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Vážení spoluobčané,
Na veřejných zasedáních
zastupitelstva města byl mnohokrát
slyšet názor, že nikdy nebyla žádná
koncepce rozvoje Železnorudska
a dotazy, jaká je dnes a do budoucna.
V Železné Rudě se od sametové
revoluce na radnici přede mnou
vystřídalo pět starostů. Všechna
zastupitelstva prošla složitostmi
privatizačních, ratitiučních a dlaších
procesů, které nás plnohodnotně vrátily
d o d e m o k r a t i c k é E v r o p y.
Zastupitelstva z dnešního pohledu
lehkomyslně prodávala majetek obce,
aby umožnila lidem podnikat, a často
tyto podnikatelské aktivity dnes městu
nepřinášejí tu nejlepší vizitku. Zde
mám na mysli pozemky kolem
parkoviště “U Kryštofa”, bývalou
hasičárnu a další.
Podnikatelské aktivity jako jsou
tržnice, noční kluby a herny vytlačily
běžné živnosti, tak jak jejich spektrum
známe z okolních městeček, a přivedly
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do našeho města specifickou klientelu.
Mým hlavním cílem je vrátit
Železnorudsko tam, kam patří,
a nabídnout klientele vyhledávající
rekreační vyžití, sport a turistiku
nabídku odpovídající evropskému
standardu.
Znovu musím připomenout, že
zastupitelstvo schválilo koncepci
rozovje území Alžbětín - Železná Ruda
- Špičák - Brčálník - Hojsova Stráž. Je
vyhlášena změna územního plánu č.7
zaměřená především na aktivity
podporující cestovní ruch. A bude tedy
záležet převážně na zastupitelích, jak
budeme rozhodovat. Samostatnou
kapitolou v působnosti rozhodování
zastupitelstva je stavební uzávěra.
Hlavně samotná Železná Ruda bude
potřebovatř řadu investorů do budov,
které již dosloužily nebo je v dohledné
době nebude možno provozovat. Jak
stav zlepšit je v současné době velký
úkol pro zastupitelstvo.
Michal Šnebergr, starosta

DĚTSKÝ DEN
ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZONY
Pestrý výběr akcí na zahájení letošní
letní sezńy pobaví domácí i návštěvníky.
31.5.2008
- hřiště ZŠ Žel.Ruda – sportovní den
- 13:00 hod.slavnostní zahájení
u zámečku => pochod. Na každého
účastníka pochodu čeká milé
překvapení. Připravena hudba,….
- sedačková lanovka na Pancíř – děti
do 15 let zdarma
- Motokárové hřiště na Špičáku –
parkoviště „Kaskády“ celý víkend
otevřeno od 13:00 do 19:00
- Penzion Jiskra na tento víkend
poskytuje 8% slevu na ubytování +

Oslavy výročí
konce války
V neděli 4. května přijela do
Železné Rudy “Americká
armáda”.
Každoročně si i v Železné Rudě
připomínáme výročí konce druhé
světové války. Letos připomínku u
zámečku zpestřily jeepy veteran car
klubu ze Sušice. Pěkné počasí přispělo
k dobré náladě.
Za účast děkuje všem děkuje
Železnorudský klub.
(Václav Chabr)

Příjezd a uvítání americké armády
(foto: V. Chabr)

klienti budou mít zdarma pronájem
tenisového kurtu, volejbalového hřiště
nebo fitcentra na 1 hodinu.

Prodej dřeva

- Restaurace Šumava – po celý víkend
„Veselé Parkoviště“ – skákací hrad,
venkovní bar, hudba,…

Město nabízí k prodeji palivové
dřevo uložené ve sběrně u Služeb
města. Cena dřeva činí 150 KČ za prm.
Zájemcům bude dřevo vydávat
p. Zelenka v době provozních hodin
sběrného dvora.
Platit se bude v pokladně
ekonomického odboru městského
úřadu. Pan Zelenka potvrdí množství
odebraného dřeva, odvoz si zajistí
každý sám nebo po dohodě
s p.Pospíšilem může dopravu objednat
u Služeb města. (R. Roubal)

1.6.2008
- LA Nad Nádražím – 10:00 hod.
slavnostní otevření nového lanového
centra
- fotbalové hřiště – 13:30 hod. pořádají
železnorudští hasiči + Horská služba
Dětský den. Připraveny jsou různé
soutěže, ukázky záchranných zásahů,
hudba, občerstvení,…
(Ivana Vilišová,ITC)
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Železnorudské vrcholy
aneb soutěž pro turisty na Železnorudsku – léto 2008
Prožíváte dovolenou, či jen víkend
na Železnorudsku? Jste turisté a rádi
poznáváte okolní krásy a přírodní
zajímavosti Železné Rudy? Máte chuť
vyšlápnout si do kopců? Poznávejte
tedy okolí našeho města a zároveň
využijte možnosti něco vyhrát! Stačí
vyzvednout si slosovací lístek
v Informačním turistickém centru
Města Železná Ruda /dále ITC/, který
v daném termínu, vyplněný a opatřený
soutěžními razítky, odevzdáte do
sběrného boxu tamtéž.
Pravidla soutěže:
1. Termín a účast:
- Soutěž probíhá v období od 1.6. do
30.9.2008 včetně.
- účastníkem soutěže může být každý
návštěvník Železnorudska, bez
omezení věku, který si osobně
vyzvedne slosovací lístek
v ITC
2. Průběh soutěže:
- slosovatelné lístky budou k dispozici
na ITC Železná Ruda, Javorská 154
- slosovatelné budou lístky úplně
a čitelně vyplněné, podepsané
a opatřené razítky z přesně
stanovených turistických cílů na
Železnorudsku, kterými jsou:
a) vrchol Pancíře /1214 m n.m./
b) vrchol Špičáku /1202 m n.m./
c) kóta Pod Polomem /1122 m n.m./
Účast v soutěži je omezena na jeden
slosovatelný lístek na osobu slosovatelné lístky budou odevzdány
v termínu soutěže do sběrného boxu
na ITC Železná Ruda
3. Výherci:
- výherce souhlasí se zveřejněním
svého jména a částečné adresy /obec/
na webové stránce ITC Železná Ruda
- výherci budou kontaktováni
telefonicky, nebo písemně a bude
s nimi domluveno předání cen
- výhru nelze vymáhat právní cestou,
účastníci soutěže nemohou požadovat
peněžité plnění výměnou za soutěžní
výhru.

