tel.: 607 748 457/
ST 17:30 – 19:00
Auto – Pneu servisy:
Autoservis – AMK, Aška Jaroslav, 
Zahradní 109, 340 04 Železná Ruda
Tel.: 603 715 753,   PO – PÁ   8 - 17 

Autoopravna  Denk 
Josef, Alžbìtín 28, 
340 04 Železná Ruda
Tel.: 376 387 083, 607 
8 7 0  6 2 8 ,  
PO – PÁ   8:00-12:00,  
13:00-17:00

Auto-pneuservis Øehulka Dalibor, 
Špièák 138, 340 04 Železná Ruda
T e l . :  6 0 5  8 0 3  6 8 5 ,  e - m a i l :  
d.rehulka@seznam.cz Pneuservis Ševèík 
Jaroslav /+ vým.výfukù, tlumièù, brzd, 
olejù, aj./  Nad Rybníkem 354, 340 04 
Železná Ruda, PO-PÁ 9:00–13:00, 
14:00–17:00,  pøíp. SO, NE na tel.
Tel.: 739 672 094, 604 731 072, e-mail: 
sevcik.pneu@seznam.cz 
TAXI
Koblasa,  tel. 603 522 184
Koblasová    tel. 604 256 481
Kochman    tel. 732 622 073
Šimek          tel. 603 215 045
Vlach          tel. 603 243 525
Veterinární ošetøovna MVDr. Mikoška: 
/tel.: 376 524 260, 602 372 673/
ÈT            15:00 – 17:00 
(Zdroj: ITC)

Užiteèné informace

Špièák

Železná Ruda - Belveder

Gerlova Hu�

Hotel Karl

Hotel Stella

Plánek zastávek skibusu

Jezerka

železnièní zast.       
Železná Ruda-mìsto

Železná Ruda

Výpis z jízdního øádu skibusu 15. 12. 2008 -31. 3. 2009:
Odjezd:
Železná Ruda - Špièák (hotel Karl)- 8:50; 10:30; 11:30; 14:45; 15:45
Èachrov - Gerlova Hu� - 9:30; 11:00; 12:00; 15:15; 16:15

Pøíjezd:
Èachrov - Gerlova Hu� - 9:14; 10:54; 11:54; 15:09; 16:09
Železná Ruda - Špièák (hotel Karl) - 9:56; 11:26; 12:26; 15:41; 
16:15

Zkrácená linka: 
Železná Ruda - Špièák (hotel Karl) - Železná Ruda - 16:45 - 16:59
Železná Ruda - Železná Ruda - Špièák (hotel Karl) - 8:30 - 8:46



Je skuteèností, že se tohle oznaèení 
užívá èasto neoprávnìnì. Naším cílem 
však bylo stavìt jednoduše, chytøe 
a maximálnì ekologicky. Logicky jsme 

t e d y  d o s p ì l i  
k principùm, které 
byly kdysi bìžné 
a dnes jsou ideálem 
ochrany pøírody. 
Døevo, to je materiál 
s uzavøeným cyklem 
C O 2 ,  d ø e v o  h o  
v sobì drží a pøi jeho 
opracování se žádný 
neuvo lòu je .  My 
jsme ho uplatnili 
ne j en  na  nosné  
konstrukci ale i na 
v n ì j š í  p l á š �  

a šindelovou støechu. Rozhodli jsme se 
také minimalizovat nátìrové hmoty, 
prostì žádnou chemii. Vnìjší pláš� je ze 
sibiøského modøínu, který se chrání sám 
pøirozenou cestou díky obsahu smoly 
a nevyžaduje tak žádnou další údržbu. 
Podezdívka je z kamene, který je 
z místního již vytìženého materiálu, 
který byl v tomhle kraji staletí užíván na 
stejný úèel.

Tradièní tvar, tradièní materiály, 
je to cesta do budoucnosti?

Provázanost stavby s krajinou a její 
historií urèila vše. Odmìnou nám je dùm, 
který bude v daném místì dobøe sloužit. 
Napøíklad tradièní kompaktní tvar, 
materiály a užití správné velikosti oken 
k l a s i c k ý c h  r o z m ì r ù  s p o l e è n ì  
s nadstandardním zateplením budou mít 
významný podíl na úspoøe energie pøi 
vytápìní. Tento dùm je tedy dùkazem, že 
respekt k minulosti spojený s novými 
technologiemi je schopen splnit i ty 
nejnároènìjší požadavky naší doby. Je to 
dùkaz ze døeva a kamene. (MA)
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INSPIROVÁNO ŠUMAVOU 

Když jsem vidìl první nákresy 
Šumavského Dvora, bylo to zvláštní, 
na jednu stranu pocit podvìdomì 
z n á m é  p o d o b y  h i s t o r i c k ý c h  
šumavských usedlostí, na druhou 
stranu rozpaky – je tohle cesta vpøed?

Rozhodnì ano. Projekt domu na 
jakékoliv místo znamená nejen 
vymyslet stavbu o ètyøech zdech 
a støeše, je to hledání ideálního spojení 
mezi lidským výtvorem a krajinou. I zde 
na Šumavì vznikaly  stavby, které 
mohly být postaveny v Praze nebo 
Beskydech, domy pøes kopírák. To bylo 
pøesnì to, co jsme nechtìli. Nechali jsme 
s e  t e d y  i n s p i r o v a t  d ì d i c t v í m  

zachovaným v historických objektech. 
Vznikl návrh seskupení budov, které 
jsou zcela v souladu s krajinou, netvoøí 
v ní dominantu nýbrž ji pøirozenì 

doplòují. Tohle je øeè kterou mluví 
Šumava a tou jsme chtìli mluvit i my.

Dùm ale není jen o tvaru, je 
i zpùsobu jakým je postaven a jakým 

funguje. Je správné užívat 
opìt døevo v takové míøe?

Ke koneèné podobì domu 
vedly dvì cesty, které jsme 
spo j i l i .  Tou  p rvn í  by la  
architektura, tady jsme cíl znali. 
Tou druhou bylo hledání 
ideálního technického øešení. 
Užitím tradièního materiálu 
v kombinaci s moderními 
technologiemi jsme docílili té 
nejpøínosnìjší symbiózy. Stìny 
jsou z masivních plnostìnných 
døevìných panelù,  celou 
konstrukci domu pøivezly jen 
ètyøi kamiony a doba hrubé 
stavby byla pouhé dva mìsíce. 
To není jen pøínos ekonomický 
ale i ekologický.

E k o l o g i c k á  s t a v b a ,  
nedomníváte se, že tenhle 
název je dnes velmi módní ale 
je pouhou reklamní nálepkou?

INSPIROVÁNO ŠUMAVOU 
aneb malé interview o velké výzvì 
s Marií Antošíkovou, architektou 
právì realizovaného netradièního 
projektu Šumavský Dvùr - Špièák.

 Obyvatelùm Železné Rudy, zvláštì 
vlastníkùm bytù pøipojených na kotelnu 
v Šumavské ulici, neunikly práce na 
rekonstrukci kotelny. Celou akci zajiš�oval 
majetkový odbor mìsta a zhotovitelem 
byla firma TEDOM s.r.o.

Vše se stihlo v požadovaných, i když 
velmi krátkých termínech. Havarijní stav 
kotelny ale vylouèil jiné možnosti. Nová 
kontejnerová kotelna nahradila pùvodní 

Nová kotelna v Šumavské ulici v provozu!

kotelnu, jejíž stav již nezaruèoval 
spolehlivost dodávek tepla. Pùvodní 
kotelna byla vybavena ètyømi kotli 
o výkonu. V nové kotelnì je osazeno osm 
k o n d e n z a è n í c h  k o t l ù  F E R R O L I  
ECONCEPT 101 o celkovém tepelném 
výkonu 723 kW. Kotle jsou øízeny 
mikroprocesorem zajiš�ujícím   provoz tak, 
aby se dosáhlo co nejvyšší úèinnosti. 

