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Letní turistické soutěže na Železnorudsku v květnu
opět startují!
Již 6. ročník letních soutěží pro pěší
turisty a 4. ročník pro cykloturisty na
Železnorudsku budou zahájeny dnem
25. 5. a shodně potrvají do 29. 9. 2013.
Obě soutěže mají za cíl návštěvníkům,
ale i obyvatelům Železnorudska, ukázat
krásy a zajímavosti tohoto regionu. Díky
soutěžím se již tisíce turistů v průběhu uplynulých let podívaly po okolních vrcholech
a jezerech, prošly se naučnou stezkou a po
„Železnorudském okruhu“ nebo navštívily
například romantickou vyhlídku „Liebeshöhe“. Na kole se účastníci soutěže
podívali třeba až do Nové Pece. Stovky
hodnotných cen od místních sponzorů byly
výhercům soutěží rozdány a ti se rádi vraceli a své ceny si přijeli užít. Ale nevraceli
se jen výherci. Každým rokem se na Informační turistické centrum obracejí účastníci
předchozích ročníků soutěží a zajímají se
o další pokračování a místa, kam je soutěže dále zavedou.
A kam to tedy bude letos? Pěší turisté
si projdou Naučnou stezku „Historie obce
Špičák“, kde kromě krásných výhledů
a hezké přírody obohatí své znalosti o no-

vé poznatky z obsahově i fotograficky zajímavé naučné stezky. Cyklisté se vydají pomocí technického zařízení – lanovky přes
Pancíř za technickou
památkou – první
přečerpávací elektrárnou v zemi. To
znamená, že přes
Hojsovu Stráž sjedou k přečerpávací
elektrárně a nádrži,
poté se přes Špičák
budou opět vracet.
Na soutěžící budou opět čekat soutěžní razítka s tou
novinkou, že v soutěži pro pěší turisty
nebude předem známo,
u kterého zastaMáj – lásky čas pro celoživotně věrný čapí pár znamená založit na Šumavě
rodinu

vení bude razítko umístěno a budou jej
muset tak trochu hledat. Na cyklisty čeká
též jedno překvapení, spíše bonus, neboť
všichni vylosovaní výherci kromě cen dostanou možnost zúčastnit se exkurze do
této technické památky.
Vylosování výherců proběhne jako každý
rok bezprostředně po ukončení soutěží, tj.
začátkem měsíce října. Kompletní pravidla
soutěží a sponzory najdete na www.sumava.net/itcruda, nebo bude možné se
s nimi seznámit v ITC.
Nezbývá, než účastníkům soutěží popřát
mnoho hezkých zážitků v regionu Železnorudsko a také poděkovat jak minulým, tak
současným sponzorům obou soutěží za
hodnotné ceny, bez kterých by soutěže nemohly nadále existovat.
Václav Šebelík,
Informační turistické centrum
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Projekty přeshraniční spolupráce
Bílá stopa se řeší i po zimě

Závěrečnou zprávou a pořízením fotodokumentace nástupních míst, kde lze v zimním období nastoupit do strojově upravované bílé
stopy, byl právně dokončen projekt „NÁSTUPNÍ MÍSTA BÍLÉ STOPY – ŽELEZNORUDSKO“. Na parkovištích v oblasti
Železnorudska se objevily čtyři mapy s vyznačenými běžeckými trasami Bílé stopy na Šu-

mavě, krizovými čísly v případě nouze a s pravidly o chování ve stopě. Dodavatelem map
včetně stojanů a dvanácti malých cedulí je Ing.
Ladislav Řežáb z nakladatelství Kletr. Na letní
sezónu se malé cedule sundají, velké se upraví
tak, aby posloužily i v létě. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Místostarosta Milan Kříž prezentuje nový městský
znak

EVROPSKÁ UNIE

Úprava pomníku na Třídě 1. máje

Město nepolevuje v podávání žádostí o dotace, jimiž se snaží účelně
řešit mnoho záležitostí kolem nás. V rámci dalšího projektu přeshraniční
spolupráce by například chtělo zahájit úpravu pomníku na Třídě 1. máje
a vyrobit desku s úplně původním textem, jenž na něm byl. Primárně se
jednalo o pomník obětem 1. světové války z řad místních občanů. K této
desce se zachová i současná, jež je věnována obětem všech válek. Kvůli
špatné čitelnosti a chybějícím písmenům dojde k její obnově. Vzhledem
k osvobození Železné Rudy americkou armádou za 2. světové války stojí
za úvahu stávající text v češtině a němčině při této příležitosti z úcty rozšířit o anglickou verzi. Každopádně přibude informační stojan o historii
a proměnách pomníků v běhu let. Plánovaný projekt svým způsobem navazuje na obnovu pomníku na Špičáku. Ten je též věnován obětem 1. světové války. Jeho původní deska zmizela, ztratila se. Města se o pomníky
a válečné hroby ve svém správním obvodu ze zákona starat musí. Na péči
pod hrozbou sankcí dohlíží Městský úřad v Klatovech.
Informace od místostarosty Milana Kříže zpracovala LCK

„Investice do vaší budoucnosti“

Jarní úklid města

Zaměstnanci Správy, údržby, dopravy města Železná Ruda opravují po zimě
výtluky na vozovce
Foto LCK

Nový člen redakce profesionálním hasičem

Nastal čas splnit slib z minulého čísla a představit vám novou posilu našeho tříčlenného redakčního týmu. Stálým redaktorem se stal Filip Brož.
Třicetiletý, čerstvě ženatý hasič z povolání odmalička žije v Železné
Rudě. Pro ŽZ už několik let pravidelně připravuje Hasičský zpravodaj.
Lze tedy říci, že práce redaktora pro něj neznamená zcela neznámé prostředí. U místní jednotky hasičů je mimo jiné velitelem družstva a spravuje webové stránky. K tomu rád fotografuje a kamerou natáčí nejrůznější
kulturní akce, které na Železnorudsku probíhají. Za prací hasiče z povolání v současné době dojíždí až do Plzně. Hraje fotbal a dokonce si staví
vlastní dům. V tomto čísle už se můžete s chutí začíst do jeho článků na
jiná témata, než byli dosud jen a pouze hasiči. Kromě toho je v rámci práce pro Železnorudský
zpravodaj zodpovědný za jeho distribuci.
LCK

My a facebook

Ano, i my jsme podlehli tomuto trendu. Jsme opět o něco světovější
a modernější, co se distribuce týče :) Novinkou od poloviny dubna je náš
– váš zpravodaj na facebooku. Najdete jej na adrese:
www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj.

Vydání zpravodaje tak kromě klasické distribuce na stránkách Městského úřadu Železná Ruda či
na www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj bude již v den papírového vydání, ne-li v předstihu,
i elektronicky. Pokud si jej přidáte ke svému profilu, již nepromeškáte žádné číslo.
fb

Podtitulek: Fanda se vrací v dubnu (29. 4.) – Starosta Michal Šnebergr (vpravo) křtí s Františkem
Strnadem st. (vlevo) a spoluatorem Janem Jirákem
(uprostřed) česko-německou knihu „Pašeráci
a podloudníci na česko-bavorské hranici“
Foto Josef Podlešák
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Městská knihovna má otevřeno v pondělí a
¨ve čtvrtek od 14 do 18 hodin, v úterý od 13 do
18 hodin, všichni příchozí mohou zdarma využít tři počítače připojené k internetu, za malý
poplatek si vytisknout své dokumenty, půjčit
knihy nebo časopisy, případně využít služeb laminování do velikosti A4.
Ke konci dubna knihovnu navštívily děti
z první, druhé a třetí třídy a soutěžily ve čtení,
všichni dostali drobné odměny. Byli vybráni
nejlepší čtenáři, kteří budou Železnou Rudu reprezentovat na Soutěži ve čtení v Nýrsku. Jsou
to za první třídu Agatha Lily Kopecká a Tomáš
Hanzlík, z druhé třídy Tobiáš Pech a Julie Kulhánková a ze třetí třídy Nikola Kochová a Veronika Zelenková.
Za poslední období přibyly pěkné, nové
knihy, doufám, že si z nich vyberete. Pro nejmenší děti Burák na Měsíci, Čtyřlístek ve
filmu, Pat a Mat, Do školky za kamarády
a kniha písniček Jak počítají koťata, ke které

