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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zimní sezóna začala
s předstihem a tak se dá očekávat, když
se vyplní všechny předpovědi na zimní
období, že si budeme moci napravit
reputaci z minulé zimní sezóny. Ta se
nekonala. Budeme doufat, že vše se
v dobré obrátí a Železnorudsko bude
v nadcházející zimě „zásobeno“
potřebným množstvím sněhu.
V následujících řádcích Vám musím
sdělit pro mě osobně potěšující
skutečnost a to obsazení čtvrtého místa
v soutěži měst nad 1000 obyvatel
Plzeňského kraje ve sběru
separovaných vytříděných složek
komunálního odpadu.
„MY UŽ TŘÍDIT UMÍME!“
Všem co přispěli k tomuto umístění
děkuji. Věřím, že v příštích letech
dosáhneme ještě lepších výsledků,
vždyť ekologické chování by mělo
být základním parametrem života
na Šumavě!
Další pozitivní události jistě jsou:
otevření nové zastávky Českých drahŽelezná Ruda centrum, stálá geologická
expozice Český kráter umístěná
v zámečku a geopark u základní školy.

Vstup české republiky do
Shengenskéno prostoru bude po pádu
železné opony další změna, která
ovlivní Železnorudsko.
V praxi to bude
znamenat volný pohyb
osob přes státní hranici
a zrušení kontrol
na hranicích
po 20.12.2007. Státní
hranice, spojovaná
s jakousi překážkou,
prakticky přestane
existovat .
Ing. Michal Š n e b e r g r
starosta

Informace
Město jako vydavatel zpravodaje má
zájem na co nejlepší dosažitelnosti novin
pro všechny zájemce.
Zpravodaj vychází v nákladu 1000 kusů,
zvýšil se počet distribučních míst o další
prodejny, zpravodaj bude k dispozici na
nádražích i v informačních střediscích, aby
se informace dostávaly nejen k místním
občanům.
Zvýšený počet výtisků už je výhodný
i pro poskytnutí místa na reklamu, jejíž
cena je ve srovnání s jinými místními
periodiky nízká. Reklama velikosti 7x10
cm (1/8 stránky) stojí 250,- Kč,
dvojnásobná 500,- a půlstránková
upoutávka 1000,- Kč.

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

VELETRH
CESTOVNÍHO
RUCHU ITEP 2007
Ve dnech 4. - 6. 10. 2007 se již
poněkolikáté konal veletrh cestovního
ruchu ITEP.
Město Železná Ruda se zde opět
prezentovalo a to ve spolupráci
Železnorudských podnikatelů. Ze
strany návštěvníků byl největší zájem
o ubytování, sjezdové a běžecké
lyžování a také o kulturní a společenské
akce.
Nejvíce návštěvníků vytýkalo
Železnorudsku noční kluby a tržnice.
Naopak vychvalovali rozšiřování
sportovních možností a služeb na
Železnorudsku a také zlepšení
dopravních možností. Zejména
fungující spoj ve směru Žel. Ruda =>
Prášily => Sušice. Ivana Vilišová, ITC

Foto - ITC

Kronika města

Před čtyřiceti lety

byste chtěli nechat „zvěčnit“
v Železnorudské kronice, přijďte mi ji
19.11.1967
prosím sdělit do Informačního centra
Vážení spoluobčané, jak jistě víte,
Na Špičáku
nebo ji můžete poslat na adresu
j s e m n o v ý m
bylo 5 cm
IvcaV10@seznam.cz
kronikářem v Železné
s n ě h u
Mám na mysli
Rudě. S každou novou
a ihned
např. narození dítěte,
sněhovou vločkou se
zahájen
významné jubileum,
nám blíží konec roku,
trénink ve
různé akce, poznatky
a proto Vás chci
sjezdových
o počasí, kuriozity,
poprosit o spolupráci.
disciplinác
zánik nebo vznik
Pokud máte
h
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lyžařské
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Ivana Vilišová, ITC
informaci, kterou
v
Klatovech.
Železná Ruda
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STRANA 2