Instalované kotle pøispìjí ke snížení 

produkovaných emisí oproti pùvodní 
kotelnì. Kotelna je vybavena modulem pro 
rychloohøev teplé užitkové vody 
s akumulaèním zásobníkem 500 l a novým 
expanzním systémem. Provoz kotelny je 
plnì automatizovaný. Pøi výstavbì kotelny 
byly provedeny pøeložky všech sítí 
v pøibližné délce 50-70 m. Kotelna dodává 
teplo do tøí samostatných okruhù vytápìní 
(okruh è.1 pro domy è.p. 181-3, 330 a 331, 
okruh è. 2 pro domy è.p. 112- 117, okruh 
è. 3 pro domy è.p. 407 a 408). Provoz nové 
kotelny zaruèí spolehlivou dodávku tepla
 a vyšší úsporu zemního plynu a elektøiny.

M.Šnebergr, starosta mìsta
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t e l . + f ax : 376 397 100 , poho tovos tn í è í s l o d i s peèe r a non - s top : 376 397 273
w eb : w w w.ho r s kas luzba . cz , e -ma i l : h s s umava@hor s kas luzba . cz

Dùm HORSKÉ SLUŽBY, Špièák 56, 340 04 Železná Ruda

Mosty dnes chápeme jako bìžnou 
souèást cest. Ani nás zpravidla nenapadne 
pátrat po jejich historii nebo technických 
datech. I most pøes Jezerní potok na 
frekventované turistické trase k Èertovu 
jezeru, na místì zvaném Bumbalka, jsme 
všichni mnohokrát použili. Ten, který si 
p a m a t u j e m e ,  b y l  
z  ocelových nosníkù 
a železobetonové desky. 
Není známo, kdy a kým byl 
postaven. Ale už nestaèil 
souèasným požadavkùm. 
Vzhledem k malé nosnosti 
a havarijnímu stavu bylo 
potøeba vystavìt nový. O to 
se v letošním roce postaraly 
Lesy Èeské republiky. Po 
p o m ì r n ì  s l o ž i t ý c h  
jednáních majetkových, 
kdy nìkteré pozemky bylo 
nutno vykoupit, letos v 
èervnu stavba zaèala. Pod 

peèlivým dozorem Jiøího Tauera, 
pracovníka Lesní správy Železná Ruda, 
skonèila v øíjnu.

Nový most má kamennou klenbu, jeho 
délka pøesahuje 12 m (12,34) a celkovì - 
s napojením na komunikaci - je dlouhý 
20 m.

Jeho výstavba stála 3 700 000 Kè 
a celou ji financovaly Lesy Èeské 
republiky. 
(Radek Roubal, lesník LÈR; foto Lesy ÈR)

Zvyšuje pohodlí

Rychlá záchranná služba:  od 15.12.08 
do 15.3.09,  dennì 7:00 - 19:00,  tel.: 376 
314 444. 
Lékaøská ordinace MUDr. Bártová:   
Zahradní 178, /tel.: 376 397 312/
PO a ÈT: 7:30 – 8:00  krevní nábìry,  
8:00 -10:00  nemoc. dìti,  10:00 – 12:00  
nemoc.dosp. 12:00-13:30 
návštìv.služba,13:30-15:00 poradna pro 
zdr.dìti, 15:00-17:00 zdr.dosp.
ÚT a PÁ: 7:30 – 8:00 krevní nábìry,  
8:00 – 10:00 nemoc. dìti ,  10:00 – 12:00 
nemoc.dosp. Odpoledne návštìvní služba
ST: 7:30 – 8:00 krevní nábìry,  8:00 – 
10:00 nemoc. dìti,  10:00 – 12:00 
nemoc.dosp.   Odpoledne  ordinace 
Javorná
Zubní ordinace MUDr. Lamborová:  
Klostermannovo nám. 26 (ordinace 
pøemístìna!), ÚT a ÈT  8:30 – 15:30;
 tel.: 724 048 838
Gynekologická ordinace MUDr. 
Štìpánek: ST 7:30 – 12:00
Oèní optika OLI OPTIK, Alžbìtín 48, 
tel.:376 387 000, e-mail: 
optika@olioptik.cz, PO, ST, PÁ 9:00 – 
17:00,  ÈT   9:00 – 11:00
Lékárna „U kostela“:  /tel.:  376 324 
253/
PO a ÈT 9:00 – 17:00; ÚT 9:00 – 16:00 
; ST, PÁ, SO -  zavøeno
Lékárna „U snìžného orla“:  /tel.: 
376 397 032/
PO až PÁ  8.00 – 12:00, 14:00 – 17:00
ÚT do 18:00  SO 9:00 – 12:00  (ITC)
Èeská pošta, s.p., Železná Ruda:   /tel.: 
376 326 311 (313)/
PO – PÁ  8:00 – 11:00,    13:00 – 17:00
Èeská pošta, s.p., Hojsova Stráž:   /tel.: 
376 390 120/
PO až PÁ 13:00 - 16:00
Èeská spoøitelna, a.s.: /tel.: 376 387 
182 (185)/ PO a ST 8:30 – 12:30, 13:30 
– 17:00
ÚT 8:30 – 12:30; ÈT zavøeno
PÁ 8:30 – 12:30, 13:30 – 16:00
Èeskoslovenská obchodní banka, a.s.:   
/tel.: 376334111/
PO, ÚT, ST, PÁ  9:00 – 12:00, 13:00 – 
16:00; ÈT 9:00 – 12:00
Èeská pojiš�ovna, a.s.: /tel.: 376 397 
798, 376 355 111/
ÚT 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Sbìrný dvùr
ST   14:00 – 18:00,   SO   08:00 – 12:00  
Informaèní støedisko NP Šumava 
Alžbìtín:    /tel.: 376 387 060/
ÚT až NE  09:30 – 16:30
Informaèní turistické centrum Železná 
Ruda:   /tel.: 376 397 033/
dennì        8:00 – 12:30,   13:30 – 18:00
/ITC Ž.Ruda, V.Šebelík, údaje platné 
k 1.12.2008/

Užiteèné informace



21.11.2008 – Odstranìní olejové skvrny, která vznikla na vozovce po 
úniku oleje z osobního automobilu v ulici Na Svahu.

4.12.2008 – Dopravní nehoda osobního automobilu s nákladním. Ke støetu 
došlo krátce pøed jedenáctou 
hodinou dopoledne na silnici 
2. tøídy mezi Špièákem 
a Hojsovou Stráží.  Pøi  
prùjezdu levotoèivé zatáèky 
smìrem na Špièák dostal øidiè 
osobního automobilu smyk 
a  b o è n ì  n a r a z i l  d o  
protijedoucího nákladního 
automobilu. Pøi nehodì 
utrpìli øidiè i dítì z osobního 
automobilu zlomeniny a pohmoždìniny. Øidièi nákladního automobilu ani spolujezdkyni 
z osobního automobilu se nic nestalo. Naše jednotka zajistila místo nehody a provedla 
protipožární opatøení. Horská služba ošetøila a postarala se o zranìné do pøíjezdu Zdravotní 
záchranné služby Nýrsko a Klatovy. Po dobu vyšetøování nehody byl provoz øízen 
kyvadlovì. Následnì naše jednotka pomohla s vyproštìním havarovaného vozu 
a naložením na odtahovou službu a oèistila vozovku od rozbitých èástí vozù. Na místo se 
dostavila i jednotka HZS Klatovy, ta nemusela zasahovat.