•
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Nejmenší školáci soutěžili ve čtení

patří i CD. Starší děti se již nemohly dočkat
nově vydaných pokračování – 3. dílu Bohů
Olympu Ricka Riordana, 3. dílu Kroniky Cartera Kanea stejného autora a 4. dílu Úžasného
deníku Toma Gatese. K nim mají možnost si
půjčit první díl fantasy Syn pekel – Vlčí krev
a další epizodu Detektivní kanceláře Podkova.
Pro dospělé čtenáře jsou připraveny romány
Plavba za všechny prachy od Jackie Collins,
Prázdné místo J. K. Rowling, autorky sedmi
knih o Harry Potterovi, Jak jsem nenašel ženu
od Jana Zlatohlávka, Až ji uvidíš od Joy Fieldingové a speciálně pro ženy Duhový most
Táni Vanilkové – Keltové a Sedmé znamení
Nory Roberts. Z nových detektivek si můžete
půjčit Netopýra Jo Nesba, Oběti Jonathana
Kellermanna, Nula stupňů volnosti Jeffery Deavera, Spřízněni krví Felixe Francise, syna
slavného otce Dicka, Dračí horu Prestona Douglase nebo islandský thriller Arnaulda Indridasona Codex regius. Příznivce Jiřího Muchy
snad potěší, že v knihovně je nově jeho kniha
Oheň proti ohni, a kdo si rád pročítá básně, má
nově možnost se sbírkou Jana Skácela Noc
s Věstonickou venuší.
Mezi naučnými knihami nově objevíte druhý
díl Doby jedové, rozsáhlou publikaci Lucemburkové, Moc přítomného okamžiku Eckharta Tolle, Cestami sebepoznání Eduarda

Ze školy i za školou

Střípky ze ZUŠ

•
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Děti z MŠ sledují divadlo O vodníkovi

Z

Poděkování

Chtěl bych prostřednictvím Železnorudského zpravodaje moc poděkovat Miroslavu Štádlerovi st. z Národního parku
Šumava, který jel zrovna naproti, když měla
moje přítelkyně dne 5. 4. nehodu na Nové
Hůrce. Bez váhání jí pomohl a ještě před příjezdem záchranné služby ji ošetřil a uklidnil.
Patří Vám můj…náš velký dík!!! Stejně tak
bych chtěl poděkovat i místním zasahujícím
hasičům a policistům. Všichni byli moc milí
a vstřícní.
Děkuji. Ještě bych dodal, že se nejedná
o nehodu, o které se psalo v minulém čísle,
i když byla hodně podobná.
Jiří Pečenka

Ze školy i za školou

V pátek 3. května uspořádala ZUŠ Nýrsko, pobočka Železná Ruda výchovný koncert pro železnorudskou MŠ a ZŠ. Účinkovali vybraní žáci ZUŠ se svými učiteli.
Závěrečný koncert všech žáků ZUŠ, kteří navštěvují železnorudskou pobočku, se
uskuteční 7. června od 16 hodin. Koncert, bohatý na účinkující, hudební nástroje
a prezentované hudební kusy, je veřejnosti přístupný. Jistě bude nevšedním uměleckým
zážitkem.
LCK



Tomáše, Andělské poselství naděje Lorny
Byrne, nově pojatou Péči o dítě, 777x zahrada,
kde se dozvíte odpovědi na nejčastější dotazy
při pěstování květin podle Edgara Gugenhana,
životopisné portréty českých Manželek prezidentů od Pavla Kosatka, Výchovu dětí s autismem
od Shiry Richman a Pašeráky a podloudníky
na česko-bavorské hranici, jejichž spoluautorem
je Jan Jirák.
Martina Najmanová

MATEŘSKÉ

ŠKOLY

•



Posíláme všem jarní úsměvy, se kterými budeme zvát maminky i babičky do naší mateřské školy na besídky ke Dni matek.
Ale před tím jsme s dětmi musely konečně zahnat zimu svými čarodějnickými kousky, které ve všech třídách prováděly malé i velké čarodějnice. Na „Čarodějnický rej“ 30.dubna, který je ve školce už tradicí,
se děti i paní učitelky oblékly za čarodějnice a nezapomněly ani důležitá
košťata. Vařily se lektvary i kouzelné „bláto“ – to vám byla dobrota! Nechyběla „Perníková chaloupka“, kde se pekly a prodávaly perníčky…Rodiče připravili dobrůtky, aby kouzelnému dopoledni opravdu
nic nechybělo. Přinesli speciální muffínky s pavoukem a u malých Čmeláků se rozdávali pavoučci, které ušila pro všechny paní Homolková. Děkujeme vám všem!
Měsíc květen jsme hned 2. 5. zahájily divadelním představením „Jak
se vodník oženil.“ Tato jarní pohádka se dětem mooooc líbila.
V pátek 3. 5. jsme pozvaly do MŠ paní fotografku, aby děti společně
vyfotila v jednotlivých třídách. Už se blíží konec školní roku a poslední
měsíce utečou hodně rychle.
Těšíme se na besídky i výlety, které nás v květnu čekají. Krásné a veselé jaro všem.
Za kolektiv MŠ Míla Hájková

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Zvířátka neznají hranice

Po celý školní
rok se předškolní
děti „Sluníčka“ hravou formou seznamovaly s jazykem
našich sousedů –
němčinou. Naučily
se spoustu slovíček
a je potřeba dát jim možnost použít je při hře
s kamarádem, který mluví německy.
Už ke konci loňského školního roku jsme
navštívily děti v Kindergarten Bayerisch Eisenstein. Je to od nás jen kousek a rozvíjející se
spolupráce má oboustrannou odezvu. Společné
hry i povídání se dětem líbilo.
Proto jsem využila možnosti přihlásit se do
Společného programu česko-německých setkávání dětí „Odmalička“. Připravila jsem projekt
s názvem „Zvířátka neznají hranice“, kdy jsem
naplánovala návštěvy v německé školce, společný výlet autobusem do Centra Národního
parku Falkenstein. Samozřejmě pozveme naše
německé přátele i s rodiči k nám, a to na naši
červnovou Zahradní slavnost.

Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německé mládeže Tandem za podpory MŠMT.
Podařilo se získat peníze na tento projekt
z Tandemu Plzeň, které nám pomohou zapojit
více děti do komunikace v němčině a pochopit

•
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význam, proč se učím jiný jazyk. Je opravdu
úžasné sledovat, s jakým zájmem děti přijímají
sbližování s cizím jazykem zcela nenásilně
a chtějí se dozvědět co nejvíce o své sousední
zemi.
Míla Hájková, učitelka MŠ

Němčina u Sluníček

Divadelní pozvánka

Dětský ochotnický soubor Centra volného času zahraje
v aule ZŠ v Železné Rudě svoji novou komedii „Peklo
v pekle“, a to 22. 5. 2013 od 11 hodin dopoledne pro děti
z MŠ a ZŠ a v 19 hodin večer pro veřejnost.
Vstupenky budou v prodeji v Nehtovém studiu Lada paní
Lady Zvěřinové nebo před představením u vchodu do auly.
Přijďte se pobavit a zhlédnout, jak šikovné děti žijí a špičkově hrají v Železné Rudě divadlo.
Exkluzivní rozhovor s režisérem Františkem Strnadem st. (Zleva) Zuzana Kulhánková, Nikol Podlešáková a Jakub Mansfeld s režisérem
Františkem Strnadem st. představují Peklo v pekle v pořadu Fanda se vrací
na téma divadlo přineseme v příštím čísle ŽZ.
Foto Josef Podlešák

Café Charlotte v Senátu ČR reprezentovala i Železnou Rudu

V pátek 26. dubna 2013 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci
s Asociací regionálních značek, o.s., seminář na
téma Regionální značení domácích produktů. Ten
zahájil senátor Petr Šilar, vystoupila v něm předsedkyně Asociace regionálních značek Kateřina
Čadilová a pět koordinátorů značek z různých regionů ČR. Petr Šilar a Kateřina Čadilová společně
vystoupili i v živém vstupu do Studia ČT24.
Ve druhé, neformální části měli účastníci možnost obdivovat a ochutnat produkty a seznámit
se s informačními materiály z mnoha z 22 regionů sdružených v Asociaci regionálních značek.
Pozvání na seminář přijali i zástupci Café
Charlotte, Ing. Jaroslav Nechvátal, MBA a Ing.
Monika Nechvátalová. S sebou na seminář přivezli dorty z železnorudské cukrárny- několikrát
oceněnou Charlottku tvarohovou a banánový
dort, mini větrníčky, dort s malinami a ostružinami a svatební koláčky.

Parkování účastníkům bylo umožněno přímo
v areálu Senátu, který se nachází ve Valdštejnském paláci pod Malostranským náměstím. Seminář začínal v deset hodin ve velkém sále,
kde v jeho předsálí byla pozvanými účastníky
připravována druhá část semináře-prezentace
výrobků a regiónů, kde ten šumavský zastupovala právě Café Charlotte a paní Konopíková
s krchlebskými koláči.
Chvilku před polednem proběhlo setkání
s výrobky a jejich výrobci, ochutnávka regionálních produktů, které se účastnili nejenom
pozvaní na seminář, ale i samotní zaměstnanci
a někteří přítomní poslanci a senátoři. Zde se
mimo přivezených výrobků prezentovali i účastněné regiony. Nutno podotknouti, že některé
přítomné Železná Ruda s okolím velmi zaujala.
Na závěr byla všem účastníkům umožněna
prohlídka Valdštejnského paláce s výkladem,
včetně prostor, kde zasedá Senát. Fotografie

a podrobnosti ze semináře je možné také shlédnout na webových stránkách Café Charlotte
a Regionálních značek
www.cafe-charlotte.cz
www.regionalni-znacky.cz

Pan Jaroslav Nechvátal a Monika Nechvátalová
při prezentaci výrobků Café Charlotte v Senátu
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Ski & Bike areál Špičák
Otevírací párty,
jízdenky, novinky

„Velká otevíračka bikeparku Špičák
proběhne letos o něco dříve. Na tratích
bikeparku se můžete těšit na mnoho
novinek. Pod lanovkou přibyly dropy
pro experty. Nejoblíbenější freeridová
trať bude z velké části přestavěna tak,
aby vás bavila od začátku až do konce.
Další novinkou je propojení bikeparků Špičák a Geisskopf společnými
jízdenkami. Ať si koupíte sezónní jízdenku na Špičáku nebo Geisskopfu,
bude platit v obou bikeparcích. Jako druhá jízdenka, spojující tyto dva bikeparky, ležící pouze 35 km od sebe, je 30ti jízdová permanentka. A jestli
toho někdo chce objet více, tak je opět Gravity Card, platící v 11ti nej-

Ski & Bike areál Špičák se letos představí s novinkami, které určitě bikery potěší

lepších evropských bikeparcích.Otevíračka na Špičáku není jen o bajkování. Je to párty pro všechny, takže v sobotu 1.6. večer bude přímo v bikeparku velký koncert tří kapel!“, říká samotný Ski a Bike areál Špičák.