4. Pořadatel:
- pořadatelem soutěže je Město
Železná Ruda, prostřednictvím ITC
Železná Ruda
- ze soutěže jsou vyloučeni
zaměstnanci ITC Železná Ruda a
jejich rodinní příslušníci
5. Ceny:
- jednotlivé ceny budou k jednotlivým
výhercům přilosovány, tzn., že nebude
stanoveno pořadí cen!
- seznam cen bude zveřejněn současně
s pravidly soutěže.
Seznam cen – soutěž Železnorudské
vrcholy
- víkendový pobyt v penzionu
v Železné Rudě pro dvě osoby zdarma
- víkendový pobyt v penzionu na
Špičáku pro dvě osoby zdarma
- víkendový pobyt v penzionu
v Hojsově Stráži pro čtyři osoby se
snídaní zdarma
- víkendový pobyt v hotelu v Železné
Rudě pro dvě osoby se snídaní zdarma
- poukaz na servisní služby /cyklo,
Ski/ z nabídky firmy v hodnotě 600,Kč
- poukaz na nákup zboží ve firemní
prodejně v hodnotě 1.000,- Kč
- poukaz na nákup certifikovaných
šumavských výrobků v hodnotě 500,- poukaz pro 4 osoby – vstup zdarma
do wellnes areálu na 3 hod.
- závěsná dekorace
Sponzoři soutěže:
Penzion HABR, Železná Ruda,
Provozovatel motokárové dráhy na
Špičáku p.BERKA,
Penzion VYHLÍDKA, Hojsova Stráž,
Hotel GRÁDL a BELVEDER,
Železná Ruda,
Firma SKI SNOW MAX, Železná
Ruda,
Cukrárna CHARLOTTE, Železná
Ruda,
Řeznictví Šnebergr, Železná Ruda
OREA Wellnes hotel HORIZONT,
Špičák
RUSTIKAL, Železná Ruda
Penzion BÖHMERWALD Železná
Ruda
/ITC Ž.Ruda, duben 2008/

VODNÉ STOČNÉ
Doplnění reakce na zastupitelský názor.
Předem bych chtěl občany ujistit, že
cena vodného a stočného se nevymyká
běžným cenovým relacím známým
z okolních lokalit. Nájem předplacený
za pronájem vodohospodářské struktury
jsme použili na uhrazení faktur po lhůtě
splatnosti z minulého volebního období.
Otázkou zůstává, proč k takovému
hospodaření docházelo, respektive, proč
byly zadávány práce, na které nebyly
v rozpočtu města schválené
odpovídající rozpočtové prostředky.
Vodné a stočné není cenou, kterou by
reguloval trh. Její výše se stanoví
kalkulací v souladu s obecně závaznými
předpisy - je věcně usměrňovanou
cenou.
Evropská politika v oblasti ocohrany
a správy vod vymezuje kvalitativní
i kvantitativní požadavky na nakládání
s vodou a od toho se odvíjí i její cena.
Pro ilustraci předkládám ceny
vodného kporovnání. Vodné v Kč/m3.
Běšiny
19,90
Č. Poříčí
22,50
Dešenice
15,70
Janovice nad Ú.
19,40
Janovice DEVELO
23,30
Kolinec
22,10
Klatovy
23,93
Nýrsko
16,37
Plánice
25,30
Strážov
20,50
Vrhaveč
19,10
Železná Ruda
17,98
(Micha Šnebergr)

GRANTOVÝ PROGRAM
Máte zájem uspořádat nějakou
zajímavou kulturní, společenskou
nebo sportovní akci a chybí Vám
k tomu potřebné finance?
Využijte možnosti získat finanční
dotaci od Města Železná Ruda, které
pro Vás v tomto roce připravilo
novinku – grantový program pro rozvoj
cestovního ruchu na Železnorudsku.
Cílem toho programu je alespoň trochu
pomoci všem Těm, kteří mají zájem
a snahu pořádat různé akce na
Železnorudsku. Bližší informace
dostanete v Infocentru, Javorská 154,
e-mail: itcruda@sumava.net,
tel.: 376 397 033
Ivana Vilišová, ITC

3fptky k pozvánce na Hojksovku - viz str. 2
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Hojsova Stráž
nezaostává

Hojsova Stráž - Dřevěná olympiáda
24.8.2008 19:00 hod. kostel Hojsova
Stráž - koncert Pellant Collegium členové Symfonického orchestru

Českého rozhlasu a České filharmonie
14.9.2008 - závody horských kol
20.-21.9.2008 - Hojsovecká pouť
(M.K.)

Tak jako každý rok, i letos připravují
občané Hojsovy Stráže řadu kulturněspolečenských podniků. Tyto akce jsou
určeny pro děti i dospělé, místní občany
i návštěvníky z řad chatařů, turistů a
hostů ubytovacích zařízení. Věřím, že
plánované akce budou opět úspěšné a
spolupráce občanů na pořádání těchto
podniků přispěje k upevňování dobrých
vztahů mezi "Hojsováky".
7.6.2008 13:00 hod. hasičárna Hojsova
Stráž - Dětský den
13.7.2008 19:00 hod. kostel Hojsova
Stráž - koncert Žesťové kvarteto Plzeň
6.8.2008 19:00 hod. kostel Hojsova
Stráž - koncert zpěvačky Ireny
Budweiserové
16.8.2008 13:00 hod. hasičárna

Železnorudsko Vás baví ! Kalendářní přehled akcí
31. 5. Zahájení letní turistické sezony
2008
Město Žel.Ruda, 376 397 033
31.5. Sportovní den Základní školy
K.Klostermanna, 376 397 024
31.5. Zahájení provozu motokárové
dráhy Kaskády, Špičák, 602 493 372
1.6. Oslava dne dětí, SDH Železná
.Ruda, 376 397 150
1.6. Otevření lanového centra, LA
Nad Nádražím, 376 387 288
7.6. Dětský den Hojsova Stráž
7.6.Kynologie-zkoušky psů
Kynologický klub Železná Ruda
607 810 762
8.6.Běh jarním Železnorudskem, TJ
TATRAN, 376 397 761
14.6. Zahájení letního provozu
lanovky Sport.areál Špičák,
376 397 167
21.6. Slunovrat“- setkání u Pomníku
Barabů, 376 397 185, Železnorudský
klub
21.6. ,,Železnorudskej noháč“4. ročník turnaje v nohejbalu dvojic
Hřiště zákl.školy
28. 6., 29. 6. BIKE WEEKEND
Sport.areál Špičák, 376 397 167
5. 7. Tradiční tenis.turnaj čtyřherneregistr. Hráči, pension VALMI, 9:00,
376 397 087
6.7. Degustace a povídání o pivu –

3.ročník, Hotel Belvedér, 376 397 016
11.7., 12. 7 - 1.výročí obnovy pivovaru
v Žel.Rudě, 376 397 167, hotel
Belvedér
12. 7., 13.7. - Sport Bar Cup 2008 4. ročník turnaje v malé kopané, hřiště
zákl.školy, 603 858 801
13. 7. Koncert – žesťové kvarteto
Plzeň, Kostel Hojsova.Stráž, 19:00
19. 7. Den s Hit Rádiem FM PLUS,
Areál Samoty, 777 853 306
26. 7. ERIMA CUP-turnaj v kopané
Hřiště za tratí, 777 059 339
1. 8., 2. 8. - Železnorudské slavnosti,
Město Železná Ruda, 376 397 033
6. 8. Koncert – Irena Budweiserová,
kostel H.Stráž, 19,00
16. 8. Dřevěná olympiáda,
Hojsova Stráž
24. 8. Koncert – Pellant Collegium,
kostel H.Stráž, 19,00
7. 9. Koncert Železnorudského
smíšeného sboru, kostel v Žel.Rudě,
11, 00, 737 331 059
20. 9., 21. 9. - Hojsovecká pouť
Hojsova Stráž
28. 9. Běh podzimním
Železnorudskem, 376 397 761, TJ
TATRAN
9/2008 Pivobraní a vinobraní –
2.ročník, Hotel Belvedér, 376 397 016
/Datum konání bude upřesněn/