Nová technika 

V minulém èísle zpravodaje jsme Vám pøedstavili novì založené družstvo našich 
Mladých hasièù. I to je jedním z dùvodù, proè jsme v nedávné dobì požádali 

zastupitelstvo mìsta o zakoupení 
nového automobilu. Tedy, abych byl 
pøesný, postaršího Volkswagenu 
Transporter model T4 s pohonem všech 
ètyø kol, který vyøazovala Horská služba 
Špièák. Ale pìknì popoøadì…
Ještì pøed šesti lety v našich službách 
sloužívalo vozidlo ARO 244. To bylo po 
nehodì a následné opravì odprodáno, 
jelikož bylo u sboru nepotøebné a zatìžovalo rozpoèet mìsta èastými opravami a nedalo se 
spoléhat na jeho funkènost. Pøedloni byla odprodána i stará Avie – dopravní automobil. 
Na místo tìchto dvou veteránù byla pøevedena na náš sbor Škoda Felicia, která sloužívala 
u zdejší Mìstské policie. Díky práci mnoha našich èlenù prošla felicie postupnì nìkolika 
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Èíslo / roèník: 11 / 3 období:  13. listopad  – 7. prosinec 2008

Vážení ètenáøi,
Èas letí neúprosnì. Opìt je tu prosinec a další zima. Èeká nás snìhová i dáreèková nadílka (nám již pøinesla nový vùz) 

a také se kvapem blíž další nový rok. Závìreèné bilancování tohoto roku necháme až na leden, po výroèní valné schùzi našeho 
sboru. Takže Vám pøinášíme tradièní shrnutí událostí v našem sboru a ze železnorudského okolí ze zkráceného mìsíce (kvùli 
posunuté uzávìrce zpravodaje).

únik látek - 1x

Události za 13. listopad – 7. prosinec 2008:

dopravní nehoda - 1x
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menšími opravami a sami 
jsme si ji nalakovali do 
hasièských barev. K ní 
byl pøikoupen pøívìsný 
vozík, který je využíván 
pro pøevoz požární  
støíkaèky a pøíslušenství, 
kterou využíváme pøi 
soutìžích a dále k rùzným 
mimoøádným událostem, 
kdy je potøeba dopravy 
v ì t š í h o  m n o ž s t v í  
materiálu (napø. sorbenty 

pro likvidace únikù látek, aj.). Tímto byla nahrazena dvì vozidla. Ale zmenšil 
se možný poèet pøepravovaných hasièù z 13 na 5. Což není ani jedno 
kompletní družstvo. Toto nebyl až takový problém, jelikož mnoho z nás disponuje osobními automobily, které jsme v pøípadì nutnosti na 
soutìže brali.

Jak bylo ale zmínìno na zaèátku, se založením Mladých Hasièù pøibylo 
dalších 15 hasièù, které je nutno na soutìže pøepravovat. To už bylo nad naše 
možnosti, a tak zakoupením zmínìného zánovního automobilu VW Transporter 
T4 4x4 bude zajištìna pøeprava osmi hasièù – kompletního družstva.  Vozidlo je 
ve velmi zachovalém stavu, najeto má jen nìco málo pøes 100 000km. 
Mnohokrát dìkujeme zastupitelstvu mìsta, které schválilo nákup a poskytlo 
finance na zakoupení vozu. Dopravní automobil bude zaøazen do IZS a bude 
vyjíždìt v pøípadì potøeby i k mimoøádný událostem…

Vpravo je grafická úprava – návrh možného budoucího grafického øešení

Aby toho nebylo málo, byla z ministerstva vnitra na mìsto Železná Ruda a náš 
s b o r  p ø e v e d e n a  
i traktorová snìhová 
f r é z a .  Ta  b u d e  
zaøazena v systému 
integrovaného záchranného systému (IZS) a bude využívána pøi kalamitních 
situacích a odstraòování velkého množství snìhu, kterého se snad po dvou 
podprùmìrných zimách koneènì doèkáme.

Blíží se Vánoce a Nový rok

Blíží se èas Štìdrého veèera, svátkù a novoroèních oslav. K tomu 
samozøejmì patøí vánoèní stromeèek s ozdobami, adventní vìnce se 
svíèkami, silvestrovská pyrotechnika a zima – tedy topení v domech a 
bytech pro naše pohodlí. 

Proto bychom chtìli apelovat na Vaši bezpeènost a bezproblémové 
prožití svátkù. 

Dbejte na to, abyste svíèky mìli vždy pod dohledem a na nehoølavém 
podkladu. Rùzné elektrické ozdoby by mìly být kvalitní a certifikované, ne šmejd made in China apod. S rùznými dìlobuchy, 
rachejtlemi a raketami zacházejte co nejopatrnìji. A do kamen dávejte jen to co tam patøí, plasty tøiïte a netopte s nimi… Vyšší teploty 
hoøení tìchto odpadù, které nepatøí do kamen a vzniklé saze mohou zpùsobit požáry komínových tìles

Filip Brož
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V pátek 5. prosince v pøedveèer 
svátku sv. Mikuláše pøišli do mateøské
 i základní školy zástupci mocností. 
Hodné dìti byly hlavním zájmem 
Mikuláše a andìlù, rozpustilé dìti 
neunikly pozornosti èertovskému 

Hudební seskupení žákù mateøské 
a základní školy pod vedením paní 
u è i t e l k y  M o n i k y  N a j m a n o v é  
pøedvedlo v úterý 2. prosince pìkné 
vystoupení. 

Na flétnièky zahráli žáci z oddìlení 
nejmladších dìtí. Pøipravily si vánoèní 
koledy.Následovalo vystoupení 
starších školákù, nìkteøí už skvìle 
ovládají hudební nástroje, flétny, 
kytary. Dokonce máme v Železné Rudì 
i zaèínající houslistku.

Vyvrcholením veèera byla písnièka 
z repertoáru Jitky Zelenkové. Spoleènì 
ji pøednesli naši žáci s hosty z Nýrska. 
Part Jitky Zelenkové zazpívala 
v Železné Rudì Dáša Ašková, žákynì 
tøetí tøídy. Pro nýrské zpìváky byl 
koncert v Železné Rudì generální 
zkouškou na vystoupení s Jitkou 
Zelenkovou v Nýrsku.

Vánoèní koncert byl peèlivì 
pøipraven, jako je tomu vždy, když za 
organizaci zodpovídají "holky z naší 
školky". (Ctidra)

Øeditel ZŠ a MŠ Karla Klostermanna 
Ctirad Drahorád  projevil vítanou 
iniciativu, když naši šumavskou školu 
pøihlásil do programu International 
School of Languages /Mezinárodní škola 
jazykù/. Poèítaèový program, urèený  
žákùm všech vìkových kategorií i jejich 
uèitelùm,  umožòuje zdokonalení výuky 
angliètiny ve školách prostøednictvím 
internetu. Program by mìl postupnì 
zlepšit zejména výslovnost, poslech 
i mluvený a psaný projev žákù.

POÈÍTAÈ JAKO UÈITEL
Žáci si mohou objednat také tzv. 

upgrade, verzi urèenou pro domácí 
použití. Ta obsahuje nejen program 
dostupný ve škole, ale také dvì velmi 
zábavné lekce týdnì mimo školu. Žáci si 
navíc mohou stáhnout zhruba 100 
nejvìtších hitù souèasné populární hudby 
zpívaných anglicky vèetnì jejich 
videoklipù a èeského pøekladu.