Špičácká rozhledna bude!

My k tomu dodáme ještě informace pro turisty a příští letní sezónu,
které nám poskytl provozovatel areálu Mgr. Vladimír Kasík, ohledně rozhledny na Špičáku, která se po mnoha letech snažení konečně dočkala
schválení a ještě letos se začne s její stavbou!
„Rozhledna bude vybudována díky TJ Špičák, která je příjemcem dotace
z ROP Jihozápad, a samotného areálu. Stavba bude zahájena zhruba letos
v srpnu nebo září a s dokončením se počítá před začátkem letní sezóny 2014.
Projekt se podařilo prosadit po osmi letech jednání a naplní se tak více než
padesátiletý sen mnoha generací, které o stavbu rozhledny usilovaly.“
Parametry rozhledny jsou následující: půdorysná plocha 4,6 x 4,6 m,
výška 26,5 m a vzdálenost od výstupní stanice cca 50 m, ve směru
jízdy lanovky. Otevřena bude od
června do září – v souladu s letním
provozem lanovky. Vedle rozhledny
bude i skluzavka.
A můj názor? O tom, že rozhledna
zatraktivní celou oblast Železnorudska a zvýší návštěvnost, není třeba
pochybovat a je to jedině dobře.
Smutné je ale polovičaté řešení, které
muselo být přijato kvůli podmínkám
ochranářů. Menší výška rozhledny,
žádné občerstvení, žádné sociální zázemí. Takže turisté budou chodit
konat potřeby do lesa? Proč to jinde
jde a tady ne? S tím bojem za každého broučka se to přehání…a nic se
nemá přehánět.
Filip Brož

ŽELEZNORUDSKÝ SMÍŠENÝ SBOR

MÁJOVÉ KONCERTY
VÁS ZVE NA

Evropský festival duchovní hudby
17. 5. od 19.00 Nezdice

kostel sv.Prokopa

18. 5. od 17.00 Chudenice

Noc kostelů

kostel sv. Jana Prokopa

24. 5. od 21.00 Hojsova Stráž
24. 5. od 22.00 Železná Ruda

JARNÍ KONCERT ŽSS

31. 5. od 19.00 Železná Ruda,

Aula ZŠ

Hotel
Kollerhof
přijme

servírku/číšníka,
min. částečná znalost NJ
podmínkou.
Kontakt:

hotel.kollerhof@quick.cz,
mob. 602 257 482,
www.hotelkollerhof.com.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
číslo / ročník:4/8

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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období: 1. duben 2013 – 1. květen 2013

Vážení čtenáři,

tak nám proběhlo úspěšné pálení čarodějnic a postavení májky. Přiblížil se Dětský den, který opět budeme pořádat na fotbalovém hřišti a navíc
byla přislíbena jedna velká akce. Že jsme tajemní, jak se říká, jako hrad v Karpatech? Však už příští měsíc se to dozvíte… Jen nás sledujte:)

Události za měsíc duben 2013
1x dopravní nehoda 1x únik látek 5x technická pomoc

5. 4. – Nehoda osobního automobilu na Nové Hůrce. Řidička byla
lehce zraněna a ošetřila ji ZZS.

16. 4. – Pomoc DZS se snesením pacientky do sanitního vozu v Železné Rudě.

16. 4. – V nočních hodinách jsme byli vysláni k odstranění 3 ks kmenů
stromů, které ležely na vozovce.

21. 4. – Odstranění většího množství olejových skvrn z vozovky mezi
Železnou Rudou a bývalou celnicí v Alžbětíně.

Májka

27. 4. – Odstranění vyvráceného stromu po bouřce v Hojsově Stráži.
Menší strom, nakloněný nad silnicí, byl pomocí pily pokácen
a uklizen.
27. 4. – Ještě jedno odstranění části stromu, opět v Hojsově Stráži, ze
silnice.
28. 4. – Další menší strom, který svým pádem do silnice ohrožoval bezpečnost a plynulost provozu pod Hojsovou Stráží U Berryho.

Nebylo by to stavění májky, aby nám do toho
nezapršelo. Letos ale měl déšť zpoždění, a tak
stavba samotná proběhla hladce, dokonce za příjemného sluníčka. Děti si ve spolupráci s Centrem volného času mohly zahrát různé hry,
pochutnat si na buřtech a limonádě zdarma.
Letos dokonce proběhlo i tradiční pálení čarodějnice. Ač návštěvnost byla slabší nežli o rok
dříve, i tak jste s námi někteří vydrželi až do
pozdních nočních hodin.

Dětský den

V sobotu 1.6. 2013 budeme pořádat Dětský
den! Ve spolupráci s kynologickým klubem Ž.R.
a dalšími spolupořadateli se děti budou moci
těšit na různé soutěže o ceny, hračky a sladkosti.
Plakáty, čas a další upřesnění se dozvíte z plakátů po městě, na našich webových stránkách
či na facebooku.
Asi jste si všimli, že poslední dobou nepřibývá moc fotografií na našich stránkách. Je to bohužel dáno tím, že máme plnou kapacitu u poskytovatele prostoru a hledáme optimální řešení, abychom nepřišli ani o staré fotografie, které jsou také vyhledávané…Díky za pochopení
Filip Brož

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Naši podnikatelé a jejich služby
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Solná jeskyně na Belvedéru

Poslední léta patří k novinkám v oblasti wellness také návštěva solné
jeskyně. Donedávna museli obyvatelé či návštěvníci Železnorudska za
touto možností cestovat až do Klatov. Teď už to nutné není. Solnou jeskyni pro svoje hosty, návštěvníky Železnorudska i místní občany nechali ve svém horském hotelu Belvedér vybudovat manželé Marie
a František Strnadovi.
Pouhým pobytem tady lze zapracovat na upevnění zdraví, podpořit obranyschopnost organismu a dostat se po stránce psychiky do mnohem
lepší pohody. Interiér nevelké solné jeskyně osvětlují zabudovaná světla,
zadívat se můžete do proutím orámovaného vodopádku a porozjímat na
jednom ze tří relaxačních lehátek. Kdo pocítí chlad, možná se zahalí do
připravené teplé přikrývky. Děti během šedesáti ozdravných minut se slanou příchutí nejspíš zláká dělat solné bábovky a prosívat sůl sítem. Zřejmě
ani dospělí neodolají, budou zhluboka dýchat a probírat mezi prsty větší
krystalky soli. To vše, chcete-li, za poslechu tlumené relaxační hudby, při
které si klidně můžete povídat.
Vstup do solné jeskyně je povolen bez bot, tedy jen v ponožkách nebo
naboso. Návštěvu solné jeskyně si raději zamluvte dopředu na tel.
376 397 016 nebo na mob. 607 111 993, 725 737 732. Dospělý za chvíle
strávené v mořském klimatu zaplatí 80, dítě 50 Kč.
LCK

V solné jeskyni relaxují i rodiny s dětmi

ŽELEZNORUDSKO VÁS BAVÍ!
Kalendářní přehled akcí – LÉTO 2013

Aktuální seznam akcí, které se budou na Železnorudsku konat v období do vydání dalšího ŽZ:

24. 5. – Noc kostelů Farnost Velhartice, Nýrsko 732 771 807
– kostel v Železné Rudě a Hojsově Stráži bude do půlnoci přístupný, v kostelech se uskuteční hudební koncerty,
prohlídka s výkladem…
24. – 27. 5. 7. výcvikový víkend Kynologický klub Železná Ruda 607 810 762
– pro psy s jejich páníčky z řad široké veřejnosti
25. 5. Aktivní den na „Zelené střeše Evropy“ – zahájení letní turistické sezóny
Plzeňský kraj Město Železná Ruda 376 397 033
– aktivně prožitý den pro pěší i cykloturisty s doprovodným kulturním a sportovním programem,
losování a hodnotné ceny pro účastníky…
31. 5. Jarní koncert Železnorudského smíšeného sboru ŽSS,o.ss. Aula ZŠ K. Klostermanna
– hudební vystoupení známého pěveckého sboru 737 331 059
1. 6. Den dětí SDH Železná Ruda/Železná Ruda 376 397 150
– hasiči a kynologové připravili dětem odpoledne plné her a zábavy…
1. 6. Den dětí SDH Hojsova Stráž/Hojsova Stráž 376 361 227
– oslava Dne dětí proběhne tradičně u hasičárny
1. 6. Bikepark Opening 2013, zahájení provozu LD Špičák
- zahájení bikové sezóny na Špičáku, přímo v bikeparku koncert tří kapel…
1. – 2. 6. Simpleride Bike kemp Sportovní areál Špičák 376 397 167
– biková škola, která má základnu právě na Špičáku, zde pořádá první
ze svých letošních freeridových kempů
7. – 9. 6. Sraz Kaipanů – V. ročník Penzion Habr 603 894 139
– tradiční akce penziónu HABR, koná se na zahradě uvedeného penzionu
Dětský den na kynologickém cvičišti
8. 6. Jarním Železnorudskem TJ TATRAN 376 397 024
Foto LCK
– 34. ročník crossového závodu okolím Železné Rudy – Belvederský lesní cross
14. – 16. 6. 8. výcvikový víkend Kynologický klub Železná Ruda 607 810 762
– pro psy s jejich páníčky z řad široké veřejnosti

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Kresby Josefa Pospíchala

Až do 27. května máte možnost zajít do Muzea Šumavy v Železné Rudě
na výstavu mnoha prestižními cenami ověnčeného výtvarníka Josefa
Pospíchala s názvem Kresby. Barevné karikatury sršící vtipem moderní
doby a černobílé portréty tu umělec vyvážil obrazy, na kterých hraje
prim oblíbený motiv kuliček. Můžete se zde seznámit také s autorovým
životopisem, díky němuž si snáze uvědomíte, jak bohatá je jeho fantazie,
bezbřehý tvůrčí potenciál a celosvětový dosah jeho uměleckých děl.
Samostatných i společných výstav s dalšími umělci má Josef Pospíchal
za sebou již mnoho. I tak lze říci, že se jedná o jednu z nejhezčích kompozic. Nebylo by od věci, kdyby s koncem výstavy osvěžující kresby očím
veřejnosti nezmizely nadobro a zdobily třeba zdi před ITC v budově železnorudského Městského úřadu.
V mezinárodním měřítku železnorudský malíř Josef Pospíchal zejména
prostřednictvím svých karikatur podpořil spolu s plejádou dalších zahraničních výtvarníků hned pět originálních výtvarných projektů na Slovensku. Jedná se o známý cyklus výtvarných poct. V roce 2011 šlo o Poctu
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Malíř Josef Pospíchal s vnučkou Amálkou podepisuje kresby vytvořené během
písní na besídce ZŠ ke Dni matek
Foto LCK

Vlastovi Burianovi u příležitosti 120. výročí narození českého krále komiků. Letos v březnu v prostorách Českého spolku v Košicích to byla
Pocta Karlu Gottovi k půlstoletí jeho vstupu na vrchol hudebního Olympu.
Mistrem Josefa Pospíchala nazývá a s úctou o něm mluví též spisovatel,
novinář, korespondent známých časopisů a internetových portálů Peter
Závacký. Právě on je kurátorem výstav výše zmíněných projektů. K tomu
uskutečnil již stovky rozhovorů a napsal více než dvě stě medailónů
a profilů umělců zvučných jmen. Dvakrát tak učinil i v případě Josefa Pospíchala.
Nyní Josef Pospíchal chystá zcela novou kolekci obrazů do auly místní
základní školy. Až tam vyrazíte za kulturou, dívejte se tedy i po stěnách.
LCK

Májka a pálení čarodějnic

Velmi starý a dodnes velmi oblíbený lidový
zvyk a zvláštní svátek – to je filipojakubská
noc, čili pálení čarodějnic, který se slaví na přelomu poslední dubnové a první květnové noci.
Dříve se na vyvýšených kopcích zapalovaly
ohně na ochranu před čarodějnicemi, které se
v tu dobu měly slétat na tzv. čarodějnický
sabat. Přitom se pálila a vyhazovala do výšky
smolná košťata, jejichž padající popel měl mít
zvláštní moc. Tolik praví legendy a historie.

V době moderní se tyto zvyky často přeorientovaly na dětské zábavy spojené se soutěžemi a pálením samotných čarodějnic. Jednu
takovouto zábavu pořádali hasiči a Centrum
volného času u místní hasičské zbrojnice, kde
se stavěla májka. O tom si můžete přečíst v Hasičském zpravodaji na jiném místě tohoto čísla.
Dalším pořádajícím podobné zábavy byli
penzion Habr a manželé Bršlicovi z Plzně,
s podporou I. železnorudského pivovaru a pe-

Malí čarodějové a čarodějnice se opět slétli k penzionu Habr
Stavění májky v Hojsově Stráži obstarali místní hasiči

kařství Rejzl. K ohništi u penzionu se slétlo necelých třicet malých čarodějňat, tři dospělé
a jeden černokněžník. Sami si zde nazdobili
májku, zasoutěžili v deseti různých disciplínách a večer uspořádali lampiónový průvod. Za
splnění těchto soutěží byly děti ( čarodějnice
a čarodějové) odměněny a obdržely čarodějnický průkaz. Nechybělo ani zaklínání a pálení
čarodějnice, kterou si děti samy stvořily.
Filip Brož
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Trocha historie nikoho nezabije
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Vzpomínky na válečné dětství na Železnorudsku

Děti jsou do válečných konfliktů proti své vůli zatahovány skrze neúprosný svět dospělých. Často se při tom ocitají v bezprostředním ohrožení
života. Pokud válečné hrůzy a běsnění vůbec přestojí se zdravou kůží, jizvy a šrámy zůstanou i tak tam někde uvnitř. Totéž platí pro vzpomínky.
Všechno se z paměti vytěsnit nedá a ani se člověku nechce. Vzpomínky na dětství, ať už probíhá v kterémkoliv čase, jsou vždy vzpomínkami na
období, které je nám dopřáno prožít jen jedenkrát za život. Na své válečné dětství v srdci Šumavy tak nahlíží i Marie Antošová, která pochází z rodiny s německou matkou a českým otcem. Obzvláště její první roky na Šumavě tudíž patřily k nejsvízelnějším.

Říkali jim „bémáci“

V roce 1939 rodinu paní Antošové politika
Adolfa Hitlera vyhnala z domu v Železné Rudě
a museli jet s matkou, babičkou a bratrem do německé Bavorské Rudy. Český otec tehdy neměl
právo s rodinou bydlet, stýkat se s ní a o čemkoliv rozhodovat. Počítalo se s tím, že se na
českém území v této oblasti bude válčit a bombardovat. Všechny česko-německé rodiny měly
v Bavorské Rudě sraz. Odsud je odvezli do
Mnichova, kde přespali ve velikém sále se slamníky, o kterém mluvil i Hitler. Druhý den pokračovali vlakem až do Hamburku. Začalo
rozdělování a rozvážení do penziónů u Baltského moře.
Už ve vlaku zažila malá Marie něco, co se
zcela vymykalo dětskému chápání světa. Zdravotní sestra od Červeného kříže jí přinesla nádhernou panenku. Na tu se Marie doma
nevzmohla. Sotva ji dostala, slyšela, jak vedle
v kupé křičí paní: „Vy tuhle těm bémákům
(Böhmen – v němčině Čechy pozn. red.) budete
dávat tu nejkrásnější pannu?! Já mám taky
holku. Já tu pannu chci a vy mi ji dáte! To jsou
bémáci a ti na ni nemají nárok!“ Sestra se zastyděla, pannu děvčeti ze Šumavy sebrala.
Přinesla jí jinou, jenže ta už nebyla celá z porcelánu. Tehdy se Marie poprvé jako holčička setkala s tím, že jí někdo bezohledně vmetl do
tváře její česko-německý původ. Když se zjistilo, že válčit se na Železnorudsku nebude,
směla se rodina zase vrátit zpět na českou půdu.

Maminka Marie Antošové v 23 letech

velké výjimky zase vrátili zpátky. „Já jsem jim
na to nenalítla a šla jsem domů na Šumavu,“ říká
i po letech rozhodným hlasem Marie Antošová.