NÁSLEDKY ORKÁNU KIRIL
NA LESNÍM MAJETKU MĚSTA
ŽELEZNÁ RUDA V ČÍSLECH
Živelní katastrofa jménem Kiril se 32 383 Kč čistého zisku.
nevyhnula ani lesním porostům
Zbylou dřevní hmotu bylo nutno
v majetku Města Železná Ruda.
z důvodu hrozícího vylétnutí kůrovců
zadat k okamžitému
z p r a c o v á n í
a urychleně odvézt
z lesa. Práce byly zadány
živnostníkům, kteří
vytěžili, přiblížili a
rozmanipulovali 115m3.
Toto dříví vykoupila z
části Lesní společnost
Železná Ruda a. s,
částečně firma Less-Forest
Sušice. Po odečtení
nákladů na výrobu
a odvoz z lesa činil čistý
zisk 658KČ/m3,. což je 75
703 KČ .Celkově byl tedy
Celkově bylo zpracováno 144,52 m3
čistý zisk
polomového smrkového
Města
dřeva. Usnesením
108 086
zastupitelstva bylo dříví
Kč.
nabídnuto ke zpracování
J
e
p
ř
í
m
o
nutno
v porostech formou
zmínit,
samovýroby. Této nabídky
že v době
využili pouze tři
kdy jsme
samovýrobci, kteří vlastními
d ř í v í
silami vytěžili, přiblížili a
nabízeli,
odvezli z lesa 29.52m3. Po
b y l
zatřídění do kvalitativních
takový
tříd a po odečtení nákladů na výrobu, přetlak dřevní hmoty na trhu, že i velké
vyšla průměrná cena 1 097 Kč/m3 což je společnosti, které se zabývají
obchodem se
dřevem, měli značné
problémy svoje
výrobky prodat.
Mnohde se zřizovaly
náhradní sklady
dřeva, protože
odběratelské
kapacity byly zcela
zaplněny.
Také ceny prací v
prvovýrobě vzrostly
mnohde více než
dvojnásobně
a výrobní kapacity
byly soustředěny do
nejvíce postižených

oblastí s největšími objemy hmoty.
Pokud bych to shrnul z lesnického
pohledu, nevznikly v našich porostech
žádné významné škody.
Porosty jsou na závětrné straně
převládajících bořivých větrů
a také nevznikly žádné holiny, které by
bylo nutno uměle zalesnit. Hlavní
škodou tedy pro Město zůstává výše
zisku,který by byl za normálních
okolností zhruba dvojnásobný. Do
budoucna bude nutno začít s obnovou
těchto porostů, které již přesahují stáří
mýtného věku a zhodnotit dřevo dříve,
než se na jeho kvalitě podepíší hniloby
a další možné živelní kalamity.
Radek Roubal
Ilustrační foto - redakce
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STRANA 3

Horská služba
Naše sídlo:
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

Kdo jsme:
HORSKÁ SLUŽBA ČR, obecně
prospěšná společnost, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo pro místní
rozvoj na základě rozhodnutí vlády ČR,
ze dne 21.12.2004, je výběrovou,
specializovanou, záchranářskou
organizací s působností v jednotlivých
horských oblastech ČR.
HS ČR, o.p.s. je složkou
Integrovaného záchranného systému na
vyžádání, dle zákona č. 329/2000 Sb. Je
také členem mezinárodní organizace
horských služeb IKAR.
HS ČR, o.p.s. zejména:
- organizuje a provádí záchranné
a pátrací akce v horském terénu
- poskytuje první pomoc, zajišťuje
transport nemocných a raněných
- vytváří podmínky pro bezpečnost
návštěvníků hor
- zajišťuje provoz záchranných
a ohlašovacích stanic Horské služby
- provádí instalaci a údržbu výstražných
informačních zařízení
- vydává a rozšiřuje preventivněbezpečnostní materiály
- informuje veřejnost o povětrnostních
a sněhových podmínkách na horách
a o svých opatřeních k zajištění
bezpečnosti na horách
- sleduje úrazovost, zpracovává
úrazovou statistiku, na základě které
provádí rozbor příčin