Pøestože program startuje až v lednu 
2009 a jeho základní verze potrvá do 
konce srpna, už teï  je do nìj zapojeno 

Peklo ve škole I pøed Vánocemi 
s hudbou

více než 1600 základních a støedních škol 
v  È e s k é  r e p u b l i c e .  P r ù b ì ž n ì  
aktualizovaný program byl vytvoøen 
speciálnì pro potøeby èeského školství, 
a to odborníky z Kanady a USA, kteøí 
mají díky svým koøenùm velmi blízký 
vztah k naší zemi. Zda se jejich snaha 
neminula úèinkem a program bude 
vítaným pomocníkem i pøi rozvoji 
mladých železnorudských talentù, ukáže 
teprve èas.
(Lucie Havlíèková, uèitelka ZŠ)

komandu. To 
o v š e m  v e  
školce nemìlo 
vùbec žádnou 
p r á c i .  D ì t i  
p ø e d v e d l y  
v z á c n é  
d e l e g a c i  
ø í k a d l a  
a koledy. Ve 
š k o l n í c h  
t ø í d á c h  
prvního stupnì 
t o  b y l o  
obdobné, ale 
v e  t ø í d á c h  
d r u h é h o  
s t u p n ì  

nestaèili chytat a do pytle strkat 
kandidáty pekla. Èertovská návštìva se 
podaøila, potrestaní se vìøme napraví, 
odmìnìní si pochutnali na dobrotách, 
které pro Mikuláše financovalo mìsto 
Železná Ruda. (Ctidra)
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Nejvìtší  šumavské lyžaøské 
støedisko Ski areál Špièák pøed letošní 
zimní sezonou pøipravilo pro lyžaøské 
návštìvníky celou øadu zajímavých 
novinek.

Urèitì nejdùležitìjší zpráva pro 
zimní návštìvníky Železné Rudy, 
Špièáku a Hojsovy Stráže je naše 
cenová nabídka pro zimní sezónu 
2008-09. 

Nezdražili jsme žádný typ jízdenky, 
pøevážná èást cen jízdného zùstala na 
úrovni loòské zimní sezóny. Snížili 
jsme ceny celosezónních jízdenek 
a pøicházíme s významnou nabídkou 
pro rodiny, které tak mohou pøi 
lyžování výraznì ušetøit. Pro lyžaøské 
kurzy základních a støedních škol 
nabízíme až 40% slevy. Ètyøèlenná 
rodina tak letos zaplatí za celodenní 
lyžování 980 korun, zatímco loni to 
bylo 1640 korun, tedy o dvì tøetiny více. 
Navíc neomezujeme poèet dìtí a tuto 
novou jízdenku mohou využít  
libovolnì velké rodiny. Podobné slevy 
platí i pro jízdenky na dva a více dní. 
Rodinám nabízíme v letošní zimní 
sezonì nejnižší ceny ze všech 
špièkových lyžaøských støedisek
v Èesku, které mají v prestižním 
hodnocení vybavenosti a služeb 
nejvyšší možný poèet pìti hvìzdièek. 
Nabídka je svou nízkou cenou 
ojedinìlá i v porovnání s pøilehlými 
šumavskými  støedisky v Nìmecku.

Nakoupili jsme dvì nové, vysoce 
výkonné snìžné vìže, které budou 
zasnìžovat nejzatíženìjší úseky 
nejfrekventovanìjších sjezdovek èíslo 
2 a 1. Vìže mají vìtší výkon než  
pøedešlá  zasnìžovací  zaø ízení  
a umožòují vyrábìt technický sníh za 
vyšších teplot.

 Díky tomu se nám podaøí pøi 
pøíznivém poèasí udržovat nejvíce 
zatížené úseky sjezdovek v dobrém 
stavu. Výraznì jsme rozšíøili služby pro 
v y z n a v a è e  s n o w b o a r d i n g u  
a freestylové lyžaøe. Sport Service totiž 
zakoupil speciální rolbu na tvorbu 
snowparkù. Rolba umožòuje vytváøení 
speciálních terénních pøekážek, 
známých ze špièkových alpských 
areálù a zlepší naši nabídku pro 
a d r e n a l i n o v é  l y ž a ø e  a  p r o  
snowboardisty. Z našeho pohledu 
velice významná novinka pro letošní 
zimní sezónu je rozšíøení pùsobnosti 
naší lyžaøské školy i do Železné Rudy. 
Na základì vynikající spolupráce se 
Ski areálem Nad nádražím pøi 
spoleèném prodeji jízdenek jsme 
uzavøeli smlouvu o pùsobení lyžaøské 
školy Sport Service v tomto Ski areálu. 
Snad se tímto krokem opìt o kousek 
pøiblížíme k vytouženému ideálu 
spoleèné nabídky služeb v celém 
regionu, o kterém se tak dlouho a èasto 
zbyteènì mluví.

Novì jsme zøídili testovací centrum 
lyží K2, kde máme 45 párù aktuálnì 
nejšpièkovìjších modelù carvingových, 
f r e e s t y l o v ý c h  
a freeridových lyží z letošní nabídky 
této americké firmy.

Další novinkou letošní zimní 
sezóny je parkování zdarma na 
parkovišti Kaskády, kde se podaøilo 
najít konsenzus mezi provozovateli 
zimních pøepravních zaøízení v okolí 
parkovištì a MÚ Železná Ruda na 
paritním rozdìlení nákladù za provoz 
parkovištì. Vynikající poèin je také 
kompletní pøebudování parkovištì 
pana Vrbase u nádraží Špièák, které 
nabízí 90 míst. Od druhé poloviny 

Mléèná dráha 
v prosinci jasná,

bude v pøíštím roce 
úroda krásná.

Power jóga je moderní styl cvièení, 
který vychází z principù jógy. Je 
zamìøena na uvolnìní, protažení 
a posílení celého tìla. K tomu využívá 
základní pozice jógy, které se však 
cvièí v rychlejším tempu, dynamicky, 
cvièení se tím stává zábavnìjší 
a pøitažlivìjší pro každého. Souèástí 
power jógy je též návod, jak správnì 
dýchat a relaxovat pøi cvièení. Od
 7. ledna 2009 bude každou støedu od 

Novinky ve Ski areálu Špièák
prosince bude jezdit skibus, který 
propojí celé železnorudské údolí. 
Troufneme si tvrdit, že na jeho vzniku 
mají pracovníci spoleènosti Sport 
Service nezanedbatelnou zásluhu.