Výstavy na Železnorudsku
- Historické motocykly, expozice
loutek, geologická expozice – stálá
výstava v „Zámečku“ v Železné Rudě,
- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa
a Pivovarské muzeum – stálá výstava
v hotelu Grádl v Železné Rudě
- Pohádková země nezemě,
strašidýlka, vodníci, víly, pí.Klimtové,
p.Mlejnka- stálá výstava v hotelu
Fanda, Brčálník
- Krajiny mých snů – olejomalby na
plátně p.J.Čermáka – Muzeum
Šumavy v Železné Rudě do 15.6.2008Přirozeně digitální – fotografie p.Fritz
Friesl – IS NP Šumava v Alžbětině, do
16.10.2008
- Curriculum vitae – obrazy, grafika
a kresby p.Josefa Pospíchala z let
současných i dřívějších, Muzeum
Šumavy, Železná Ruda
- Afrika – výstava fotografií v ZŠ
K.Klostermanna v Železné Rudě,
zahájení v červnu 2008
/Upřesnění k akcím, příp.doplnění akcí
naleznete v dalších vydáních
Železnorudského zpravodaje, nebo na
www.sumava.net/itcruda/. /ITC
Ž.Ruda, V.Šebelík/
ITC Ž.Ruda Tel./Fax: 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net

STRANA 4

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

V Šanghaji i v Železné Rudě
Zatímco železnorudský výtvarník
Josef Pospíchal sedává u svého
pracovního stolu či stojí u stojanu
v Železné Rudě, jaho kresby putují
světem. Bulharský věhlasný Dům
humoru a satiry v
G a b r o v u
p o v ě ř e n ý
Institutem kultury
Ministerstva
zahraničních věcí
B u l h a r s k é
republiky sestavil
z e
s v ý c h
depozitářů
putovoní výstavu
pod názvem
“Caricatourist”.
Mezi 65 umělci z
21 zemí jsou prezentovány i práce
Josefa Pospíchala. Expozice s námětem
o životním prostředí se představí v
Athénách (oslavy Mezinárodního dne
Země) v Ženevě, Šanghaji,

Novosibirsku, Ankaře a Varšavě.
Výstava bude na cestách od dubna
do prosince letošního roku.
Ovšem Josef Pospíchal kromě
kreslení a malování ilustrací
a kresleného
humoru připravuje
autorskou výstavu.
Jeho kresby
a obrazy putují
tentokrát jen pár
stovek metrů
z pracovny do
železnorudskéhom
uzea Šumavy.
Pracovní název
v ý s t a v y j e
Curriculum vitae.
Kresby, pastely,
tempery a oleje vystaví muzeum
Šumavy od začátku července do
poloviny září.
Jste zváni.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

vytvořil místní podnikatel pan Karel
Hanzlík. Rovněž návštěvnící naši
expozice vysoce hodnotili propagační
katalog města a jednotlivých hotelů
a penzinů.V Ostravě mělo velký úspěch i
železnorudské pivo z Belvedéru, které
jsme tam vezli na ochutnávku.
Všichni, kdož se z řad podnikatelů
podíleli na celkovém zabezpečení akcí,
zaslouží poděkování a pochvalu za
vzornou prezentaci naší obce a okolí.
Veřejně děkujeme manželům
Strnadovým z hotelu GRADL,
Fürstovým z hotelu Kolibřík, Černým z
hotelu Engadin a Chabrovým z penziou
St.Moritz.
(František Strnad)

I v letošním roce pokračovala
součinnost Města Ž.Ruda a Sdružení
podnikatelů Železnorudska
v prezentaci našeho regionu na výstavách
a veletrzích cestovního ruchu v naši
republice. Účastnili jsme se společně pěti
akcí. Každá takováto prezentace má
jeden cíl: pozitivně představit
Železnorudsko a přilákat ubývající hosty.
Podnikatelé zcela zabezpečili veletrh
v Ostravě, dále organizačně dvě výstavy
v Lysé nad Labem. Poznatky z těchto
akcí jsou pro nás organizátory velmi
pozitivní. Vysoce byl návštěvníky
oceněn výstavní stánek, který pro město

Motokáry
31.5.2008 - 1.6.2008 otevření
motokárové dráhy na Špičáku parkoviště "
Kaskáda " po oba dva dny od 10.oo 18.00 hod.
V měsíci červnu: soboty a neděle vždy
od 13.oo - 19.oo hod.
Červenec a srpen: každý den od 13.oo 19.oo hod.
Jezdí se pouze na suché dráze.
Jízdy mimo uvedenou provozní dobu je
možné uskutečnit po předchozí domluvě
na telefonním čísle 602493372.
Ladislav Berka

GO - REGIONTOUR 2008
10. – 13.1.2008 Brno
Stejně jako v loňském roce, jsme se
účastnili veletrhu cestovního ruchu pod
Plzeňským Krajem. Celá expozice byla
zaměřená na „vodstvo“ Návštěvníci
mohli uvnitř expozice shlédnout
a ochutnat „čistou vodu“ a na památku
pak dostat „skleněnou kapičku štěstí“.
Kolem expozice byli pak jednotlivé
v y s t a v o v a t e l s k é p u l t í k y.
Železnorudsko mělo pultík společně
s městem Klatovy, které s námi velmi
dobře spolupracovalo.
Co se týče návštěvnosti, zdá se mi,
že v porovnání s ostatními roky byla
o trošku menší. Především ze strany
odborné veřejnosti. Největší zájem byl
jako vždy o ubytování (především
levnější), lyžařské areály a cyklotrasy.
Tr a d i č n ě s p o u s t a n á v š t ě v n í k ů
vzpomíná na svá „vojenská léta“ na
Železnorudsku a hodnotila je se
současností a to velmi kladně!!!
Pokud bych měla tento veletrh
známkovat jako ve škole, za organizaci
+ doprovodný program bych dala 2 a za
návštěvnost lepší 3.
Ivana Vilišová
ITC Žel.Ruda

Místní organizace
Dne 10.4.2008 byla se souhlasem
OVV ČSSD Klatovy ustavena místní
organizace ČSSD se sídlem
v Ž.Rudě.Zakládající schůze MO se
zúčastnilo celkem 7 řádných členů CSSD
a zvolilo za předsedu MO pana Petra
Zíku.Ustavující schůze MO se zúčastnila
předsedkyně OVV Klatovy paní
Uldrychová, tajemnice OVV paní
Jakubčíková a člen OVV pan Jakubčík.
V.M.
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Holiday World 14. – 17.2.2008
Tohoto veletrhu jsme se účastnili
stejně jako v loňském roce společně
s Mikroregionem Šumava – Západ. Pro
návštěvníky jsme opět připravili ve
spolupráci s podnikateli soutěž
o opravdu zajímavé ceny. Ze stran
návštěvníků byl největší zájem o čím dál
tím víc populárnější cykloturistiku na
Šumavě. Díky výborné spolupráci
pracovníků infocentra z Kašperských
Hor, Kvildy a Sušice, jsme mohli
poskytnou takřka kompletní informace.
Na odbyt šel již tradičně pěkně vytvořený
katalog Železnorudska
a následně jednotlivé propagační
materiály Železnorudských podnikatelů:
- odhadem: 1200 ks katalogů
- 350 ks image prospektu
- 300 ks trhaček cyklo map
- 250 ks kalendáříků Železnorudska
- 50 ks zimních map
- 250 ks mapek Bílá stopa
- 100 ks Penzion Böhmerwald
- 50 ks Penzion St.Moritz
- 70 ks Hotel Fanda
- 100 ks Hotel Belveder + Grádl
- 50 ks Penzion Habr
- 50 ks Muzeum Historických