- úrazů na horách, navrhuje
a doporučuje opatření k jejich snížení
- provádí hlídkovou činnost na
hřebenech hor a na sjezdových tratích,
pohotovostní službu
na stanicích a domech Horské služby
a lavinová pozorování
- zajišťuje pomoc při odstraňování
následků živelných pohrom
- spolupracuje s ostatními
z á c h r a n n ý m i
organizacemi v České
r e p u b l i c e
i v zahraničí
- spolupracuje s orgány
veřejné správy, ochrany
přírody a životního
p r o s t ř e d í
a jinými orgány a
organizacemi
Horská služba
pravidelně pořádá školení,
kurzy a výcvik svých
zaměstnanců a dobrovolných členů HS.
Účastní se mezinárodních akcí, kurzů
a soutěží např.: lavinové kurzy, soutěže
ve skialpinismu, soutěže pátracích psů,
a jiné.
Horská služba oblast
Šumava
Působí v západočeské a
jihočeské části Šumavy ve
vymezeném horském terénu,
který začíná horou Ostrý a
končí údolní nádrží Lipno.
Pokrývá část oblasti CHKO
Šumava a celou oblast NP
Šumava.
Je rozdělena na 3 pracovní
obvody: Špičák, Zadov a
Kramolín. Ústředí Horské
služby oblasti Šumava sídlí
v domě HS v obci Špičák.
Z d e s e n a c h á z í
administrativní centrum pro
celou oblast a sídlo náčelníka
HS Šumava. V jednotlivých
pracovních obvodech jsou
tyto záchranné terénní
stanice: Špičák Sportovní
areál, Zadov, Kvilda, Kubova
Huť, Stará Pec, Kramolín a
Kleť. V těchto oblastech
působí 9 zaměstnanců, 1
administrativní pracovník, 2
zimní sezónní zaměstnanci a
25 dobrovolných členů

v
č
e
t
n
ě
4 lékařů. Celá oblast HS Šumava
disponuje tímto technickým
vybavením: 1 těžké terénní vozidlo
DEFENDER, 5 vozidel VW
Transporter, 3 čtyřkolky, 14 sněžných
skútrů a dalšími prostředky potřebnými
k první pomoci a transportu zraněných.
V letošní letní sezóně 2007 bylo
ošetřeno v rámci celé oblasti 138 úrazů.
Dne 17.11.2007 začala zimní sezóna
a byl zahájen provoz ve všech výše
uvedených lokalitách. Horská služba je
připravena poskytnout veškerý servis
návštěvníkům našich hor.
Přejeme všem návštěvníkům
Šumavy příjemnou zimní sezónu
2007/2008.
Michal Janďura, náčelník HS Šumava
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STRANA 4
Nízkoprahová denní centra
Poskytují ambulantní nebo terénní
služby pro osoby bez přístřeší. Služba
zahrnuje poskytnutí stravy nebo pomoc
Domy na půl cesty
při jejím zajištění, poskytnutí podmínek
Poskytují pobytové služby zpravidla pro osobní hygienu, poskytnutí pomoci
mladým do 26 let, kteří opouštějí při jednání s úřady apod.
např.dětské domovy, zařízení pro výkon
Nízkoprahová zařízení pro děti
ochranné výchovy, vězení… Slouží
a
mládež
k překlenutí období, ve kterém si hledají
zaměstnání, vlastní bydlení apod.
Poskytují ambulantní nebo terénní
služby
dětem ve věku od 6 do 26 let
Kontaktní centra
ohroženým nežádoucími
Jsou nízkoprahová zařízení, s p o l e č e n s k ý m i j e v y ( d r o g y,
poskytující ambulantní nebo terénní kriminalita….). Zpravidla nabízejí
služby osobám ohroženým závislostí na neorganizované mládeži návštěvu
návykových látkách. Poskytuje rady těchto zařízení, vyplňují jejich volný
např.rodičům kteří mají podezření že čas. Služba je poskytována anonymně.
jejich dítě začíná užívat drogy, nebo
Pokud budete chtít některou tuto
uživatelům drog zprostředkuje léčbu,
službu
vyhledat, zavolejte (376 323
vymění injekční stříkačky apod.
527, 775 786 003 ) nebo nás navštivte v
Krizová pomoc
Klatovech ve Vídeňské ulici 9/IV.
Zaručujeme
Vám diskrétní projednání
Je terénní, ambulantní nebo
vašeho
případu.
Pokud si budete přát,
pobytová služba, poskytovaná na
nebude
při
projednávání
vašeho
přechodnou dobu osobám které se
problému
přítomna
žádná
další
osoba.
nacházejí ve stavu ohrožení zdraví nebo
Zákon
na
ochranu
osobních
údajů
nám
života a nemohou přechodně tuto situaci
ukládá
povinnost
mlčenlivosti.
Pokud
řešit vlastními silami. Tato pomoc je mj.
nabízena osobám jejichž partner byl na nebudete chtít nemusíte nám sdělit ani
základě zákona vykázán na přechodnou své jméno.
Miroslav Horyna
dobu ze společného obydlí a ohrožuje
tuto osobu násilným chováním.