Znovu bez maminky

Dvouletá Marie Antošová

Místo ozdravovny málem
do adopce

V roce 1941 přišel Červený kříž s tím, že děti
z početných, sociálně slabých rodin pojedou
samy na šest týdnů do ozdravovny. Holčičky oblékli do červených nebo modrých šatiček s bílými límečky a dali jim boty. „A ejhle! Odvezli
nás ve vagónu do Německa. První jsem byla na
řadě já. Vysadili mě na velikém nádraží u pana
přednosty v Landau. Klidně nás tam chtěli prodat, jen abychom se doma nepočeštili po tátovi,“
vypráví hlavní aktérka. Šlo o děti od Nýrska až
po Železnou Rudu. Šest neděl je tam drželi a vychovávali odděleně v cizích rodinách. Paní z rodiny Marušce slibovala, že se u nich bude mít
dobře, bude mít svůj vlastní dětský pokoj a zaplatí jí studia. Všude ji vodila a představovala
jako svoji budoucí dceru. Maruška však hlasitě
protestovala, že tam nebude a že chce domů.
Marně ji paní přesvědčovala, jak jsou Češi zlí a
matka na ni nemá peníze. „I kdybych vám měla
utéct, já tu cestu i pěšky domů najdu,“ nedala se
pozlátkem omámit osmiletá Marie. A skutečně ji
nepřemluvili a nedonutili. Rodiče tou dobou nic
netušili. Otec do toho opět (jako Čech totálně nasazený coby zedník-specialista na opravu kachlových kamen, aby selky mohly vařit) neměl
vůbec co mluvit, maminka uvěřila řečem
o ozdravovně. Za šest neděl se všichni až na

V roce 1942 zašla situace tak daleko, že Marii
a jejímu o čtyři roky mladšímu bratrovi sebrali
matku. Zatímco byly obě děti ve škole, prostě ji
odvezli, jen aby nemohla mít s Čechem další
děti. Maminku chtěli údajně operovat kvůli
zvětšené štítné žláze z nedostatku jódu. Pouhá
záminka. Ve skutečnosti prodělala maminka
paní Antošové zákrok gynekologický. Maruška
zůstala sama s bratrem a vážně nemocnou babičkou. Tíha péče o domácnost spočinula na jejích dětských bedrech. V zimě musela sama na
lyžích tahat nákup. Vyrazila se na maminku
poptat do Zwieselu. Nic tam nevěděli a poradili
jí, ať to zkusí až v Mnichově. Rozjela se tedy do
bavorské metropole a po dvou měsících mučivé
nejistoty mámu konečně našla. Po těžké operaci
se zotavovala v sanatoriu. Původně zdravé ženě
záměrně zcela podlomili zdraví. Domů se vrátila
až po dalším měsíci. Dva roky po válce byla
Mariina matka na operaci se štítnou žlázou. Tentokrát doopravdy. Jenže ani tahle operace se bohužel nepovedla.

Prokleté maliny

Po celou dobu války si Marie Antošová s rodinou v letním období přivydělávala sběrem lesních plodů a hub. Prodávali je po okolních
hotelích a za utržené peníze pořizovali oblečení
a boty. Takto vyrazila se svou maminkou a synovcem a jeho tetou ze spřátelené rodiny na maliny i ve vítězném roce 1945. Nesli po nůši s
kbelíkem plným malin. Aby jim cesta rychleji
utíkala, zpívali si německy, neboť česky tou
dobou ještě neuměli. V lese potkali jednoho tehdejšího místního občana. Hajný jim všechny
pracně nasbírané maliny sebral a přesypal si je
do svého batohu. „Vy německý svině, vy si tady
budete zpívat německy?!“, křičel na ně. Výsledek celodenní dřiny a vidina přivýdělku byly
pryč. Zůstala jen křivda a ošklivými nadávkami
vypálený cejch. Co na tom, že z lajícího muže se
později vyklubal jejich soused, kterého Marie
okamžitě poznala. Už po nešťastné příhodě ho
proklínala. „Vždyť jsme nic neudělali a nevěděli jsme, že si nemáme německy zpívat,“ hájí
se i dnes. Příběh má nečekanou dohru, jež občas
napíše jen sám život. Když lesáci za čas v tom
samém lese pořádali závody na lyžích, dotyčný
muž při nich přesně na místě osudného setkání
Pokračování na straně 10
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Trocha historie nikoho nezabije
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padl k zemi a na místě zemřel… Marie Antošová přísahá, že je to pravda. Od té doby už raději nikoho neproklíná…

Ovčí vlna ve škole štípala

Od Mariina narození se rodina po Železnorudsku několikrát stěhovala. Nejprve Marie začala chodit do německé dívčí školy. Ve třídách
byly dlouhé lavice. Díky nim na ně učitelka,
rozzlobila-li se, naštěstí hned nemohla. Od
2. třídy navštěvovala školu na Špičáku. V zimě
se tam dopravovala na lyžích.
Mariina babička platila za vyhlášenou prvotřídní přadlenu ovčí vlny v širokém okolí.
Uměla ji perfektně zpracovat, třeba i ve třech
odstínech. A všichni v zimě chodili v ovčí vlně,
včetně ponožek a dlouhých punčoch. „A víte,
jak to ve škole štípalo, když takové oblečení, nabalené sněhem, tálo?!“, líčí paní Antošová. „A já
seděla zrovna vedle kamen. Mně, když to tálo,
já se drbala.“
3. třída paní Marii kvůli péči o babičku moc
nešla. Jediný výprask rákoskou od pedantského
učitele za nevypočítaný příklad a potupa před

Na fotu uprostřed ještě osamocená vila Antošových, vpravo Belvedér

kluky stačily k tomu, aby se z Marie ve 4. a 5.
třídě rázem stala premiantka, jejíž schopnosti se
ukazovaly jako vzor i před školním inspektorem. Teprve v roce 1945 se při docházce do

Tisková zpráva Svazu obcí NP Šumava k požadavku některých aktivistů a vědců na rozšíření
první zóny NP Šumava na 52 procent území.

Pilátovské hledání pravdy o Národním parku Šumava

Dlouhodobé výzvy šumavských starostů k otevřenému dialogu o budoucnosti národního
parku dnes dostaly další velkou ránu. Ekologičtí aktivisté a někteří vědci požadují zařazení
52 procent Národního parku Šumava do I. zóny. Zcela mimo kontext dosavadních jednání.
Jde o příslovečnou hokynářskou taktiku, která je však políčkem do tváře všem, kteří se
domnívali, že je tu vedeno seriózní jednání.
Jsme lidé, kterým je Šumava domovem, místem kde žijeme a pracujeme. O to složitější je pro
nás spor s těmi, kteří na Šumavě nikdy nežili, nežijí a žít nebudou. Prosazujeme takový rozsah
I. zóny, který je pro stávající šumavskou přírodu odpovědný a pro národní park a jeho přirozené
procesy reprezentativní. Musíme se však bránit takovým řešením, nad kterými si za pár let jeho
aktéři umyjí svoje pilátovsky čisté ruce.
Předně je třeba připomenout, že šumavské obce nejsou proti rozšíření I. zón na 50 procent
rozlohy. Po vzoru celé řady světových národních parků však usilujeme o to, aby k rozšíření
I. zóny došlo postupně v průběhu několika desetiletí. Nejsme pro šokovou terapii, která skýtá nezměrná rizika. V dnes předneseném návrhu některých aktivistů a vědců se uvádí: „V některých
místech byly do první zóny zahrnuty desítky let staré lesy, vzniklé samovolně v opuštěných vojenských prostorech. Naopak z ní byla vyřazena byť i přírodně cenná území v okolí obcí
a v pásmu na hranici národního parku kvůli ochraně okolních hospodářských lesů před kůrovcem“a požadují výměru I. zóny na 52 procent území Národního parku Šumava. Tyto požadavky
a jejich zdůvodnění dokladují, že lidé stojící za touto představou zcela rezignovali na respekt
k jinému než vlastnímu názoru, na fakt, že demokracie se vyznačuje dialogem a ne diktátem.
Pokud údajný ekolog požaduje, aby bylo do první zóny zařazeno 52 procent území, pak vystavuje Šumavu obrovskému riziku vzniku další kůrovcové kalamity. Území, o které se zde
jedná, je z velké části smrkový les. Tato smrková monokultura nevalné kvality je výsledkem
hospodaření člověka. Z takové monokultury, pokud zhyne během krátkého časového období,
vznikne opět stejnověká smrková monokultura, velmi náchylná na přemnožení kůrovců.
Ti, kteří dnes kritizují zařazení do I. zóny samovolně se vyvíjející ekosystémy v opuštěných
vojenských prostorech zároveň požadují, aby byly do I. zóny zařazeny rozsáhlé plochy uměle vysázených pasek, které byly ještě nedávno Českou televizí prezentovány jako nejděsivější příklad destrukce lesa národního parku. Tyto nepochopitelné kroky považujeme za výsledek honby
za procenty, která nahradila věcné jednání a smysluplný dialog.
Antonín Schubert, předseda Svazu obcí NP Šumava, starosta Modravy.