V  s o u è a s n é  d o b ì  h o d n ì  
diskutovaným problémem na Železné 
Rudì je pøemístìní panoramatické 
kamery. Urèitì nebude od vìci 
pøipomenout nìkteré skuteènosti:

- panoramatická kamera mìla po 
nìkolik uplynulých let nejnižší 
sledovanost v rámci celé ÈR

- její zábìry vyvolávaly rozpor mezi 
i n f o r m a c e m i  j e d n o t l i v ý c h  
provozovatelù zimních areálù a tím, co 
divák vidìl (støechy mìsta proti tvrzení 
o 80 cm snìhu na sjezdových tratích)

- shodné rozhodnutí provozovatelù 
lyžaøských areálù, hoteliérù a zástupcù 
MÚ o nutnosti pøemístit v zimním 
období kameru tam, kde je zaruèenì 
vidìt sníh a zimní provoz

- souèasné umístìní kamery je 
výsledek možného. Na vrcholu 
Špièáku není pøímá viditelnost na 
zesilovaè  na Pancíøi, proto je kamera 
dole ve Ski areálu a záznam se pøenáší 
pomocí internetu

- v dobì psaní této zprávy je Ski 
areál Špièák už v provozu a zájemci 
o návštìvu našeho regionu dennì vidí, 
že jim “nekecáme“. Je sníh a jedeme.
A snad krátká informace pro 
profesionální skeptiky a kritiky. 
Týdenní anketa na našich webových 
stránkách www.spicak.cz s otázkou: 
Kde má být umístìna panoramatická 
kamera dala jasnou odpovìï. Ze 304 
obèanù upøednostnilo Špièák 247, tj. 
81,25%, Železnou Rudu 41, tedy 
13,49% a jinde     16, tj. 5,26%. 
Josef Treml, SA Špièák

19.30 do 20.30 hodin probíhat 
v tìlocviènì školy kurz deseti lekcí 
power jógy pod vedením zkušené 
l e k t o r k y.  K u r z  b u d e  z a è í n a t  
seznámením se základními principy 
power jógy, postupnì budou navazovat 
jednotlivé pozice, složitìjší cviky a 
techniky. Kurz bude ukonèen ukázkami  
jiných forem power jógy.

Cvièení je vhodné pro všechny 
vìkové kategorie, pro muže i ženy. 

Pozvánka na power jógu Každý cvièí tak, jak mu jeho vlastní 
tìlo dovolí za doprovodu pøíjemné 
hudby.

Jestliže budete mít chu� si zkusit 
nìco nového, pøijïte 7. ledna mezi nás.

Jitka Machová

Z lidové moudrosti
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Milí ètenáøi, v øíjnu probìhla v naší 
knihovnì revize knihovního fondu za 
pomoci kolegù z knihoven z Nýrska 
a Klatov.Revidovaný poèet svazkù v 
naš í  knihovnì je  8 .533 knih  
a zaregistrovaných ètenáøù máme 
zatím 406.

V listopadu probìhla soutìž pro dìti 
s názvem NOÈNÍ HLÍDAÈ NAŠÍ 
KNIHOVNY. Dìti mìly jakýmkoli 
zpùsobem vytvoøit svou pøedstavu 
noèního hlídaèe.Nejlépe se tohoto 
úkolu zhostila 3. tøída paní uèitelky 
Hany Fischerové a také vyhrála dort 
z cukrárny ROKLAN a o velké 
pøestávce si na nìm pochutnala.

V mìsíci prosinci probíhá v naší 
knihovnì BURZA KNIH, kdy si 
mohou ètenáøi vystavené knihy koupit 
za symbolický poplatek a pøispìt tak na 
nové knihy do naší knihovny.

Chtìla bych i touto cestou 
podìkovat dìtem i paním uèitelkám se 
školní družiny za vánoèní výzdobu 
oken v naší knihovnì a popøát všem 
spoluobèanùm v Železné Rudì

VOÒAVÉ A SPOKOJENÉ 
VÁNOCE A Š�ASTNÝ NOVÝ ROK.

Vaše knihovnice Venda M.

Z mìstské knihovny

Mezinárodní trh

V sobotu 6. prosince odpoledne 
jsme oslavili svátek sv. Barbory. 
Èlenové Železnorudského klubu 
pøipravili sladké i masité pohoštìní, 
pro zahøátí oheò a teplé nápoje. 
Návštìvníci  z  øad místních 
ii náhodnì procházejících turistù se 
u kaplièky pod nádražím støídali po 
celé odpoledne. Nikdo neodcházel 
zklamán. Dobrou náladu nezkazil 
ani deštík, který se se soumrakem 
spustil.

Setkání u Barbory

Všem, kteøí mi pomohli pøi mém 
neš�astném úrazu dne 3. prosince, bych 
chtìla ze srdce podìkovat. Zvláštì paní 
doktorce Bártové, panu Pospíchalovi 
z Horské služby, panu starostovi 
Šnebergrovi a dalším. I pøi této smùle mì 
velmi potìšilo, že se setkání a posezení 
dùchodcù a zdravotnì postižených 
vydaøilo a pøispìlo ke krásné pøedvánoèní 
pohodì. I když jsem se nemohla zúèastnit, 
slyšela jsem jen samou chválu na toto 
pøedvánoèní odpoledne, první v Železné 
Rudì.

Hodnì spoluobèanù vyslovilo díky 
patøící pøedevším panu starostovi 
Šnebergrovi, rodinì Fürstù, dìtem a všem, 
kdo se podíleli na pøípravì setkání.

Pøeji všem, aby toto setkání nebylo 
poslední, abychom se v takovéto krásné 
atmosféøe mohli setkat i v pøíštím roce. 
Pøeji vám všem pevné zdraví, hodnì klidu 
a spokojenosti, radosti a dobré pohody.

Anna Moranová, pøedsedkynì sociální 
komise

Dìkovný dopis 
ètenáøky

V nedìli 21. prosince od 12:00 
p r o b ì h n e  v  B a v o r s k é  R u d ì  
2. mezinárodní adventní trh. Trh 
p ø e d s t a v u j e  m e n š i n y  ž i j í c í  
v Bavorsku a sousedy. Ve stáncích tedy 
budou k mání národní speciality ruské, 
thajské, francouzské, anglické, 
belgické, èeské a bavorské. V prùbìhu 
odpoledne vystoupí Železnorudský 
smíšený sbor, dvì bavorské kapely, 
dìtské sbory.  Železnou Rudu, tedy 
Èesko bude stejnì jako loni prezentovat 
Železnorudský klub.

Trh bude umístìn na námìstí vedle 
sportovního obchodu Raith. (Vedra)

(Text a foto: ŽRK)

(Foto: ŽRK)

V minulém èísle jsme vás informovali o 
výstavì fotografií Václava Chabra. Do 
titulku pozvánky však pronikl šotek a místo 
Afrika napsal Šumava objektivem Václava 
C h a b r a .  Z a  t o  s e  o m l o u v á m e  
a  p ø i n á š í m e  o b r á z e k  
z vernisáže a ohlasy získané 
mezi prvními návštìvníky.

Co Vás na výstavì nejvíce 
zaujalo?

„Mapa - poskytuje dìtem 
a všem divákùm orientaci, kudy 
se autor kontinentem pohyboval. 
Dále to, že poznám, jak kde lidé 
žijí. Zapùsobily na mne snímky 
l i d í  -  c h u d o b a  l i d í
v krásné pøírodì.” (Zdena 
Wartnerová)

„Mne zaujal rozdíl mezi 
ž e n o u  è e s k o u  
a africkou. Líbí se mi, že autor 

fotil ženy, jsou to krásná fota. Hodnotím 
popis ve dvou øeèech.” (Rudolf Wartner)

(Vernisáž - foto dole - probìhla 
19. listopadu).  (Vedra; foto:red.)

Afrika objektivem Václava Chabra

V sobotu 5. 12. Poøádal Železnorudský 
klub tradièní setkání u kaple sv. Barbory.

Kromì každoroèních pravidelných 
návštìvníkù jsme pøivítali skupinku 
náhodnì procházejících turistek, ale také 
nové tváøe. Místní nebo cizí? Byli to 
majitelé jednoho z rekreaèních bytù, které 
jsou takovým velkým jablkem sváru 
v našem mìstì. V souvislosti s pøípravou 
novin jsem v poslední dobì dostala více 
ohlasù a názorù od ètenáøù - rekreantù, a� 
majitelù starých chalup nebo nových bytù.