Zákon o sociálních službách
6. pokračování
V minulém pokračování našeho
seriálu o sociálních službách jsme
skončili u telefonních čísel, na kterých
seženete pomoc v případě vašeho
ohrožení. Dnes budeme pokračovat
dalšími sociálními službami.
Tlumočnické služby
Jsou služby
poskytované
o s o b á m
s především
smyslovým
postižením
(neslyšící,
nevidomí,
hluchoslepí).
Azylové
domy
Poskytují na přechodnou dobu
ubytování osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení
(vyhoříte, vyplavený byt….). Služba je
spojena zpravidla s poskytnutím stravy
nebo pomocí při jejím zajištění
a pomocí při obstarávání osobních
záležitostí (jednání na úřadech,
pojišťovna apod.).
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Sedačková lanovka
na Pancíř
jízdné do 31. 12. 2007
Sedačková lanovka Špičák - Pancíř,
tel.: 376 387 134 - v provozu od 9:00
- 16:00 hod.
Ceny :
bodová jízdenka v úseku
Špičák - Hofmanky.10/5 jízd:
dospělí - děti
220,-/130,- - 150,-/80,-

Na výletě
Pátek 9. listopadu 42 dětí ze 2., 3.
a 4. třídy se svými učitelkami vyrazilo
do Klatov.
Navštívili zde pěkné prostředí
klatovského divadla, kde zhlédli
představení brněnského divadelního
souboru Kamarádi ,,Na Výletě“.
V pásmu zábavných scének
a veselých písniček se dozvěděli, jak se
mají chovat v lese, kteří živočichové
tam žijí, které houby mohou sbírat a jak
k tomu vést i svoje další kamarády.
Pro všechny to bylo příjemně
strávené páteční dopoledne.
Jana Prošková

STRANA 5

Ze zastupitelstva.
V tomto čísle nenajdete obvyklou
stránku věnovanou usnesení
zastupitelů. Je to proto, že od 1. října se
zastupitelé nesešli na veřejném
zasedání, pouze proběhly porady
k jednotlivým problémům. To však
neznamená, že se nepracuje. Potěšující
je zpráva, že finance města se podařilo
konsolidovat a je reálná perspektiva
vyrovnaného rozpočtu pro příští rok.
Druhá pozitivní zpráva se týká
rekonstrukce sedačkové lanovky na
Pancíř. Dobře pokračuje proces
k získání Územního rozhodnutí.
Poměrně dlouhá přestávka mezi
dvěma veřejnými zasedáními byla
vynucena i termíny, které běží ve věci
vyhlášek o stavebních uzávěrách. Tuto
záležitost musel stavební úřad
přepracovat tak, aby byla v souladu s
novým stavebním zákonem a aby
zastupitelstvo mohlo znovu rozhodovat
o stavebních záležitostech.

Zastupitelé také projednávali
dlužníky města. Shodli se na tom, že
majetek města nelze donekonečna
nechat používat občany, kteří neplní své
nájemní povinnosti. K vymožení dluhů
město využívá i porad s právní kanceláří
a chce využít všech dostupných
vymáhacích metod.
Dále se podařilo zadat řadu projektů
směřujících k získání prostředků na
potřebné investice do veřejného
majetku (především komunikací).
V příštím roce stojí před zastupiteli
mimo řešení chodu města úkol vyřešit
organizaci fungování městského úřadu
a organizací v působnosti obce.
A n a z á v ě r, n e j e n ř e š e n í
každodenních problémů,kledání
kompromisů, i vlastní historie tvoří náš
život. Příští rok vzpomeneme 160.
výročí narození a 80 let od smrti
spisovatele Klostermanna, a naše město
se určitě k oslavám připojí.