školy naučila česky a teprve potom začala česky
mluvit i se svým českým otcem.
O dalších vzpomínkách paní Marie Antošové
zase někdy příště.
Lucie Charlotte Kopecká

Šestý výcvikový
víkend kynologů

Od 12. do 14. dubna měli kynologové pořádně napilno. Absolvovali v pořadí již šestý výcvikový víkend, jehož se zúčastnilo celkem
třináct psovodů a dvaadvacet psů. Kromě železnorudských dorazili také psovodi z Vimperka,
Sušice, Domažlic, Plzně a Prahy. Vrtochy aprílového počasí trochu zamíchaly pořadím jednotlivých aktivit sobotního programu. Začalo se
v 9 hodin ráno poslušností, poté následovaly
stopy a po obědě obrany. V neděli se počasí
zlepšilo, a tak probíhala v mnohem veselejší náladě. Program zahájily stopy, pokračovalo se
poslušností a končilo obranou.
Na výcvik dohlížela zkušená sportovní kynoložka Dagmar Caisová. Věnovala se všem poctivým dílem a odpovídala i na dotazy psovodů.
Figurantské práce se velmi rádi ujali Tomáš Králík a Miroslav Bednarski. Renata Neumannová
ve spolupráci s LCK

Nácvik obrany na kynologickém cvičišti během
6. výcvikového víkendu kynologů
Foto LCK
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Hvězdy a pruhy nad Železnorudskem

Po dlouhých letech nucené ignorance jsme v Železné Rudě mohli začít
beztrestně oslavovat osvobození našeho města americkou armádou,
k němuž došlo 1. května 1945. Teprve osm let se z iniciativy Železnorudského klubu vždy začátkem května za tímto účelem scházíme u zbudovaného pomníku US Army. Stále stejní lidé, stále stejné tváře v centru
města před nejstarší zachovalou budovou zvanou Zámeček. Chceme-li,
už je kde svobodně a bez obav zapálit svíčku a vzdát hold těm drsným
americkým chlapcům a v duchu i nahlas vyslovit velký dík. Od dob úřadování nynějšího starosty města Michala Šnebergra nám k setkání s ob-

Jak se slavil 1. máj
na Železnorudsku

Ženy pracující v Okule Nýrsko, pobočka Železná Ruda musely v té době také
vyrazit do průvodu, zprava s transparentem Františka Klímová roz. Beranová,
Vlasta Balejová, Josefa Čapková, p. Vidláková, za Františkou Klímovou
p. Říhová, mezi V. Balejovou a Fr. Klímovou p. Rulíková, zleva vedle ní
p. Svobodová, vpravo za p. Říhovou p. Brénková, předposlední vzadu Barbora „Betty“ Uldrichová, v šátku před ní p. Štampachová
Foto archiv Pavla Berana.

1. 5. 2004 – Parodie železnorudských hasičů na prvomájové alegorické vozy
z období totalitního režimu
Foto LCK

čerstvením pro tělo (jídlo, pití) i pro duši (hudba, zpěv) nad vchodem do
budovy nedalekého Městského úřadu div ne do taktu radostně povlává
americká vlajka s hvězdami a pruhy. Úplně stejnou můžeme zaznamenat
i na budově Policie ČR. A loni díky školníkovi Jiřímu Loosovi ml. přestal
sedat prach na hvězdy a pruhy místní základní školy. Vyvěšování vlajek
ztratilo punc ostře sledované povinnosti za bývalého režimu a získalo
punc nový – punc přirozené úcty k historii a jejím neměnným faktům.
A přidají-li se v máji vlajky ruské, britské a vlajky ostatních spojenců,
bude to jen dobře.
Lucie Charlotte Kopecká

Šumavský koutek zoologa

Ťuhýk obecný

Ťuhýk obecný je opeřenec, který se zdržuje na šumavských polích
a loukách. Z afrických zimovišť přilétá poměrně pozdě, teprve v první
polovině května. Hned po příletu obsazuje své teritorium a z vrcholku
šípkového či trnkového keře hlídá své budoucí hnízdiště.
Ťuhýk je poměrně malý pěvec, ale s duší dravce. Loví převážně
velký hmyz (proto přilétá tak pozdě), jeho kořistí se však mohou stát
i menší obratlovci.
Hnízdí nízko nad zemí převážně v trnitých keřích, které skýtají dobrou ochranu budoucímu pokolení. Trny keřů také využívá k vytváření
zásob a napichuje na ně ulovenou kořist. Hnízdo je důkladná, dobře
zamaskovaná stavba uvnitř pichlavého keře. Na 4 – 5 vajíčkách sedí
pouze samička, zatímco sameček hlídkuje z vrcholku nejbližšího keře.
V případě nebezpečí spustí varovný pokřik a snaží se narušitele odlákat přelétáním z keře na keř co nejdál od hnízda. Péče o potomstvo
trvá asi jeden měsíc. Mláďata jsou krmena hmyzem různé velikosti
podle jejich stáří.
Hlas ťuhýka je imitací zvláštní směsice ptačích hlasů, které odposlouchal ve svém okolí. Svým zpěvem zmátl i mnoho zkušených ornitologů.
Protože jsou ťuhýci potravně závislí na hmyzu, naše kraje opouštějí
již koncem srpna, nejpozději začátkem září.
Mimo ťuhýka obecného se na Šumavě můžeme setkat s vzácnějším
a mnohem větším ťuhýkem šedým.

Úryvek z knihy Šumava objektivem zoologa od Mgr. Ivana Lukeše
a foto otištěny se souhlasem autora
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Tipy na májové výlety
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Čtveřice doporučených tras
s podrobnou kilometráží

Když vysvitne slunce, už pěkně zahřeje,
avšak na výlety na kole se po dlouhé zimě plné
sněhu dostanete nejspíše až v červnu.Lesní cesty
ve stínu šumavských lesů budou totiž ještě
dlouho alespoň zčásti pokryté sněhem. Proto
vám tentokrát doporučujeme čtyři trasy, dvě po
české části Šumavy, další dvě směřující za
atraktivními cíli v sousedním Bavorsku, které
můžete pojmout buď jako pohodové rodinné výlety autem, nebo romantické vyjížďky autem ve
dvou. Výjezdním místem je ve všech případech
Železná Ruda.

Autem po českých silnicích

 Železná Ruda – Špičák, sedlo (4) - Hojsova
Stráž (11) - Nýrsko (24) - Janovice (33) - Klenová, hrad a zámek (35) - Týnec (37) - Běšiny
(47) - Javorná (62) - Starý Brunst (66) - Gerlova
Huť (71) - Železná Ruda (76)
 Železná Ruda – Gerlova Huť (5) - Nová
Hůrka (10) - Dobrá Voda (18) - Hartmanice (20)
- Petrovice (26)- Velhartice (34) - Milínov (36)
- Čachrov (41) - Javorná (47) - Starý Brunst (51)
- Gerlova Huť (56) - Železná Ruda (61)

Za volantem směrem
do Bavorska

 Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein (2)
- Brennes (9) - Arbersee, parkoviště (13) - Bodenmais (19)- Zwiesel (26) - Bayerisch Eisenstein (39) - Železná Ruda (41)
 Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein (2)
- Zwiesel (15) - Spiegelau (23) - Neuschönau
(10), Hans-Eisenmann-Haus, Nationalpark –
parkoviště pod Luzným (18), východisko na
Luzný

Nejlákavější turistické cíle

V Ludwigsthalu u Zwieselu můžete svůj program obohatit návštěvou Haus zur Wildnis
a pěší procházkou kolem výběhů pro krásně di-

voká šumavská zvířata, jako jsou kupříkladu
rysi, vlci a tuři, s možností vystoupat na tamější
rozhlednu. Ve Spiegelau je nejlepší zamířit do
území lesních her s atrakcemi zdarma pro děti
i dospělé. V Neuschönau si nenechte ujít Baumwipfelpfad čili úchvatnou stezku v korunách
stromů a další sledování zvířat v lesních výbězích včetně nádherných medvědů. Až na pár
svátků koncem roku je všude otevřeno celoročně, a to od rána až do pozdního odpoledne.
Všechna místa pamatují na svoje návštěvníky
s občerstvením a WC. Více při troše šikovnosti
zjistíte též na webových stránkách příslušných
míst.

Jak to udělat bez auta

Javorná – barokní kostel sv. Anny s dvěma cibulovitými věžemi ze 17. století

Pokud jste na Šumavu nedorazili vlastním
vozem, nezoufejte. Existuje možnost využít vlakové soupravy Waldbahn, v souvislosti s dlouhodobou výlukou však v tomto období nezajíždí
na českou stranu, takže nastoupit musíte až na
nádraží v Alžbětíně. V sezóně je pak možné využít také autobusových linek systému IGEL
BUS k dopravě na ta nejzajímavější místa Bavorského národního parku.
S využitím průvodce na cestu ŠUMAVA autem
& na kole a se souhlasem autora a vydavatele
Dr. Radovana Rebstöcka zpracovala LCK.
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O naší skupině už jste nejspíš slyšeli, nebo
četli. A pokud ne, určitě jste se zúčastnili nějaké naší akce, nebo jste o ní slyšeli. A pokud
ne, tak vám to nyní připomeneme.
V Železné Rudě se pohybujeme již sedmým
rokem, provozujeme Harakiri Water Jump
– skok do vody na Samotách i pro veřejnost. Pořádáme sportovní a zábavné akce – lyžařské
a snowboardové závody, koncerty a párty. Jsme
občanským sdružením, jehož členy jsou i profesionální jezdci (freerideři) na lyžích a snowboardech. Tolik ve zkratce. A nyní Vám
shrneme události, které jsme pořádali, nebo spolupořádali během letošní zimy.
Bohužel se letos nepodařilo vybudovat a zprovoznit žádný snowpark, který zde minulou sezónu fungoval v areálu Nad Nádražím, přitáhl
stovky jezdců, pořádalo se zde několik velkých
a ojedinělých akcí a závodů a byl jediným svého
druhu v celé západní části Šumavy. Navíc velmi
kladně hodnocen i profesionálními jezdci. Ale
uvidíme, co se podaří do další zimy…
Ale zpět k té právě skončené. I během ní jsme
spolupracovali s firmou Horsefeathers, která je
významným výrobcem a prodejcem nejen
sportovního, ale i módního oblečení. A tak je
nasnadě, že nás a naše akce podporuje. Ve spolupráci s rádiem Kiss Proton a dalšími partnery
jsme pořádali ojedinělou akci Horsefeathers
Iron Jam 2012. Závod je to v ČR jedinečný,
a to spočívá v uzavření Belvederské ulice v centru města, navození 150 metrů krychlových
sněhu, a vytvoření překážky ze staré Pragy V3S,
přes kterou skáčou závodníci na lyžích a snow-