motocyklů v Ž.R.
- 50 ks JPK – lyž.škola, půjčovna
- 200 ks SA Špičák
- 50 ks Hotel Kollerhof
- 100 ks Orea Wellness Hotel
Horizont
- 70 ks Hotel Čertův Mlýn
- 25 ks Bavorská Chata
- 10 ks ubytování v soukromí
Hartmanice
CENY V TOMBOLE HOLIDAY
WORLD 14. – 17.2.2008
Celkem se za 4 dny přihlásilo do
tomboly cca 158 lidí. Na soutěžní otázku:
„Jmenujte největší Šumavský vodopád“
správně odpovědělo cca 150. Z nich pak
několik šťastlivců vyhrálo zajímavé
ceny. Železná Ruda:
- CK Šumava Tour – 3x jízdenka na
výlet pro 2 osoby
- LA Belveder – 3x celodenní
permanentka
- Bavorská Chata – 1x večeře pro 2
osoby v hodnotě 600,-Kč
- Farní Domov – 1x pobyt pro 2 osoby
na 5 dní
- Hotel Brčálník – 1x víkendový

pobyt pro 2 osoby
- JPK lyžař.škola, půjčovna – 10x
čepice
- Penzion St.Moritz – 10x nástěnný
kalendář
- Hotel Belveder – 1x víkendový
pobyt pro 2 osoby
- Hotel Grádl – 1x víkendový pobyt
pro 2 osoby
- Penzion Böhmerwald –
3x víkendový pobyt pro 2 osoby
- Penzion Habr – 1x víkendový pobyt
pro 2 osoby
- Orea Wellness Hotel Horizont –
2 x poukaz na 3 hod.do wellness
- SA Špičák – 3 x celodenní
permanentka a 3 x poukaz na zapůjčení
horských kol pro 2 osoby na 1 den
Kašperské Hory:- Hrad Kašperk – 5x
vstupenka pro 2 osoby
Sušice:- Sport Hotel Pekárna –
1 hodina kuželek, 1 hod. Bowlingu,
1 hod. fitness
- 1 x průvodce Železnorudskem
- 4 x knížka
- 5 x DVD Šumava
Všem za jejich pomoc moc
děkujeme.
Ivana Vilišová, ITC Žel.Ruda

Sociální poradna
Vážení,
po ukončení „seriálu“ o Zákonu o
sociálních službách jsem zvažoval, zda
budu pokračovat v psaní k sociální
tématice.
Nakonec jsem zakopl o nápad
a rozhodl se pokračovat Dnes vás
seznámím s prvními příběhy ze života.
To zakopnutí bylo skutečné. Zakopl
jsem o nový práh u nových dveří do
domu služeb Královák. Nové dveře
jsou sice krásné, ale mají výše zmíněný
práh, o který jsem zakopl. Přiznám se,
že jsem si nestačil onen práh změřit. Je
docela možné, že není vyšší než ony
vyhláškou tolerované dva centimetry.
Přesto i ony dva centimetry jsou,
zejména pro vozíčkáře, překážkou. U
vchodových dveří do našeho domu je
práh podstatně nižší, bez ostrých hran.
A to u nás není pošta ani obchody,
nebydlí u nás žádný vozíčkář. Osobně
bych se přimlouval za budování prahů
jenom tam, kde to předpověděla

kněžna Libuše nebo tam, kde je to
nezbytně nutné. A myslím si, že
nezbytně nutné to není téměř nikde.
(Nevzpomínám si , že bych zakopl
mezi dveřmi, které zde byly dříve).
Druhý příběh je z jiného soudku.
V mé poradenské praxi se objevilo již
několik případů, kdy klient je z
hlediska zdravotního uznán plně
invalidní, správa sociálního
zabezpečení mu ale sdělí, že mu žádný
důchod nebude vyplácet. Tito klienti
totiž nemají „odpracované roky“. Podle
zákona je totiž nutné mít pro nárok na
p
l
n
ý
i částečný invalidní důchod mít
odpracovanou (započtenou) nejméně
polovinu doby mezi osmnáctým rokem
věku a dnem vzniku invalidity.
Musíte tedy polovinu této doby
pracovat a platit sociální pojištění, nebo
mít započtené tzv. náhradní plnění. Tím
je zejména nemoc, mateřská dovolená,
příprava na výkon povolání studiem

nebo evidence na úřadu práce.
Z evidence na úřadu práce se však
započítávájí pouze tři roky. Pokud vám
takto chybí několik dní nebo třeba
měsíc či dva, dá se tato situace vyřešit
cestou žádosti o zmírnění tvrdosti
zákona, kdy ministr práce a sociálních
věcí může tyto neodpracované dny
prominout.
Další možností řešení této situace je
doplatit si potřebnou dobu sociálního
pojištění. Háček je v tom, že se vám
stále prodlužuje uplynulá doba po
vašich osmnáctých narozeninách a
chybějící pojištění nelze zaplatit
najednou ale pouze po měsíčních
splátkách tak jako byste byli
zaměstnaní a platili příslušné odvody z
platu. Výše těchto „splátek“ je cca 2
300 Kč. měsíčně. Při chybějícím
jednom roce tedy musíte postupně
zaplatit roky dva. Pokud jste schopni i
při plném invalidním důchodu
pracovat, lze si potřebnou dobu
odpracovat.
Miroslav Horyna
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Číslo / ročník: 5 / 3

období: duben - květen 2008

Vážení čtenáři,
uplynulý měsíc byl plný zajímavých zásahů a o těch Vás opět informujeme v první řadě, ať víte, co se tu děje. Také jsme
stihli postavit májku a uspořádat s tím spojenou veselici a zajet si ke kolegům hasičům do Regenu, do výcvikového
polygonu. Předběžně Vás také informujeme o chystaném dětském dnu, který se bude konat začátkem června. Plakáty s
přesným datem a časem budou včas vyvěšeny jako obvykle po městě a na našich webových stránkách.

Události za 13. duben 2008 - 13. květen 2008:
Požár - 3 x
Technická pomoc - 1 x
Únik látek - 1 x
22.4.2008
Na žádost Policie ČR jsme vyjeli k vyproštění vrtné soupravy, která po zapadnutí zasahovala do
vozovky a tvořila překážku v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
25.4.2008

Likvidace malého množství uniklé rtuti na Základní škole Karla Klostermanna v Ž.R.

6.5.2008
Požár vlaku přijíždějícího do Alžbětína. Při
jízdě osobního motorového vlaku došlo k požáru
elektroinstalace,
dřevěného obložení
a izolace v okolí výfuku.
Ten je veden skrze
strojovnu na střechu.
Před naším příjezdem
strojvedoucí rozpojil
vlakové soupravy, aby
nedošlo k přenosu
požáru na druhý vagón a
použil 3ks hasicích
přístrojů CO2. Naše
jednotka provedl
a hašení pomocí dalších
2ks hasicích přístrojů, ale to se jevilo jako neúčinné, takže musel být nasazen
vysokotlaký proud a další C proud k hašení a ochlazování. Přitom byla
konstrukce vlaku rozebírána, abychom zlikvidovali i poslední ohniska požáru.
Na místo se dostavily i jednotky JSDH Hojsova Stráž, JSDH Hartmanice, HZS
Klatovy a HZSP České Dráhy Plzeň. Vlak byl po uhašení předán hasičům
Českých drah a ti jej doprovodili do depa v Klatovech.
9.5.2008

Požár klestí a suché trávy o rozloze cca 20m2, u hlavní silnice 1km nad ČS Petra.