!POZOR!
Informace
Železnorudský zpravodaj
připravuje speciální zimní číslo
na podporu cestovního ruchu
Ž e l e z n o r u d s k a
před nadcházející zimní
sezónou. Mimořádné vydání
bude mít větší náklad a dle
zájmu bude možno
i plnobarevné provedení.
Informace o možnosti inzerce
a článků u pí. Drahorádové e-mail: ve.dra@tiscali.cz, nebo
v "íčku" - ITC Železná Ruda.
Vhodné i pro poděkování
zákazníkům a PF do nového
roku.
redakce

!POZOR!

Navštivte náši rodinnou
restauraci a penzion RICHARD
v Železné rudě.
Příjemné posezení, domácí kuchyně.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 6
Období: říjen - listopad 2007

Číslo / ročník: 9 / 2

Vážení čtenáři,
všichni jsme si všimli, že zima se již přihlásila o své slovo. Doufáme, že máte všichni přezuto na kvalitní zimní pneu a pořádně
zrevizované komíny, aby se neopakovala situace z let předešlých, kdy se kvůli drobnému šetření (na pneu, či kontrolách) stalo
několik nepříjemných událostí. V tomto zpravodaji Vám kromě informací o událostech chceme hlavně předat pozvánku na
slavnostní předání nového zásahového automobilu, který obdržíme na Mikuláše 6.12.2007.

Události za 13. říjen - 13. listopad :
Dopravní nehoda - 4x

Únik látek - 1x

Technická pomoc - 8x

16.10.2007
Zřejmě poslední letošní likvidace nebezpečného bodavého hmyzu z Hotelu. Sice poslední, o to ale náročnější.
Pomocí automobilového žebříku jsme se dostali do šestimetrové výšky a chemickým prostředkem zlikvidovali
nebezpečný roj.
21.10.2007
5 dnů po poslední likvidaci roje vos se stala první dopravní
nehoda na sněhu, ke které jsme vyjížděli. Německý cestovatel přijel
do Čech na letních pneumatikách několik dnů před osudovou
nedělí, kdy se vracel domů. Mezitím ovšem sníh napadl a tak jej
překvapil smyk v jedné ze zatáček mezi Špičákem a Hojsovou
Stráží. Při našem příjezdu na místo události se řidič nacházel mimo
vozidlo, které skončilo v příkopu a na střeše. Zánovní Mercedes
v hodnotě přes 2 miliony Kč byl zabezpečen proti vzniku požáru,
a místo události ve spolupráci s Policií ČR ze Železnorudského
oddělení, bezpečně označeno před zatáčkou v obou směrech. Po
vyšetření nehody jsme ještě pomohli odtahové službě
s vyproštěním a naložením vozu na odtahový vůz.
22.10.2007
Odstranění spadlého stromu, který zablokoval provoz na
silnici mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. Další z nočních výjezdů,
který se odehrál mezi půl druhou a druhou hodinou ranní.
23.10.2007
Dopravní nehoda mezi Gerlovou Hutí a Nejvyšším bodem. Bez zranění a beze škod. Jednalo se o vozidlo sjeté do
příkopu a částečně blokující jízdní pruh.
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23.10.2007 - Jeden zásah, ze kterého se vyklubaly dva. Nejdříve jsme vyjeli
k odstranění padlého stromu přes vozovku za Klondikem. Tento strom
blokoval jeden jízdní pruh mezinárodní silnice, hned za ostrou
zatáčkou. Pomocí motorové pily byl rozřezán a odstraněn mimo
komunikaci. Po odstranění toho jedince, nám byl nahlášen další
„kousek“, který zablokoval silnici celou, jen o několik set metrů dále
k Javorné. Postup opět stejný. Přijeli jsme, rozřezali a uklidili jsme,
odjeli jsme. Při cestě do hasičárny nám byla na služební telefon
nahlášena dopravní nehoda osobního automobilu, nad čerpací stanicí
Petra. Po našem příjezdu k této nehodě jsme zjistili, že se jedná o osobní
automobil Škoda Felicia Combi, se kterým řidič dostal smyk, sjel na
paseku a převrátil se na střechu. 2 dospělí pasažéři i několika týdenní
kojenec vyvázli z tohoto karambolu naštěstí beze šrámů na těle. Řidič
se lehce pořezal na ruce od rozbitého skla. Poskytli jsme prvotní
zdravotní ošetření o které se nadále postaral člen místní Horské Služby a Záchranná služba z Klatov později převezla
kojence s matkou k vyšetření do nemocnice, aby se vyloučilo jakékoliv poranění. Jako vždy jsme po vyšetření nehody
Policií ČR pomohli odtahové službě s naložením vraku vozu. Nehodě značně napomohly letní pneumatiky.
23.10.2007 - A tento večer ještě jedno odstranění stromu, který zablokoval opět silnici E53/I27, kousek nad Javornou.
6.11.2007 - Odstranění olejové skvrny, která byla rozteklá po ulici 1. Máje a Klostermannově náměstí. Při tomto zásahu bylo
spotřebováno na 40kg sorbentu.
6.11.2007 - Aby toho dnešní den nebylo málo, večer jsme vyjeli odstranit strom, který zablokoval celou silnici na Špičáku. Opět
následoval tradiční postup, tudíž motorová pila a spousta rukou, odklízejících rozřezané části stromu. Jednalo se
o půlhodinové zpestření úterního večera.
7.11.2007 - První z dnešních výjezdů odstranění stromu, který svým
pádem do vozovky zablokoval provoz na silnici na Špičáku.
7.11.2007 - Dnešní výjezd č.2. Dopravní nehoda dvou osobních
automobilů, které se srazily v bývalém „Prostoru“, konkrétně na
silnici mezi Gerlovou Hutí a Novou Hůrkou. Došlo
k jednomu zranění. Provedli jsme protipožární opatření, zajistili
místo nehody společně s policisty z místního oddělení
a vyčkali do vyšetření nehody Policií ČR. Poté jsme pomohli
s úklidem místa nehody. Na místo se dostavila i jednotka HZS
Sušice.
7.11.2007 - A do třetice se jednalo o další strom, který po svém pádu
zablokoval provoz na silnici na Špičáku. Motorovou pilou byl
strom rozřezán a uklizen mimo prostor vozovky.