A tak se mi vetøela myšlenka - jsou ty 
proklínané byty jen zlem? Žehráme na nì, 
vidíme je jako viníka postupného úpadku 
ubytovacích zaøízení.

Ale není v jejich majitelích zároveò 
skryta nadìje na oživení v Železné Rudì? 
Nemají nìkdy vìtší zájem o dìní u nás než 
my sami? Co kdybychom je zkusili více 
pøitahovat a zvát k aktivitám, které jako 
obèanská sdružení nebo podnikatelé 
organizujeme?

Vìra Drahorádová, èlenka ŽRK

Slovo do pranice
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Školní atrium se ve støedu 
3. prosince promìnilo na 
místo pøíjemného setkání 
obèanù. Starosta inicioval 
setkání a sociální komise 
spolu s firmou pana Fürsta 
zajistili celou organizaci 
o d p o l e d n e  a  h u d e b n í  
vystoupení.

Po úvodním starostovì 
slovu se o kulturní zážitek 
postaraly dìti z mateøské 
školy pod taktovkou paní 
uèitelky Moniky Najmanové. 
Následovala chvilka volné 
zábavy, kterou neustále 
zpøíjemòovala zpìvem Eva 
F ü r s t o v á  

Adventní setkání seniorù

Václav Viliš, pøedseda ZO SZP 
(foto: ZŠ)

s hudebním doprovodem pana 
Jandovského.

Poté vystoupili žáci 
základní umìlecké školy. 
Vystoupení se všem líbilo. 
V  n a s t a l é m  è a s e  
o d p o l e d n í m  s e  
rozproudila skvìlá zábava 
s hudbou a vyprávìním. 
Senioøi se spokojenì 
rozešli až o deváté hodinì.

Podìkování za tuto 
pøíjemnou pøedvánoèní 
akci patøí mìstu Železná 
Ruda, Svazu zdravotnì 
p o s t i ž e n ý c h  
a všem, kdo k dobré 
náladì pøispìli.

 Agentura ochrany pøírody a krajiny 
a Lesy ÈR uzavøely smlouvu o nových 
bezzásahových územích.

V øíjnu  navštívili NP Šumava zástupci 
Združenia lesníkov a ochrancov prírody 
Tatier, aby zhlédli vybrané plochy 
ovlivnìné kùrovcovou gradací a seznámili 
se s koncepcí diferencované péèe o lesní 
ekosystémy a integrovaným systémem 
ochrany lesù NP Šumava. Slovenští lesníci 
si napøíklad spoleènì s pracovníky Správy 
NP a CHKO Šumava prošli území od 
Modravy k Bøezníku. Bezzásahovým 
režimem nebyli pøíliš nadšeni. Pøes 
všechny výhrady je však tøeba konstatovat, 
že bezzásahovost v lesích ÈR je na postupu.

Pøirozený vývoj lesa
21. 10. 2008 podepsaly Lesy ÈR 

a Agentura ochrany pøírody a krajiny 
smlouvu o spolupráci pøi vymezování 
bezzásahových území. Budou to území po 
celé ÈR, kde jediným hospodáøem bude 
sama pø í roda .  Bude tu  nas to len  
bezzásahový režim buï okamžitì, pøípadnì 
po deseti až tøiceti letech, podle stavu 
ekosystémù. Protipožární management 
bude umožnìn, turistické využití se mìnit 
nebude vùbec. „Není to tak, že bychom 
zaèínali od nuly,“ øekl pøi podpisu ministr 
ŽP Martin Bursík. „V ÈR máme již národní 
pøírodní rezervace, pøírodní rezervace, 
národní parky, chránìná území. Na novì 
definovaných územích chceme sledovat 
pøirozený vývoj lesa. Jde o to, aby strukturu 
lesa rekonstruovala sama pøíroda.“  Bursík 
podtrhl, že Národní lesnický program 
stanovil pro lesy v ÈR tøi základní pilíøe: 
sociální, ekonomický a ekologický.  
„Pohled LÈR a MŽP se stále víc pøekrývají, 
protože mimoprodukèní funkce lesa mají 

vìtší a vìtší význam,” dodal ministr. Martin 
Žižka ze sekce lesního hospodáøství MZ 
dodal: „Je dobøe, že nastává spolupráce 
mezi MZ a AOPK. Rádi budeme sledovat 
pøirozený vývoj lesních ekosystémù. 
Uvidíme, jakým smìrem se to bude ubírat.“ 
Podle názoru øeditele AOPK Františka 
Pojera je dobøe, že bezzásahovost se 
rozšiøuje i na jiná než chránìná území. 
“Potøebujeme co nejvìtší rozmanitost 
v pøírodì, je to dùležité v etapì 
klimatických zmìn, a� už se oteplí nebo 
nastane nìco jiného.” 

Ekosystémy nesmí vykolejit
Generální øeditel Lesy ÈR Jiøí Novák 

poznamenal, že vylišování nových 
bezzásahových území by mohlo jít až do 
celkové plochy 2500 ha. Zatím je vylišeno 
devìt území o výmìøe od 31,3 ha (Libický 
luh) až po nejvìtší Javorinu v Bílých 
Karpatech (166 ha). Celková rozloha devíti 
bezzásahových území je 654,8 ha. 
“Vymezená bezzásahová území se do 
b u d o u c n a  
mohou s tá t  
novodobými 
p r a l e s y , ”  
z a k o n è i l  
N o v á k .  
F r a n t i š e k  
Pojer slíbil, že 
m o z a i k o v á  
s t r u k t u r a  
krajiny bude 
fungovat po 
celé republice. 
“ A b y  t o t o  
bezzásahové 
pojetí  krajiny 
bylo možné, 

Smlouva o nových bezzásahových územích
musíme v ostatním území vyprodukovat 
odpovídající zisk,” poznamenal. Ladislav 
Poøízek z CHKO Kokoøínsko øekl, že 
vytváøení pralesních struktur na území 
bezzásahových lesù bude trvat ještì 
dlouho. “Kostelecké bory ještì nemùžeme 
nazývat pralesem. Jsou tu porosty 
formované zámìrnou èinností èlovìka.
V øádu desítek let mùže ale pozorování 
pøírodních procesù v tìchto lokalitách 
pøinést zajímavé výsledky.“ Dotazy 
pøítomných smìøovaly pøedevším k tomu, 
jak se zmìní pùsobením pøírody druhová 
skladba a zda se bezzásahové lesy nevrátí 
do zcela jiné, neoèekávané podoby.  
„Pokud by došlo k vykolejení ekosystémù, 
bude urèitì možné znovu pøistoupit 
k managementovým opatøením,“ uklidnil 
tazatele Jiøí Novák.  Podle názoru 
pøítomných odborníkù se však v ÈR  zatím 
nepoèítá s vytvoøením tak velkého 
bezzásahového území, jaké máme na 
Šumavì. (-rh-)

Konference k bezzásahovým územím v Praze. Zleva: František Pojer,
Martin Bursík, Martin Žižka, Jiøí Novák. Foto: Radek Drahný

Konference k bezzásahovým územím v Praze. Zleva: František Pojer,
Martin Bursík, Martin Žižka, Jiøí Novák. Foto: Radek Drahný
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Uèitelé a zamìstnanci Základní 
a mateøské školy Karla Klostermanna 

dìkují za celoroèní spolupráci 
a podporu Mìstu Železná Ruda. 