13.5.2008
Hodinu a půl po pondělní půlnoci jsme byli vysláni k požáru skautské chalupy na Prášilech. Na místo
jsme vyjeli s oběma cisternami a RZA. Pozdějším šetřením bylo zjištěno, že došlo k úmyslnému zapálení repliky
dřevěného domu v Keltském tábořišti. Před naším příjezdem na místě zasahovalo JSDH Srní a Hartmanice. Z objektu
bohužel zbylo jen spáleniště a našich sil a prostředků nebylo na místě události zapotřebí, proto se technika vrátila zpět.
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Májka 2008:
Letošní poslední dubnový den byl ve znamení tradičního stavění májí a pálení čarodějnic. V našem případě se jednalo o
ten první případ a na místo čarodějnic jsme raději nad ohněm připalovali špěkáčky. Před hasičárnou začalo po čtvrté
odpoledne zdobení špice máje a zakrátko poté došlo na stavění májky samotné. Toho se letos opět zúčastnilo i několik
Italských hasičů z přátelského Aldena.
Za podpory starosty Železné Rudy byla májka po čtyřiceti
minutách postavena a následovala zábava, která se protáhla až do
druhého dne. Nicméně májka byla uhlídána, nikdo ji neukradl, a tak
nám město zdobí do dnes…

Vypalování:
V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti,
kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka,
zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů
je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f). Požáry způsobené neopatrností při
zakládání ohně v přírodě nebo vypalování trávy způsobily za posledních 8 let celkem 4151 požárů, které připravily o život
11 lidí, zranily 221 dalších osob a způsobily škody za více než 131 mil. Kč. Za loňský rok to bylo 377požárů a 11
zraněných osob.
Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy
nebo strniště (to je zakázáno), spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě (může se, ale
nezapomenout vždy ohlásit hasičům). Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí
k domnělým požárům. Jen loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjely ve více než 890 případech.
Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata
nebo majetek. Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo
v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru. Také by měli
dbát pozornosti při odhazování nedopalků, či uhašování tábořišť a důkladně se ujistit o jejich úplném uhašení. Pamatujte
také, že nelze pálit všechno . Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché
rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Ještě jednou pro připomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb.
o požární ochraně. Porušení tohoto zákazu může být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení
zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000,- Kč, právnické
osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do
výše 500 000,- Kč.
Vladimíra Hacsiková - tisková mluvčí - HZS Olomouckého kraje,
kpt. PhDr. Petr Kopáček tiskový mluvčí GŘ HZS ČR a Filip Brož
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Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní číslo dispečera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz

Vážení čtenáři,
1.5.2008 začala letní sezóna pro
Horskou službu ve všech pohořích
České republiky. V tomto období
práce záchranářů směřuje na turistické
cesty, cyklotrasy, bikeparky, lanová
centra a ostatní aktivity spojené s
pobytem na horách. V prvních 14
dnech měsíce května bylo na Šumavě
ošetřeno celkem 8 úrazů, z toho ve 3
případech byli pacienti předáni k
dalšímu ošetření posádkám RZS. V
jednom případě byl k těžkému úrazu
přivolán vrtulník LZS.
Dne 16.června slaví Horská služba
Šumava 60 let svého založení. Tento
den v roce 1948 přijeli na Špičák
zástupci HS Krkonoše v čele s
Bedřichem Krátkým, dále s prof.
Vilémem Nečesalem z Ministerstva
školství a s Dr. Františkem Jechortem
z ONV Klatovy, aby zřídili na Špičáku
pobočku Horské služby. Ústředí HS
bylo tehdy ve Vrchlabí. Horská služba
na Šumavě měla tehdy sídlo na

Špičáku, měla jednu stanici v
soukromém bytě, deset členů a velmi
skromné vybavení. Prvním
náčelníkem se stal Antonín Říha stálý
vedoucí školy Svazu lyžařů na
Šumavě. V brzké době následovalo
zakládání dalších stanic po celé
Šumavě. Vznikly okrsky v Hojsově
Stráži, Železné Rudě, Kašperských
Horách, Srní, Modravě, Nových
Hutích, Zadově, Kubově Huti a na
Kleti.
Usilovná práce desítek lidí v
červených větrovkách dovedla
Horskou službu do 21. století, kdy se
tato organizace stala specializovanou
záchranářskou organizací začleněnou
do součásti komplexu integrovaného
záchranného systému ČR.
Při této příležitosti pořádá Horské
služba Šumava dny otevřených
dveří:
14.6.2008 v 10.00 hod., Dům Horské
služby Špičák

13.6 - 14.6.2008 v 10.00 hod., Stanice
Horské služby Zadov 14.6.2008 v
10.00 hod., stanice Horské služby
Kramolín
Srdečně zveme všechny zájemce,
kteří chtějí poznat techniku, vybavení
a práci záchranářů Horské služby.
Vyvrcholení oslav výročí založení HS
na Šumavě proběhne na podzim
tohoto roku a bude organizováno
společně s veterány Horské služby
Šumava. V rámci tohoto výročí
prezentuje Horská služba Šumava
svoji činnost v rámci celého kraje. Dne
25.4.2008 se HS Šumava účastnila
ukázky záchranných a bezpečnostních
složek na akci nazvané „IZS dětem“,
která se konala v Horšovském Týně.
Podobné akce budou probíhat celý
letošní rok. Všem návštěvníkům
Šumavy přejeme příjemný pobyt na
horách a krásné slunečné počasí.
Michal Janďura, náčelník HS Šumava

Naší školáci na cestách
Ve dnech 28. 4. - 10. 5. 2008 proběhla vzájemná výměna školáků spolupracujících škol ze Železné Rudy a severoitalského
Aldena. Z pobytu našich dětí na severu Itálie přinášíme dvě fotografie. Podrobnosti
z pobytu se dočteme v příspěvku základní školy chystaném pro příští číslo Železnorudského zpravodaje. (C. Drahorád)
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Základní informace o provozních
dobách ordinací, lékáren, bank, pošty,
apod. v Železné Rudě, Hojsově Stráži
Lékařská ordinace MUDr. Bártová:
/tel.: 376 397 312/
PO a ČT 7:30 – 8:00 krevní náběry
8:00 -10:00 nemocné. děti
10:00 – 12:00 nemocní.dosp.
12:00-13:30 návštěv.služba
13:30-15:00 poradna pro zdravé děti
15:00-17:00 zdraví dosp.
ÚT a PÁ 7:30 – 8:00 krevní náběry,
8:00 – 10:00 nemocné děti
10:00 – 12:00 nemocní dosp.
Odpoledne návštěvní služba
ST 7:30 – 8:00 krevní náběry,
8:00 – 10:00 nemocné děti
10:00 – 12:00 nemocní dosp.
Odpoledne - ordinace Javorná.
Zubní ordinace MUDr. Lamborová:
/tel.: 724 048 838/
ÚT a ČT 8:30 – 15:30
Gynekologická ordinace MUDr.
Štěpánek:
ST 7:30 – 12:00
Lékárna „U kostela“:
/tel.: 376 324 253/

PO až PÁ 8:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
SO
9:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
Lékárna „U sněžného orla“:
/tel.: 376 397 032/
PO až PÁ 8:00 – 12:30, 13:30 – 17:00
- v ÚT do 18:00
SO
9:00 – 12:00
Česká pošta, s.p., Železná Ruda:
/tel.: 376 326 311 (313)/
PO – PÁ 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
Česká pošta, s.p., Hojsova Stráž:
/tel.: 376 390 120/
PO až PÁ 08:00 – 09:00, 14:00 –
16:00 /změna od 1.4.08 na PO až PÁ
13:00-16:00/
Česká spořitelna, a.s.:
/tel.: 376 387 182/
PO a ST 8:30 – 12:30, 13:30 – 17:00
ČT - zavřeno
PÁ
8:30 – 12:30, 13:30 – 16:00
Československá obchodní banka,
a.s.: /tel.: 376334111/
PO, - PÁ 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
ČT
9:00 – 12:00
Česká pojišťovna, a.s.:
/tel.: 376 397 798, 376 355 111/
ÚT 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Knihovna, internet pro veřejnost
-v ZŠ K.Klostermanna:
/tel.: 376 387 023/
PO a ČT 14:00 – 18:00
ÚT
13:00 – 18:00
- v Hojsově Stráži:
/tel.: 607 748 457/
ST 17:30 – 19:00
Veterinární ošetřovna
MVDr. Mikoška:
/tel.: 376 524 260, 602 372 673/
ČT 15:00 – 17:00
Sběrný dvůr
ST 12:00 – 16:00, SO 08:00 – 12:00
(od 1.4.08 letní změna: ST 14:00 - 18:00)