Filip Brož
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Vydařená oslava narozenin

Činnost sboru za první rok jeho existence připomínáme fotografiemi z různých
akcí.
Vánoce 2006

Dne 24.10.07 oslavil ŽSS své první
výročí. Na koncertě uspřádaném
k tomuto datu provedl sbor v jeho první
polovině ukázky z toho, co za proběhlý
rok nastudoval. Hostem slavnostního
večera byl sušický pěvecký sbor
Svatobor, který sbory z muzikálu "Pan
Pickwick", kostýmy i tanci potěšil nás
všechny, a jak dokládá fotografie, byl
krásným dárkem nejen pro oslavence,
ale i pro početné publikum.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
nás v tomto prvním roce podporovali,
všem, kteří odměňují naši činnost
zájmem a potleskem.
Poprvé mohu poděkovat i místním
podnikatelům, kteří svými
sponzorskými dary pomohli k
organizování našeho večera - cukrárna
Sněhurka,Květinářství
u Hrdých,hotely Belveder a Grádl
a Železářství Zíka, OREA HOTELS
Horizont.
Můj největší obdiv ale patří všem
členům sboru za to, co za celý rok
dokázali, i za to,že svým nadšením
a láskou k hudbě a zpěvu obohacují
kulturní život v našem městě.
Vedoucí sboru Libuše Löffelmannová

Plánované akce sboru
v prosinci 2007:
1.12.- 18:00 kostel H.Stráž
7.12.- 18:00 kostel Zwiesel
20.12. - 18:00 kostel
Železná Ruda

Září 2007

Květen 2007
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Hudební večer v základní škole
1

3

4

V pátek 19.října se v aule naší
základní školy konal tradiční koncert,
který bývá obvykle na závěr školního
roku.
Jako každý rok moderoval pan
Ctirad Drahorád, nynější ředitel školy.
Koncert zahájila kapela Mikeška,
dříve vystupující pod jménem Kajda.
(Foto č.1) Klukům z Bystřice se
podařilo v aule vytvořit báječnou
atmosféru a roztleskat diváky hned na
začátku.
Následovalo několik výborných
sólových čísel. Lucie Steinerová
(klarinet), (č.2) hrála za klavírního
doprovodu Martina Červenky, Pavla
Filová zazpívala za doprovodu pana
učitele Michala Šulce. Později pak
Pavla Filová zahrála na příčnou
flétnu (č.3)´a na klavír ji doprovodil
opět Martin Červenka.
Poté přednesli své skladby pro
kytaru, flétny a zpěv žáci Moniky
Najmanové Michaela Dimpflová,
Václav Černý, Michaela Hašová,
Barbora Jiráková, Tomáš Najman
a Anetka Podroužková. (č.4,5) Na flétnu
zahrála Martina Bártová, která
navštěvuje ZUŠ Nýrsko.(č.6)
Pásmo písní a skladeb zazpíval
Železnorudský smíšený sbor. (č.7)
Koncert zakončil Miroslav Slodičák
a Radim Černý, kteří zároveň pozvali
diváky na vánoční charitativní koncert
své kapely. (č.8)
Všichni jsme se shodli na tom, že
tento koncert předčil jak hudebními
výkony, tak atmosférou všechny
minulé. Tak nezbývá, než se těšit na ten
příští.
Michaela Hašová