Všem svým žákùm, jejich rodièùm
i všem spoluobèanùm pøejí pøíjemné 
prožití Vánoc a v novém roce hodnì 

štìstí a lásky.
Ctirad Drahorád, øeditel školy

VESELÉ VÁNOCE
A

Š�ASTNÝ NOVÝ ROK 2009
VÁM PØEJÍ

Ivana Vilišová a Václav Šebelík
ITC

Osadní výbor Hojsova Stráž 
Vás srdeènì zve na Vánoèní 

koncert smíšeného 
pìveckého sboru 

ŠUMAVAN,
 èlena Unie èeských 

pìveckých sborù.
Koncert se bude konat 

Pro vánoèní naladìní na Hojsovku

V pátek 19. 12. v 19 hodin nabídne Železnorudský 
smíšený sbor mimoøádný hudební zážitek. Ve spolupráci 
s horažïovickým sborem Prácheò zazpívají 
v železnorudském kostele Èeskou mši vánoèní Jakuba 
Jana Ryby. (Vedra)

Vánoèní koncert

Nìmecký obchodník hledá 
velký dùm 

k pronajmutí na 2 – 3 roky.

INFORMACE: 
Tel.: +49 175 4944565

19.12.2008 
od 18.00 hodin v kostele 
Neposkvrnìného poèetí 

Panny Marie v Hojsovì Stráži.
Program: Koledy z domova 

i ze svìta v úpravách
Zpìv s publikem - koledy

Placená inzerce

„Pøátelé jsou jako hvìzdy, 
nevidíš je, ale víš, že 

nìkde pro Tebe svítí.“

Èlenové Železnorudského 
klubu pøejí všem 

spoluobèanùm a ètenáøùm 
Železnorudského 

zpravodaje 
Vánoce v kruhu blízkých

 a dobrých pøátel a š�astný 
skluz do nového roku .

PF 09



 

Pravidelné úklidy domù
!Úklidy kanceláøí
!Údržba zahrad 

a trávníkù
!Kolaudaèní úklidy
!Údržbáøské práce 
v domácnostec

!Práce s køovinoøezy 
a motorovou pilou
!Èištìní kobercù, mytí 

oken
!Havarijní úklidy

www.uklidy.websnadno.cz
Tel.:773 603205

ÚKLIDOVÝ SERVIS 
ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

(Placená inzerce)

Do konce roku 2012 chce Sport 
Service investovat do areálu zhruba 
120 milionù Kè. Nejprve bude 
dokonèeno zasnìžování areálu, plány 
poèítají s novou lanovkou z parkovištì 
Kaskády do poloviny špièáckého svahu  
a s rekonstrukcí chaty Blaženka na 
víceúèelový objekt s  restaurací, kde by 
v podzemí byly garáže pro rolby 
a skútry. Výhledovì pak firma hodlá 
investovat dalších zhruba 105 milionù 
Kè, napøíklad do stavby nových 
parkoviš�, další lanové dráhy, 
sjezdovek a snowparku. Zámìrem je 
v roce 2010 postavit rozhlednu na 
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Petice Svazu obcí Národního 
p a r k u  Š u m a v a  „ Z a c h r a ò m e  
Šumavu“ pokraèuje.

Øada zastupitelstev obcí a 3.500 
obèanù již svými podpisy  podpoøilo 
úsilí šumavských obcí, které peticí 
„Zachraòme Šumavu“ apelují na vládu a 
Parlament Èeské republiky, aby se 
bezodkladnì zaèaly zabývat situací na 
Šumavì.

Postupné rozšiøování suchého lesa
i v nejnavštìvovanìjších oblastech  
Šumavy ohrožuje nejen tradièní vhled 
unikátní šumavské krajiny ale mùže 
ohrozit i její návštìvnost a následnì 
i životní podmínky obyvatel závislých 

Petice pokraèuje
na turistice. Zvýšenému zájmu 
veøejnosti o petici napomohla i nedávná 
nevybíravá kritika jejích odpùrcù 
i výsledky ankety Hnutí Duha.

Svaz obcí Národního parku Šumava 
se proto rozhodl petici neukonèovat, ale 
nadále v ní pokraèovat. 

Kromì informaèního plakátu je 
veøejnost seznamována se stavem 
šumavské pøírody i díky putovní 
výstavì, která po Praze, Èeských 
Budìjovicích, Hranicích a Olomouci 
byla otevøena vernisáží v pátek 
5. prosince 2008 v 16.00 hod v budovì 
radnice mìsta v Kašperských Horách. 
František Nykles, pøedseda Svazu obcí 
Národního parku Šumava

vrcholu Špièáku. V areálu je také 
plánována výstavba multifunkèního 
objektu (na místì budovy staré 
pohánìcí stanice kotvového vleku), kde 
by mìlo být k dispozici další ubytování, 
nové pokladny, bufet, uèebna, servis, 
ú s c h o v n y  a  h l a v n ì  m o d e r n í  
infokanceláø pro všechny návštìvníky 
Skiareálu .

Pro zajímavost závìrem uvádíme 
s rovnán í  cen  j í zdenek  v l ekù  
v lyžaøských areálech v hlavní sezonì. 
Dospìlí zaplatí za celodenní jízdenku 
ve Svatém Petru (Špindlerùv Mlýn) 
700 korun, v Harrachovì 590, na 

Klínovci 530 a u nás na Špièáku 490 
korun. Týdenní jízdenka pro dospìlého 
stojí ve Svatém Petru 3 500 korun, v 
Harrachovì 3 480 a na Špièáku 2 570 
korun.

Ještì nabízíme porovnání cen na 
Špièáku a na Velkém Javoru v hlavní 
sezónì:
celodenní dospìlí - 490,- Kè; 25,- € 
celodenní dìti - 330,- Kè; 19,- €
denní rodinná - 980,- Kè; 72,- €
týdenní dospìlí - 2570,- Kè; 132,- €
týdenní rodinná - 5150,- Kè; 385,- €
Poznámka: rodinná jízdenka na 
Velkém Javoru platí pro 2 dospìlé 
a maximálnì 2 dìti do 14 let, na 
Špièáku poèet dìtí do 14 let není 
omezen
 (Josef Treml, Sportovní areál)

Jedním z míst, která již dnes mùžeme vidìt v pùvodní podobì 
jen na fotografiích, je vrchol Mùstku. Fotografie pøipomíná 
podobu turistické chaty, která zde kdysi stávala. Má-li nìkdo 
z vás, vážení ètenáøi, zajímavé vzpomínky vážící se k tomuto 
místu, uvítáme je a rádi je zveøejníme. (Red)

Poznáváte?

Novinky pro lyžaøe

P
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Tøetí, velmi krátká epizoda Juránkovy 
chaty zaèíná bezprostøednì po ukonèení 
války. Mezi èleny Èeského Skiklubu Plzeò 
panuje velké pováleèné nadšení a snaha co 
nejdøíve obnovit slávu Juránkovy chaty. 
Každý ze èlenù Skiklubu pomáhá v rámci 
veškerých svých možností. Na rùzných 
místech se konají èetné sbírky s cílem 
sehnat co nejvíce finanèních prostøedkù. 
Èlenové Skiklubu napø. vynáší na svých 
bedrech stavební materiál z nádraží 
Železná Ruda - Špièák na staveništì chaty. 
Projektanty rekonstrukce objektu po 
požáru se stávají inženýr Prokop a doktor 
Neckáø. Chata je v rekordnì krátkém èase 
dne 23.12.1945 opìt otevøena. Bohužel, 
objekt má pouze jedno  patro a je již 
pouhým torzem toho z roku 1932. Velmi 
obtížná pováleèná politická a hospodáøská 
situace v Evropì zøejmì více nedovolovala.