/mimořádný odběr odpadu po domluvě
na tel.: 606 923 386, příp. 603 354 433/
Informační středisko NP Šumava
Alžbětín:
/tel.: 376 387 060/
ÚT až NE 09:30 – 16:30
Informační turistické centrum:
/tel.: 376 397 033/
denně 8:00 – 12:30, 13:30 – 18:00

/ITC Ž.Ruda, V.Šebelík, 2008/
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DEN MATEK se uskutečnil v úterý 6.5.
v aule ZŠ .Tentokrát jsme na oslavu pozvali
muzikanty z Nýrska - pěkně se zpívalo
i povídalo. Bylo připraveno pro všechny
občerstvení, které zajišťovala paní Marie
Antošová. Děkujeme.
Všem přítomným ženám předal předseda
ZO SZP květiny. Děkujeme i sponzorům :
cukrárně Sněhurka, řeznictví Šnebergr,
pekařství Alžbětín a p.Lučanovi.
Děkujeme všem za hezké odpoledne.

Milý čtenáři,
v tomto měsíci uspořádala naše knihovna
2 soutěže pro naše čtenáře.
První výtvarná soutěž se týkala dětí 1.-3.
třídy s názvem"Mé nejmilejší zvířátko".
První 3 místa budou odměněna drobnými
dárky.

Druhá aktivita zaměstná celý 2.stupeň.
Soutěž s názvem "Vymaluj vchod do
knihovny" dá možnost vybrané třídě
zvelebit vchod do knihovny a podepsat
se pod tuto malbu navždy.
Dále chci upozornit naše čtenáře, že
knihovna bude tentokrát otevřena po
celou dobu velkých
prázdnin, takže vám
Nová knihovnice Vendula naše knihy budou k
dispozici
po celé léto.
Pro naše čtenáře i
návštěvníky Železné
Rudy je tady možnost
užití internetu
ZDARMA. Pro všechny
je tu i BURZA KNIH,
kdy si mohou vybrat za
symbolický poplatek
různé knihy.
S přáním krásných dní
Vendula
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MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
SOUTĚŽILI V KLATOVECH
I v letošním roce pracuje při naší
základní škole zdravotnický kroužek.
Vyvrcholením jeho činnosti je
každoročně soutěž hlídek mladých
zdravotníků ( HMZ), jejímž nejnižším
stupněm je okresní kolo.
To se konalo v pátek 25.dubna
v Klatovech. Z naší školy se zúčastnily
hlídky I. i II. stupně. Na děti čekaly
náročné úkoly – ošetřovaly poraněné
klasickou a improvizovanou technikou,
transportovaly poraněného, obvazovaly
šátkovými i obinadlovými obvazy.
HMZ II. stupně – velitel Jakub Prošek,
členky Michaela Dimpflová, Michaela
Hašová, Barbora Jiráková
a Aneta Šnajdrová - ztratila na vedoucí
hlídku pouze 9 bodů a obsadila tak
2. místo.
HMZ I. stupně – velitelka Denisa
Strelcová, členové Markéta Myšková,
Nora Urbánková, Michaela Vrbasová
a Matěj Valeš v okresní konkurenci
zvítězila a postupuje do krajského kola
soutěže HMZ, které se koná 31.5.2008
v Horšovském Týně. Držme jim pěsti, ať
se jim podaří zabojovat i tam !!
J.Prošková

Pěvecký sbor informuje

V dubnu pořádal Železnorudský
smíšený sbor jarní koncert. Jako host
JARNÍ CYCLINGOVÝ MARATON n a d š e n ý c h p ř í z n i v c ů i n d o o r e vystoupil sbor z Horaž´dovic - Prácheň.
Oba sbory předvedly ukázky ze svého
V penzionu Böhmerwald se konal c y c l i n g u , k t e ř í p o d v e d e n í m repertoáru. V závěru mohli posluchači
27. dubna 2008 v pořadí již druhý, instruktora Ing. Tomáše Horka vyslechnout společné provedení skladeb,
absolvovali 3 hodiny na stacionárních kterými se budou prezentovat 24.5.
tentokrát jarní cyclingový maratón.
kolech v rytmu svižné i pomalejší v Přešticích na Přehlídce sborů. Náš sbor
V toto nedělní odpoledne se sešlo 8
hudby.
se této velké akce zúčastní poprvé
Na závěr proběhlo a doufáme, že úspěšně.
K jarní náladě jistě přispěli i malí
při slavnostní večeři
i nezbytné vyhodnocení, muzikanti z hudební skupiny paní učitelky
p ř i k t e r é m k a ž d ý Najmanové.
Velkým hudebním zážitkem byl
účastník obdržel kromě
i
koncert
klarinetistů z Konzervatoře
čestného uznání za
v Plzni a klavírní vystoupení Martina
absolvování maratonu
Červenky.
i malý dáreček.
Hudba všech žánrů zněla jarní
Z a v š e c h n y Železnou Rudou a my věříme, že všem,
účastníky bych chtěla kteří přišli, přinesla radost a dobrou
poděkovat Ing.Tomáši náladu.
Vystoupení Železnorudského sboru Horkovi za příjemný
4.6.
Plzeń - Masné krámy
sportovní zážitek, který
5.6.
Horažd´´ovice
-kostel
každému z nás tato akce
20.6.
Velhartice
kostel
19.00
přinesla. Jana Prošková
26.7.
Kolinec kostel 17.00
Omluva
Srpen - Železnorudské slavnosti
V dubnovém čísle v poděkování pracovníkům NP Šumava za přednášku bohužel došlo k záměně 9.8. Hrádek u Sušice - kaple 18.00
jmen přednášejících. Tímto ještě jednou děkujeme panu Petru Šrailovi a panu Miroslavu Štádlerovi 4.9. Bayer.Eisestein - kostel 20.00
za jejich poutavý výklad a velmi zajímavé obrázky z NP a CHKO Šumava. Zároveň se jménem nás
7.9. Železná Ruda kostel - 11.00
všech omlouvám panu Petru Šrailovi za záměnu jeho jména. Došlo k politováníhodnému omylu.
Za ZO SZP Železná Ruda Anna Moranová