5

2

8

6
7
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ZPRÁVY Z MŠ
Nový projekt

Vítání zimy

Po přesídlení obvodního lékaře do
Ž e s e d ě t i
jiné ordinace se uvolnily v mateřské
škole nebytové prostory, které bychom v Železné Rudě na sníh
rádi využili pro nový projekt pod opravdu těší, ukázaly
svou hojnou účastí na
názvem „výtvarná EKOdílna“.
zábavném odpoledni
„Vítání zimy“, které pro
ně v sobotu 10.listopadu
v aule školy připravila
Unie rodičů ve
spolupráci se Základní
š k o l o u K a r l a
Klostermanna
v Železné Rudě.

Tu t o E K O d í l n u b y m o h l y
navštěvovat jak děti všech věkových
kategorií, tak i naši spoluobčané. Děti
by hravou a tvořivou formou pracovaly
s papírem všeho druhu, dřevem a jeho
polotovary, přírodninami, těstem
a dalšími doplňkovými materiály. Děti
by tak byly vedeny k aktivní ochraně
životního prostředí a využívání už
zdánlivě nepotřebných materiálů.
Dospělí by pak na jednotlivých

Vstupenkou byla
šála, kterou děti
využily při tancování a
soutěžích. Hned na
z a č á t k u d ě t i
roztancovaly sestry
Stáňa a Andrea, které
pro ně připravily také
setkáních mohli načerpat nápady na soutěže o sladké ceny.
dekorace a doplňky do svého bytu apod.
O hudbu se postarali
Jelikož nám na vybavení této dílny s p o l u ž á c i
chybí finanční prostředky, chtěli z 9. třídy pod vedením
bychom touto cestou požádat naše Jakuba Proška, pro
spoluobčany o jakékoliv dobrovolné
přispění formou sponzorského daru.
Předem jménem celé mateřské školy
v Železné Rudě děkuji a těším se na
další spolupráci.
/za MŠ Ludmila Havelková/
Ilustrační foto - redakce

které nebyl problém
pustit na přání
jakoukoliv písničku.
Občerstvení bylo
z a j i š t ě n o
v
„ B u f e t u
u Sněhuláků“, kde
mimo jiné, bylo
možno ochutnat
speciality některých
maminek ze Železné
Rudy.

Vzhledem k tomu, že i
počasí této akci přálo a
venku napadlo spousty
sněhu, mohly děti „Vítání
zimy“ zakončit pořádnou
koulovačkou.
Na závěr chceme
poděkovat všem, kteří tuto
akci podpořili.
Unie rodičů v Železné
Rudě
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Advent - čas setkávání
Ž e l e z n o r u d sk ý k l u b
z v e v še ch n y p øá t e l e v y ch á z e k
a p øí j e m n ý ch se t k á n í

n a t r a d ièn í

A D V EN TN Í SETK Á N Í
U B A R B OR Y
P øi v í t á V á s t e p l o o h n ì a d o b r o t y k j í d l u a p i t í

So b o t a 8 . p r o si n ce 2 0 0 7 v e 1 4 . o o h o d .
k a p l e sv . B a r b o r y u ž e l . st a n i c e
Ž e l e z n á R u d a -m ì st o .

Pozvánka
Jménem Osadního výboru Hojsova Stráž Vás srdečně
zveme na

Pozvánka
Základní organizace SVAZU

Vánoční koncert

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Smíšeného pěveckého sboru „Šumavan“ člena Unie
českých pěveckých sborů,
který se bude konat v pátek 28.12.2007 od 18.00 hodin
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
v Hojsově Stráži.

všechny spoluobčany na

Vstup dobrovolný
Za Osadní výbor
Steinerová Vlad.