Po roce 1948 se zaèínají na Šumavì 
budovat vojenské újezdy. Oblast Svarohu
 a Juránkovy chaty padá do hranièního 
pásma. Veškerý movitý i nemovitý majetek 
Skiklubu Plzeò je zabaven a postupnì 
pøeveden na orgány novì vznikající 
jednotné Èeskoslovenské tìlovýchovy.  
Na Železnorudsku se  s tává  pro  
návštìvníky Šumavy hranièním místem 
hotel Rixi na Špièáku, níže pak Belveder.
V pásmu smìl pobývat jen ten, kdo v tìchto 
místech mìl trvalé bydlištì nebo mìl
k tomu písemné povolení.

Všechny stavby v hranièním pásmu 
jsou v polovinì padesátých let rozboøeny. 
Stejný osud zøejmì potkal i Juránkovu 
chatu. Demolici tehdy provedli pøíslušníci 
7. roty Pohranièní stráže umístìné na 
Èerném jezeøe. Žádné bližší okolnosti 
kolem této smutné události dnes nelze 
dohledat. Bohužel, potøebné informace 
neobsahují ani v souèasné dobì dostupné 
archivy. Dnes lze na místì poslední 
Juránkovy chaty nalézt pouze ruiny 
a informaèní panel pøipomínající struènou 
historii chaty. Hovoøíme-li o historii 
Juránkovy chaty, pak musíme vzpomenout 
rok 1907. V tomto roce byl založen Èeský 
Skiklub v Plzni, za neopomenutelného 
pøispìní velkého propagátora lyžování na 
Šumavì, Arno Juránka, který zastával 
v létech1913 -14  také post náèelníka 
Svazu lyžaøù Království Èeského. Pøi 
vytváøení historie Juránkovy chaty se 
významnì zapsali i další zakládající 
èlenové Skiklubu. V prvé øadì to byl 
nástupce Arno Juránka Norbert Lang, 
náèelník západoèeské župy lyžaøské, který 
ve funkci jednatele Èeského Skiklubu 
pùsobil až do února 1948.

Arnošt (Arno) Juránek 
pocházel ze šestí dìtí, ètyø 
chlapcù a dvou dcer. Jeho 
otec Arnošt Juránek byl 
dvorním radou a majitelem 
t o v á r n y  n a  v ý r o b u  
mìdikoveckých strojních 
komponen t  v  P lzn i ,  
mìdìného potrubí, kotlù 
 a rùzných konstrukèních 
dílù potøebných k výrobì 
piva aj. Barbora (Betty) 
Juránková po smrti svého prvního manžela 
Arnošta Juránka vstupuje ve svých 43 
letech, dne 19.07.1898 do svého druhého 
m a n ž e l s t v í
 s ovdovìlým padesátiletým spisovatelem 
Karlem Klostermannem. Její nejstarší syn 
Arnošt (Arno) Juránek se tak stává 
n e v l a s t n í m  s y n e m  s p i s o v a t e l e .  
Z dobových písemných pramenù je však 
známo, že mezi obìma muži nepanoval 
nikdy pøíliš dobrý vztah. Pro úplnost je 
tøeba také dodat, že s výchovou svého syna 
Arnošta mìla problém i jeho matka 
Barbora Juránková. Po tragické smrti byl 
Arno Juránek zpopelnìn a jeho popel byl 
rozptýlen ve vodách Èerného jezera.

Jak je možné se k pamìtnímu 
místu Juránkova chata dnes 
dostat?

Jediná znaèená turistická trasa vede
z Bavorska, nejlepší pøístupnost je 
z parkovištì Scheiben nad Bavorskou 
Železnou Rudou, kousek za sedlem 
Brennes. Odtud vede èervená znaèená 
cesta pøímo na hranièní chodník mezi 
Svarohem a Juránkovou chatou. Ze 
Železné Rudy je Scheiben nejlépe 
dosažitelný autem. Jede se  smìrem 
k Velkému Javoru, ale u známého horského 
hotelu Brennes je tøeba pokraèovat 
smìrem  na Lohberg a Lam (silnice St. 
2154), až na parkovištì bavorského letního 
turistického východištì a lyžaøského 
bìžeckého støediska Scheiben. Tady 
zaparkujeme. Vrchol je odtud vzdálen pøi 
pøevýšení cca 300 m asi 2,5 km. Na vrchol 
vedou dvì znaèené turistické stezky.

Výstup na vrchol hranièní hory Svaroh 
(nádherný výhled) a k Juránkovì chatì
z èeské strany je orientaènì pomìrnì 
nároèný. Jako výchozí bod lze zvolit Èerné 
jezero. Odtud se vydáme po znaèené cestì 
smìrem na Stateèek pod Ostrým a pøed 
lokalitou Bílá strž odboèíme po zpevnìné 
lesní cestì doleva, až pøijdeme na 
køižovatku asfaltových cest ve tvaru téèka. 
Na ní se dáme opìt po pohodlné, pomìrnì 

široké cestì doleva a tìsnì pøed Jezerní 
stìnou (už je na dohled) odboèíme doprava 
smìrem na høeben. Tento poslední úsek se 
jde po kamenité lesní cestì, po které se po 
Kyrillu sváželo døevo. Orientaèním bodem 
pro tuto odboèku je skupina  posedù nalevo 
od cesty. Asi po 500 metrech dosáhneme 
státní hranice.  Po hranièním chodníku se 
dáme doprava a po 200 m dosáhneme 
Juránkovy chaty. Hranièní chodník je 
znaèen jako turistická cesta èervenou 
turistickou znaèkou. Nemùžeme tedy 
zabloudit. Je možné také jít za Železné 
Rudy po asfaltové cestì k bývalé vojenské 
rotì Svarožná, u ní po další asfaltové cestì 
odboèit doprava a pak po tzv. Reindlovì 
cestì (asfaltové) pokraèovat pohodlnì až 
na hranici a pak po hranièním chodníku 
vystoupat pøes kamenné moøe až na 
Juránkovu chatu a Svaroh. Variantnì je 
možno jít za bývalou rotou Svárožná rovnì 
po úzké cestì podél potoka Svárožná. Po 
1 km dojdeme ke státní hranici, tu 
pøekroèíme a zanedlouho dorazíme na 
køižovatku znaèených turistických cest. 
Dáme se doprava smìrem na Juránkovu 
chatu a Svaroh. Nejjednodušší je cesta ze 
Šp ièáckého  sed la  mez i  Èerným 
a Èertovým jezerem (orientaèní bod: 
televizní vysílaè) smìrem na hranici blízko 
vrcholu Jezerní stìny po lesní cestì. Tato 
cesta je v souèasnosti bohužel uzavøena. 
Zátaras je na místì socialistických drátù
a je tu z dùvodu ochrany pøírody, pøestože 
tam jezdí tìžká technika tìžit døevo.

Na Svarohu není dosud zøízen hranièní 
pøechod. Použije-li èeský turista uvedenou 
nìmeckou cestu, pak pøi návratu do ÈR je 
tøeba se vrátit buï zpìt do Bavorska nebo  
použít pøeshranièní stezku smìrem na 
èeské území, jak jsou popsány výše.  
Problém je v tom, že cesty na èeském 
území nejsou turisticky znaèené. 
Doporuèuji proto vzít s sebou mapu. 
V místech, kde není znaèena na èeské 
stranì pøírodní rezervace, je možno hranici 
pøekraèovat kdekoliv. 
Josef Rùžièka, Plzeò

Známá a i neznámá
Z historie zaniklé Juránkovy chaty - druhá èást
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