Harakiri Gang

boardech. Mediálně byl závod propagován přes
rádio Kiss Proton, Klatovský deník a veškeré
weby, které se zajímají o tuto tématiku. Jezdců
do závodu bylo přihlášeno 30 a diváků se během
celodenní show vystřídalo přes tisícovku, občerstvit se mohli hned ve třech prodejních stáncích. Večerní finále bylo uměle nasvícené
a divácká kulisa byla výtečná. Vítězové si odnesli mnohatisícové ceny. Reportáže ze závodu
se objevily v České televizi, na Nova sport.
Články byly otištěny v Klatovském deníku,
Mladé Frontě dnes. Videa a fotogalerie na webech zabývajících se tématikou lyžování a snowboardingu.
Po závodech byla na řadě největší šumavská
párty, a to v disco Clip. Dvě živé kapely a návštěvnost překročila rekordních 500 lidí. Celá
tato velkolepá akce byla v režii HG.
Ještě předtím se konala v listopadu v Divadle
pod lampou premiéra zimního videa Iron Štajn
od 3guysProduction, ve kterém jsme měli obsazení třemi jezdci HG. Divadlo bylo plné, což
bylo přes 300 diváků
a sklidilo veliký úspěch.
Otevření letní sezóny
na Harakiri Water
Jumpu proběhne oficiálně 6. 7. 2013 a bude
to velká akce, spojená
se soutěží pro širokou
veřejnost. Ale o tom budeme ještě informovat
prostřednictvím plakátů
po městě, na internetových stránkách:
www.harakirigang.cz,
facebooku a v dalším
čísle Železnorudského
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zpravodaje. Ale již předtím bude skok pro veřejnost otevřen – info. bude na uvedeném webu
a facebooku.
Filip Brož

Bezpečné a pohodlné
parkování v Plzni
najdou řidiči na Rychtářce

Hledání parkovacího místa v centru Plzně
je pro většinu řidičů velký problém. Požadavky na bezpečnost a komfort splňuje parkovací dům Rychtářka na adrese Truhlářská
5 s kapacitou 447 míst. Od náměstí je Rychtářka vzdálená jen necelé tři minuty chůze,
s historickým jádrem je propojena lávkou
pro pěší.
„Za hodinu stání v parkovacím domě zaplatí řidiči 10 korun, ovšem nejvýše 60 korun
za 12 hodin přes den, popř. 40 korun za
12 hodin přes noc. Na náměstí stojí parkování 30 korun za hodinu,“ uvádí ředitel městské společnosti Parking Plzeň Martin Pytlík.
Využívat lze i předplatné, a to ve formě denního, nočního či celodenního vyhrazeného
parkování.
Parkovací systém je samoobslužný. „Při
příjezdu si řidič vyzvedne ze stojanu lístek
a zaparkuje. Po návratu do objektu pak tento
lístek využije při placení v některé ze samoobslužných pokladen.
Důležité je i hledisko bezpečnosti. Uvnitř
Rychtářky je instalován kamerový a také
speciální bezpečnostní systém, který snímá
registrační značky vozidel. Ví tedy přesně,
kterému autu byl při vjezdu vystaven parkovací lístek a před výjezdem je shoda
lístku a vozidla automaticky vyhodnocována. Více informací je k dispozici na
www.parkingplzen.cz.
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Na 1. máje trénovali minižáci s rodiči

26. dubna úderem 17. hodiny propukl na fotbalovém hřišti první jarní trénink železnorudských minižáků. Na zelené trávě si poprvé po
zimě zatrénovali pod vedením svých trenérů
Jakuba Lehečky a Josefa Škacha.
Od konce měsíce dubna probíhají tréninky minižáků každou středu a pátek od 17 hodin na místním fotbalovém hřišti. Trvají šedesát až devadesát
minut. V případě deštivého počasí se nekonají.
Avizovaný prvomájový trénink věstil senzaci.
Na zelený pažit totiž vyběhlo deset dětí v doprovodu osmi rodinných příslušníků. Trenér
Škach přišel s naprosto nečekaným bonusem
pro rodiče. Povinností alespoň jednoho z nich,
případně někoho jiného z rodiny, bylo absolvovat celou devadesátiminutovou tréninkovou
dávku spolu s dítětem. Zástupci rodin vyfasovali i dresy. Po úvodním běhu po obvodu hřiště
prověřila kondici účastníků důkladná protahovací rozcvička. Po ní se rodiče a děti rozdělili
na dva týmy. Následovaly sprinty kolem kuželů,
práce s míčem a střelba na branku. Prvomájový
trénink vyvrcholil fotbalovým zápasem dětí
proti rodičům, který skončil remízou 2:2. Následné penalty nakonec rozhodly o jasném
vítězství minižáků. U mužů se náklonnost k fotbalu tak nějak automaticky předpokládá. U žen
jde spíše o sázku do loterie. „Maminky byly výborné. Trénink s rodiči zase někdy bude, já ho
naplánuji,“ vyjádřil se Josef Škach. Jeho poděkování patřilo všem, kteří přišli. Zklamali jen ti,
kdož se nedostavili.
LCK

Prvomájový fotbalový trénink minižáků s rodinnými příslušníky

Malí lyžaři se loučili karnevalem

I letos se loučili lyžaři ze Ski klubu Železná
Ruda se zimní sezónou tradičním karnevalem
na lyžích. Karneval se konal na sjezdovce
Nad Nádražím, která byla po většinu sezóny
tréninkovým kopcem Ski klubu. I když kalendář ukazoval 28. března, na kopci to vypadalo jako uprostřed zimy. K vidění byli
čarodějnice, piráti, klauni, princezny a další
krásné masky. Po několika jízdách se děti
společně s rodiči přesunuly na slavnostní
ukončení sezóny do hotelu Belveder, kde pro
ně bylo připraveno pohoštění a odměna v podobě pohárků a medailí, o které se postarali
manželé Strnadovi, za což jim děkujeme.
Zima je již za námi, ale sportovní příprava
dětí dále pokračuje na hřišti, v tělocvičně
nebo na kolech. Případní zájemci budou vítáni a mohou se k nám přidat každé úterý
a čtvrtek. Děkujeme všem za podporu.
Ski klub Železná Ruda
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Foto Jarmila Kopecká
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Fotbal v Železné Rudě • Fotbal v Železné Rudě

Počínaje vydáním tohoto zpravodaje bychom
vám rádi přinášeli informace z fotbalového
dění všech mužstev Železné Rudy, které se
účastní mistrovských utkání v různých kategoriích soutěží v našem kraji. Stejně tak zde bude
uveden rozpis zápasů jednotlivých týmů, pro
snazší orientaci v termínech zápasů a možnosti
nás přijít podpořit na fotbalové hřiště!
Pro začátek si připomeňme, že „A“ mužstvo
nyní hraje třídu Okresního přeboru. „B“ mužstvo, které hraje třetí sezonu po své obnově,
kope o dvě třídy níže, tedy ve IV. třídě. Dále za
Železnou Rudu soutěží ještě dorostenci a úplně
nejmenší žáci.
V tabulkovém přehledu přinášíme aktuální
postavení jednotlivých týmů v rámci svých soutěží k 5. 5. 2013. V době vydání zpravodaje
bude odehráno o další dvě kola více, ale výsledky vám samozřejmě přineseme. Aktuální tabulky a rozpisy zápasů lze nalézt na stránkách
fotbalové asociace ČR

„A“ mužstvo v Okresním přeboru:

Na fotografii B team, stojící z leva: J. Steinbach, J. Balda st., V. Nedvěd, J. Balda ml., O. Choleva, R.Petřík, A. Trejbal, M.Pospíšil, klečící z leva: F. Zelenka ml., H. Nguyen, P. Velacký, M. Halama, J. Chalupský ml., F. Brož. Ležící gólman: F. Kačírek

hráčům neumožňují se pravidelně účastnit
mistrovských utkání, navíc 14 fotbalistů (polovina týmu!) je mladších 20 let, což bývá v této
dospělé soutěži znát.