ŠUMAVA Železná Ruda, zve

Vánoční posezení
dne 12.12.2007 v budově ZŠ
Karla Klostermanna. Akce bude
zahájena v 16:00 hod. koncertem
dětí z MŠ
a ZŠ, pod vedením paní učitelky
Najmanové.
Josef Viliš

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Pranostiky
Listopad
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane,
více než hnůj polím prospěje.
25.listopad
Na svatou pannu Kateřinu sluší se
schovati pod peřinu; pak na svatého
Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké
obilí.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva
potom blátem oplývá.
Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.
Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
28.listopad
Když na první adventní neděli nastane
daleko široko krutá zima, potrvá čtyři
neděle.
Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima
trvat osmnáct neděl.
29.listopad
Na Saturnina skučí meluzína.
30.listopad
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho
poleží.
Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude
neúrodný rok.
Má-li Ondřej na stromech kapky, bude
příští rok hodně ovoce.
Ondřej mosty staví, Jiří je doplaví.
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Opsáno v archivu
Obecní kronika v roce 1922
zaznamenává na str. 4 :
Lyžařky si musely ještě v tomto roce
přes lyžařské kalhoty oblékat kvůli
mravopočestnosti sukně. Přirozeně ve
vlaku bylo jejich prvním činem, že
sukně svlékly a daly do batohů.
Na podzim roku 1922 je
zaznamenáno:
Český Ski-klub Plzeň postavil na svahu
Špičáku dva skokanské můstky.
Z historie Juránkovy chaty, o které se
stále hovoří, kronika v roce 1922
zaznamenává:
1. října o 12. Hodině v neděli Český Skiklub Plzeň předává první českou
ochrannou chatu na Jezerní hoře na
Šumavě ve výši 1343 m n. m. sportovní
a turistické veřejnosti. Její místo vhodně

zvolil Arne Juránek, náčelník lyžařů
Ski-klubu Plzeň, neboť nikdy
nezapadává docela sněhem. Byla
pojmenována po Arne Juránkovi na
Juránkovu chatu. Kromě něho dalšími
organizátory stavby byl Berta Lang
a Ing. Otakar Prokop, kteří se kromě
práce starali též o finanční zajištění.
A o deset později:
30. října slavnostně otevřena
znovuvybudovaná Juránkova chata na
Jezerní stěně (Svarohu). Je stavěna
z kamene a podstatně větší než původní.
Projektována a stavěna Ing. Otakarem
Prokopem, stavitelem z Plzně. Velkou
zásluhu o její znovuvybudování má
Norbert Lang, známý sportovec
a náčelník západočeské župy lékařské.
Otevření se zúčastnili okresní hejtman
Weger z Klatov, z ředitelství státních
drah z Plzně Ing. Synek, předseda
bavorské župy Weiler a řada dalších
osobností.
Vypsala V. Drahorádová

Poznáváte?

Prosinec
Je-li prosinec deštivý, mírný
a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce
a trávy.
3.prosinec
O Františku Xaveru vítr fičí od severu.
4.prosinec
Jaké počasí na svatou Barboru, takové
bývá celý advent.
Je-li na den svaté Barbory mnoho
jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v
budoucím roce.
6.prosinec´
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně
zkruší.
13.prosinec
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí
i len.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám
dává nejdelší noc.
16.prosinec
O svaté Albíně schovej se do síně.
21.prosinec
Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.

Tentokrát nám historická pohlednice
ukazuje oblíbený cíl výletníků, Černé
jezero. Podle odění přítomných lze
soudit, že fotografie byla pořízena před
přibližně devadesáti až sto lety.
Přístup k jezeru zjednodušil
zájemcům nadlesní Julius Komárek,
který krátce před 1. světovou válkou
zbudoval silničku zeˇŠpičáckého sedla.

Ten také na konci 19. století nasadil do
jezera siveny. To jsou velmi dravé ryby,
vyhubily ostatní nasazené druhy.
Černé jezero inspirovalo nejednoho
umělce. Např. Jan Neruda napsal
Romanci o Černém jezeře, Jaroslav
Vrchlický Černé jezero a Antonín
Dvořák dal 1. části cyklu Ze Šumavy
název U Černého jezera.
V.D.
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