Liba L.
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TIPY NA TURISTICKÉ
VÝLETY
Navrhuji podívat se do kostela. Dále
prohlídku Muzea Šumavy /20 min./, v
budově muzea je Informační turistické
centrum města Železná Ruda –
poskytuje informace, prodej map,
pohlednic atd. Tel/fax: 376397033, email: itcruda@sumava.net,
www.sumava.net/itcruda.
V opraveném zámečku je Muzeum
historických motocyklů a expozice
loutek, tel: 606737041. V hotelu Grádl
:Pivovarnické muzeum a Strašidelná
knajpa, tel.:376387270
ŽELEZNORUDSKO
Výlet na Pancíř /1214 m/ a k jezerům.
Autobusem směrem na Špičák pod
lanovku. Lanovkou na Pancíř
s přestupem na Hofmankách. Na Pancíři
je rozhledna a restaurace. Z Pancíře dolů
po červené značce na Špičácké sedlo
/3km/. Přes silnici a parkoviště po
silničce k Černému jezeru /3,5 km, po
žluté/. Největší a nejhlubší ledovcové
jezero.
- Zpět na Špičácké sedlo, autobusem
do Rudy.
- Návštěva
Čertova jezera od
Černého – po červené přes Rozvodí /asi
2,5 km, náročná cesta/, od Čertova jezera
buď po žluté zpět na Špičácké sedlo nebo
po červené k pomníčku A. Kašpara /cca
3 km/ a pak po modré turistické značce do
Železné Rudy
Je možné jet lanovkou na Pancíř
a zpátky do mezistanice Hofmanky a po
modré do Železné Rudy /cca 5 km/J
Jezera lze “udělat” samostatně, popř
s vrcholem Ostrý .
Tůra na vrchol Ostrý /1280 m/, jehož
jedna část je česká a druhá německá.
Cestou je možné navštívit jediný
vodopád na Šumavě: Bílá strž.(dvě
možnosti ):
- z vesnice Hamry pod Hojsovou
Stráží po modré /4,5 km, stoupání/ ke
Statečku a dále pak ještě 2,5 km přímo na
vrchol Ostrého;
- z parkoviště za hotelem Karl k
Černému jezeru po červené/ 4,5 km/ od
Černého jezera po červené na vodopád
Bílá Strž / 3,3 km /ke Statečku /10 km/,
od Statečku po modré na vrchol Ostrý
/2,5 km, stoupání/ tam
a zpět/ cca 25km/.
Výlet k jezeru Laka - je nejvýše
položeným a zároveň nejmenším
ledovcovým jezerem na
Šumavě.
Zvláštností jsou plovoucí ostrůvky a
hloubka pouze 3 m. (dvě možnosti ):

- autobusem do Nové Hůrky /ze ŽR
směr Klatovy, asi po 5 km odbočka
doprava směr: Sušice a Prášily; národním
parkem/. Odtud 5km po silničce - modrá
značka k jezeru Laka. Zpět buď stejnou
cestou: autobusem z Nové Hůrky nebo po
červené do Železné Rudy /cca10 km,
prudší klesání/;
- od kostela v Železné Rudě
Sklářskou ulicí po žluté,za železničním
přejezdem okolo hřbitova po zelené
značce až na Debrník/ 1,5 km/ tam dále
po červené přes bývalou rotu Polom,
vodní kanál a bývalou Hůrku na jezero
Laka /12 km ( není okruh ).
Výlet k Černému a Čertovu jezeru –/
výlet pro náročnější turisty/ z parkoviště
na Špičáckém sedle za hotelem Karl se
vydáme po lesní silničce.Žlutá značka
nás asi po 300 m dovede k informačnímu
panelu, označujícímu místo, kde
prochází špičácký železniční tunel. Byl
postaven v letech 1874 -1877 a měl
umožnit důležité spojení do Bavorska. Je
nejdelším tunelem v Čechách 1748 m. Po
vrstevnici obcházíme vrchol Špičáku
(1202m ). Vpravo se otevírají výhledy do
údolí Úhlavy, vidíte Brčálník a v pozadí
Můstek.Voda z Černého jezera proudí na
lopatky turbíny umístěné na toku
Úhlavy.Po mírném stoupání na
posledním úseku procházíme porostem
smrku,jedle a buku na zpevněnou hráz
Černého jezera, leží v nadmořské výšce
1008 m,pod 330 metrů vysokou
skalnatou stěnou zvanou Jezerní. Černé
jezero má rozlohu 18,5 hektaru a od hráze
k Jezerní stěně je zhruba 800 m dlouhé.
Od tohoto jezera se vydáme po červené
značce(prudší stoupání a kamenitý terén)
na Rozvodí (1156 m) a dále sestupujeme
k Čertovu jezeru cca 1,5 km. Jezero leží
ve výšce 1030 m nad mořem,má rozlohu
10,3 ha a hloubku 37m. Jezero leží na
jižním svahu Jezerní hory. Zpět na
Špičácké sedlo jdeme po žluté
značce.Přecházíme známé lyžařské
sjezdovky na Špičáku s novou
čtyřsedačkovou lanovkou okolo hotelu
Rixi, dále okolo vůbec prvního penzionu
na Šumavě – Prokop a dále přes Špičácké
sedlo na parkoviště odkud jsme
vycházeli. Ze sedla je při dobrém počasí
nádherný výhled na horu Falkenstein,
někdy i vzdálené siluety Alp.Obě jezera
nemusíte vidět v jeden den, každé jezero
můžete navštívit zvlášť.
Podle místní pověsti dolinu, v níž
Čertovo jezero leží ,vyryl do země ďábel,
který chtěl strhnout do pekla mladou
dívku. Ta mu ale na ocas uvázala veliký
kámen a čert s balvanem na ocase skončil
na dně jezera. Dodnes se prý z něj
vynořují podivné postavy.