„B“ mužstvo ve IV. třídě :

Dorostenci nyní soutěží ve skupině o 5.– 8.
místo. Tabulka ukazuje stav po základní skupině.

„Dorost“ v Okresním přeboru :

Následující zápasy:

18.5.2013 – sobota: Železná Ruda – Hrádek, 17h
25.5.2013 – sobota: Železná Ruda – Týnec, 17h
1.6.2013 – sobota: Železná Ruda – Chanovice, 17h
8.6.2013 – sobota: Chanovice – Žel. Ruda, 17h
15.6.2013 – sobota: Železná Ruda – Bolešiny, 17h

K dispozici máme aktuální informace z „B“
mužstva, takže si jej dnes představíme jako
první. Další samozřejmě budou následovat…
Brankáři: František Kačírek, Patrik Zvěřina

Obránci: Pavel Velacký, Věroslav Máca (kapitán), Michal Pospíšil, Jaroslav Chalupský ml.,
Jaroslav Balda st., Jaroslav Balda ml., Stanislav
Němec, Milan Kříha ml.

Záložníci: Josef Steinbach, František Zelenka
ml., Adam Vörös, Rostislav Petřík, Jiří Pagáč,
Filip Brož, Milan Telin, Lukáš Pscheidt, Matěj
Kořán, Václav Diviš, Hynek Nguyen, Ondřej
Choleva

Útočníci: Karel Říha, Ondřej Říha, Martin Halama, Šimon Hlinka, Jan Holý, Matěj Fencl, Jiří
Jelínek

Ač to vypadá, že je hráčů až dost, opak je tomu
pravdou a většinou nás bývá tak akorát. Zaměstnání, odjezdy do škol a podobně mnoha

Následující zápasy:

26.5.2013 – neděle: Žel. Ruda „B“ – Spůle, 13h
2.6.2013 – neděle: Žel. Ruda „B“ – Křenice, 13h
8.6.2013 – sobota: Ježovy – Žel. Ruda „B“, 17h
16.6.2013 – neděle: Ž.Ruda „B“ – Nýrsko „B“, 13h
22.5.2013 – sobota: Dešenice – Žel. Ruda „B“, 17h

Následující zápasy:

26.5.2013 – neděle: Pačejov – Žel. Ruda, 10h
1.6.2013 – sobota: Žel. Ruda – Sv. Hrádek, 14.15h
9.6.2013 – neděle: Švihov – Žel. Ruda, 10.30h
15.6.2013 – sobota: Žel. Ruda – Pačejov, 14.15h

A na závěr naše malé fotbalové naděje, tedy nejmenší žáci:

Následující zápasy:

25.5.2013 – sobota: Hartmanice – Ž. Ruda, 10h
2.6.2013 – neděle: Ž. Ruda – Sušice „B“, 10.30h
9.6.2013 – neděle: Ž. Ruda – Hrádek, 10.30h
16.6.2013 – neděle: Ž. Ruda – Strážov, 10.30h
Filip Brož
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Hodnocení šumavských sjezdařů v závodní sezoně 2012 – 2013

Zima je pryč a je čas hodnotit. Ze sjezdařů
- Šumaváků se nejintenzivněji věnoval tréninkům a závodům mladší žák Milan Koryťák
z Nýrska v dresu SA Špičák. A vyplatilo se, dosáhl suverénně nejlepších výsledků. Absolvoval 20 závodů republikových kvalifikačních
závodů žactva ve všech českých a moravských
horách. V nich pravidelně startovala celá
česká špička a Milan se téměř pravidelně umisťoval mezi 4. a 8. místem. Mimoto se stal krajským přeborníkem ve slalomu a vyhrál UKZ
(územní kvalifikační závod) v obřím slalomu
(dále OSL) na Špičáku.
Dalšího výborného výsledku dosáhl na konci
sezony na mezinárodních závodech FIS na Pradědu junior Václav Kulich ze Železné Rudy. Člen
SA Špičák skončil z juniorů ČR v obřím slalomu
na 5. místě a ve slalomu ( dále SL) na 6. místě.
Ve stejném závodě dosáhl v OSL pěkného
umístění i jeho oddílový kolega, a rovněž železnorudský rodák, Daniel Láska, když skončil
sedmý. V únorovém ÚZD na Špičáku byl Kulich druhý ve SL juniorů, krajském přeboru
(KP) v OSL byl třetí a vyhrál KO SL juniorů na
Špičáku. Láska byl třetí v únorovém ÚZD na
Špičáku.
Velmi nadějně se ukazují nejmenší naděje
okresu, díky systematické práci a nadšení trenérů, rodičů i dětí. V celkovém hodnocení
seriálu osmi závodů Šumavského pohárku v jednotlivých kategoriích dosáhli nejmenší závodníci okresu těchto nejlepších výsledků:
Kristina Lebová 2.,Valentina Brůhová 3., Štěpán Ševčík 2., David Janda 3. (všichni SA Špičák), Kroupová Natálie 1., Červená Natálie 2.
(obě SK Špičák), Malý Martin Tatran Žel. Ruda
2., Zítek Michal (SK Špičák) 3. Úplnou bombou
sezony bylo umístění předáků, kde prvá tři místa
získali železnorudští kluci Honza Malý, Michal
Svítil a Matyáš Garba – všichni členové Tatranu
Ž. R. Podobně dominovali železnorudští chlapci
z Tatranu v kategorii mladších žáků, v níž suverénně zvítězil velmi talentovaný Filip Najman.
Daniel Macalík byl třetí a Robert Svítil čtvrtý.
Zlatou medaili za celý Pohárek získala i železnorudská Petra Vidláková ze Ski klubu Žel. Ruda
a stříbrnou Klára Červená z SK Špičák, bramborovou čtvrtou Vybíralová Tereza, Ski klub Železná Ruda. Ve starších žácích vyhrál Švec Matěj
a Hampl Matěj byl třetí. (oba SA Špičák).
V mnohem náročnějších závodech ÚKZ a KP,
pořádaných na sjezdovkách SA Špičák, se
z mladých šumavských závodníků nejlépe umístili Robert Svítil, který se stal krajským přeborníkem v OSL a byl třetí ve SL, a Daniel Macalík
– druhý v obou závodech, Klára Červená (dvakrát první, jednou druhá), Jakub Tolar – druhý
v obou závodech KP, Matěj Hampl jednou

druhý a Matěj Švec jednou třetí, Klára Eollosová (SA Špičák) 1. a 3. místo v KP a Tereza
Vybíralová dvakrát třetí. Kuriózní situace
vznikla při březnovém krajském přeboru v OSL,
kdy Petra Vidláková měla těžký pád ve druhém
kole, utrpěla zranění a byla odvezena k ošetření.
Po tomto pádu byl závod předčasně ukončen,
takže Petra, ačkoliv ze závodu odstoupila, získala 2. místo v kraji, o čemž se ovšem nedozvěděla při slavnostním vyhodnocování u věže
rozhodčích ve Sportovním areálu Špičák, ale
v nemocnici.

Suverenní vítěz pohárku Filip Najman z Tatranu si
vzal na stupeň vítězů svého bratránka, vlevo Matěj
Vokáč ze Slavoje Plzeň a vpravo další borec z Tatranu Daniel Macalík

Železnorudští kluci Honza Malý (na stupni nejvyšším), Michal Svítil a Matyáš Garba – všichni Tatran Železná Ruda nepustili na stupně vítězů
nikoho z jiných oddílů

Z dospělých, kteří si stále udržují velmi dobrou výkonnost, dosáhli nejlepších umístění Jan
Kabát 3. SL KP, 4. a 5. ÚZD, Milan Hampl
3. v 0SL KP a 4. ve SL KP, Andrea Drengubáková z Ski klubu. ŽR., která získala titul krajské
přebornice v OSL. Stále se zlepšuje Katka Zichová z SA Špičák, která získala 3. místa v krajském přeboru v obou disciplinách a 4. a 5. místo
v UZD. Na to, že nezapomněla lyžovat, upozornila i Naďa Kabátová Koubová z SA Špičák,
matka dvou malých dětiček, která se zúčastnila
v sezoně jen jediného závodu, březnového KO,
a přesto v něm všechny soupeřky porazila.
Takže závěrem možno konstatovat, že sezona
byla dlouhá, studená a velmi zdařilá, až na úraz
nadějné Petry Vidlákové.Popřejme jí brzké
a bezproblémové uzdravení a hodně úspěchů
v další sezoně.
Zpracoval Jaroslav Frič

Celkově druhá Natálka Červená z SK Špičák vlevo,
třetí Nicole Zemanová z SC Zwiesel, mezi děvčaty
tradiční hlavní organizátor Šumavského pohárku
Jindřich Sedláček

Vítězka Vidláková Petra Ski klub Železná Ruda si
přišla pro zlatou o berlích, ale s úsměvem, druhá
Červená Klárka SK Špičák stojí vlevo ,třetí skončila Veronika Hálová ST Šumava
Všechny fotky: Václav Červený
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