Procházka po Křížové cestě. Na
křižovatce (na náměstí ) před kostelem
doleva vzhůru po silničce zvaná
Belvederská, kolem penzionu U zlomené
lyže až narazíte na šipku - odbočka
doprava: Křížová cesta. Dáte se mezi
ploty a asi po 50 m mezi břízami uvidíte
první zastavení. po trase křížové cesty
postupujte až ke kapli Sv. Anny. Obrazy
jsou kopie originálů malovaných
Johanem Georgem Wittmannem. Kaple
je uzamčena. Zpět se můžete vydat okolo
hotelu Belvedér a po asfaltové silničce se
vrátíte do Ž.Rudy. Je to krátký výlet
a může být i okruhem.
Rozhledna Poledník /1315 m/
a Prášilské jezero
Autobusem/autem do Prášil /směr
národní park/
- asi 1 km za Prášily je Slunečná
a odtud je možné jít k Prášilskému jezeru
/3,5 km/ a na Poledník /4 km/ - prudké
stoupání
- dojet z Prášil do Velkého Boru,
odtud na Poledník a zpět přes Prášilské
jezero do Slunečné, popř. po silnici ze
Slunečné do Velkého Boru (okruh).
Zajímavé expozice v informačních
centrech NP Šumava: Kašperské Hory,
Kvilda, Rokyta.
Výlety do vzdálenějších a neméně
krásných lokalit Šumavy – národní
park.
Srní – Vchynicko–Tetovský plavební
kanál, který se v minulosti využíval
k plavení dříví ze šumavských
lesů.Hauswaldská kaple – šumavské
Lurdy, v r. 1820 postavena první kaple
a začaly se zde sloužit poutní mše.V r.
1860 byla postavena větší kaple, která
měla špatnou pevnost a stabilitu.Třetí
kaple byla postavena v r. 1902 a v r. 1957
při vznikajícím prostoru pohraniční
stráže byla podminována , odstřelena
a tím navždy zničena.Jako zázrakem přes
silný výbuch se zachránila soška Panny
Marie Lurdské, která je dodnes jako
relikvie uchovaná v srnském kostele.
Proto se toto místo na Šumavě
považovalo za šumavské Lurdy. A jak
základy kaple najdete.Ze Starého Srní po
modré značce cca
2 km
okolo
plavebního kanálu a u strého mostu
vlevo po zelené značce přijdete přímo
k novým základům staré kaple a nově je
zde postaveno .
Antýgl u řeky Vydry – odtud naučná
stezka směr Čeňkova Pila nebo naopak.
Modrava – Tříjezerní slať. Kvilda –
Jezerní slať, prameny Vltavy. Borová
Lada – Chalupská slať. Kaplice pod
Boubínem – Boubínský prales.
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BAVORSKO
Výlet na Velký Javor /Grosser Arber,
1456 m/ do Německa na nejvyšší horu
Šumavy:
- z hranice do Bayer. Eisenstein, hned
za německými hranicemi odbočit
doprava – směr Brennes, Grosser Arber,
Arbersee. K velkému Javorskému jezeru
cesta asi 12 km. U hotelu Brennes odbočit
doleva.Autobus ze Ž.Rudy odjíždí
z autobusové zastávky v Železné Rudě
9:07, 11:07, 13:07 hod a doveze Vás až
k lanovce na Velký Javor (kabinová
lanovka - gondola ).
- vystoupit u kabinkové lanovky na
Javor, cena nahoru a dolů 9,50,- EUR,
nahoru 7,- EUR
- jet až k jezeru, obejít jezero a odtud
jít na Javor pěšky /asi 2 hodiny/
Je možné navštívit malé Javorské
jezero ? od hotelu Brennes nebo
z Velkého Javoru
Výlet na Schwellhäusl. Na křižovatce
před kostelem doprava dolů přes most,
dále k železničnímu přejezdu. Za ním
doleva nahoru kolem hřbitova a alejí až
na rozcestí Debrník. Dále směr
Ferdinandovo údolí až na turistický
hraniční přechod.
Přejdete přes dřevěný mostek, po
břehu potoka dojdete k další lávce,
přejdete a s potokem po levé ruce se dáte
po cestě na rozcestí u mostu a parkoviště.
Odsud pěšky po tzv. Knaipwegu
/v prospektu Schwellsteig/ 2 km ke
Schwellhäuslu nebo na kole prudce
doprava po písčité silničce nejprve do
kopce.
Zpět je možno stejnou cestou nebo
přes Hochberg po dřevařské cestě. /Na
rozcestníku č. 17/ Nejprve budete stoupat
v zatáčkách asi 1,5 km a pak s kopce také
asi 1,5 km k železničnímu přechodu
a doprava k nádraží v Bavorské Železné
Rudě. Tam je turistický hraniční přechod
a Informační středisko NP Šumava
a Bavorský les, stezka vede až do Železné
Rudy. Tento okruh je asi 14 km dlouhý.
V SRN je možné u hranic navšítivit
města: Regen; Bodenmais: sklárna;
Zwiesel: Waldmuseum,
Spielzeugmuseum
Lohberg: Bayerwald – Tierpark /zoo/
Ludwigsthal:(zoo) na
dvoukilometrovém okruhu najdete
několik druhů zvířat,podíváte se na menší
rozhledničku,v informačním středisku

načerpáte další informace a můžete
navštívit i restauraci .
Regenhütte: Tiermuseum, sklárna;
Bayerisch Eisenstein na nádraží:
Localbahnmuseum, sklárna
Plavecké areály:v Železné Rudě
v hotelu Ostrý,na Špičáku pak hotel
Čertův Mlýn, hotel Stella,wellness hotel
Horizont, na německé straně pak
Zwiesel, Lam
U nás je možné navštívit města:
Klatovy: náměstí, katakomby, Černá
věž, galerie U Bílého Jednorožce
Sušice: náměstí, muzeum, Kaple
sv. Anděla Strážce
Hrady a zámky:
Klenová u Janovic: hrad a zámek, v
prostorách probíhají výstavy českých i
zahraničních umělců. Info: 376692208
Kašperk v Kašperských Horách:
založen roku 1356 Karlem IV. jako
pomezní hrad na obranu hranic. Info:
376582324
Velhartice: dostaveny roku 1318,
koncem 14. století se stal majetkem
Buška z Velhartic středověký gotický
hrad. Návštěvníci mohou absolvovat
2 prohlídkové okruhy: hrad a zámek,
součástí nabídky je i promítání
audiovizuálního pořadu o historii
a obnově hradu. Info: 376583315
Rábí: založené po r. 1300, v roce
1421 byl hrad dobyt a vypálen Janem
Žižkou, info: 376596235
MUZEA ŠUMAVY
Muzeum Šumavy Sušice bylo
založeno roku 1880 a bylo prvním
muzeem v Pošumaví. Sídlí v Sušici na
náměstí v jednom z nejkrásnějších
domů, který je jedinečnou ukázkou
gotického a renesančního stavitelství .
Sídlí zde ředitelství muzea, knihovna
a archiv muzea.
Expozice: regionální dějiny,
archeologie, sušický cínový poklad,
gotické plastiky, šumavské sklo,
kapucínská knihovna, sušické sirkařství,
Karel Klostermann.
Otevřeno: květen - říjen, úterý sobota 9 - 17 hodin, neděle 9 - 12 hodin
polední přestávka 12 – 12:45,
pondělí zavřeno
Telefon: 376528850, e-mail:
muzeum.susice@worldonline.cz,
adresa: Nám. Svobody 40, 342 01 Sušice
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

sídlí v jednom z domů na náměstí a je zde
historické a přírodovědné pracoviště
muzea
Expozice: příroda na Šumavě zoologie, botanika, geologie, ochrana
přírody, zemědělství, myslivost a těžba
zlata, dále sklářství, lidové umění,
gotické a barokní plastiky, kolekce
regionálního výtvarného umění a grafiky
se šumavskými motivy (J.Váchal,
A.Moravec).
Otevřeno: květen - říjen, úterý sobota 9 - 17 hodin, neděle 9 - 12 hodin (
červenec-srpen neděle 9 - 17 hodin ),
polední přestávka 12-12,45, pondělí
zavřeno - adresa: Náměstí 140, 341 91
Kašperské Hory
Součástí muzea v Kašperských
Horách je i Stanice pro handicapované
živočichy, která je veřejnosti nepřístupná
a galerie muzea, kde jsou instalovány
výstavy s nejrůznější tematikou. Galerie
má celoroční provoz a je zde umístěna
také prodejna skla sklárny
Rückl
v Anníně (tel.: 376582530 ). Úterý –
sobota 10:00 – 16:00 hod., neděle 10:00 –
12:00 hod.
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Sídlí v bývalé vile sklářské rodiny
Abelů z r.1877.V expozici je lidový
malovaný nábytek, sklářství,
hamernictví, lidová řemesla a umrlčí
prkna.
Otevřeno: celoročně, úterý – sobota 9
– 17 hod., neděle 9 – 12 hod., pondělí
zavřeno, telefon : 376 397 319
Adresa: 340 04 Železná Ruda,
Javorská č. 154.
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré
Vodě u Hartmanic muzeum přibližuje
kulturu a náboženství židovské menšiny,
která žila v pohraničí Šumavy a Českého
lesa, než se k moci dostal autoritativní
režim a postavil proti sobě Židy, Němce a
Čechy.
Otevřeno :celoroční provoz, út – ne 9
– 12 12:30 – 17:00 hod
Telefon : 376 593 412 v budově je
umístěno informační středisko NP
Šumava
Horská synagoga v Hartmanicích
Nejvýše položená synagoga v ČR.
V sezoně je synagoga otevřena denně
kromě pondělí od 9 – 18 hodin,
w w w . h a r t m a n i c e . c z
Synagoga@hartmanice.cz
Ivana Vilišová, ITC
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