Uvnitř si přečtete: Okénko z radnice • Novinky v ITC • Divadlo • Koncerty • Zajímavá velikonoční zákoutí • Poetický jarní humor • 40 let Lyžařské školy Špičák • Fotbal
MĚSÍČNÍK MĚSTA

ROČNÍK XIV

DUBEN 2014

ZDARMA

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

NA SKOK DO BAVORSKA

Nový starosta Bavorské Rudy začne úřadovat na 1. máje

Bavorskou Rudu začne nový starosta Georg Bauer řídit od 1. května,
Foto Bavorské Rudy Radek John

Novým starostou Bavorské Rudy v sousedním Německu se stal
sympatickým dojmem vyhlížející Georg Bauer. Velmi spokojen byl
nejen se svým osobním volebním výsledkem 62,56 %. Gratulace ke
svému zvolení přijímal prostřednictvím mobilního telefonu a na
Facebooku už na malém povolebním večírku.
I po nástupu do starostenského úřadu má Georg Bauer v úmyslu si zachovat svoji fyzioterapeutickou praxi s tím, že dopoledne bude pracovat
jako fyzioterapeut a odpoledne bude k dispozici na radnici jako starosta.
Jako podporu přesto preventivně přibral do praxe další fyzioterapeuty.
Stihl již také absolvovat třídenní seminář pro nově zvolené starosty z celého Dolního Bavorska. Předešlý starosta Bavorské Rudy Thomas Müller mu přislíbil patřičné předání úřadu, aby Bauer podle svých slov
jednoduše nebyl „vržen do chladných vod“. Tuto nabídku novopečený
šéf radnice samozřejmě rád přijal.
A co svému novému přeshraničnímu kolegovi říká železnorudský starosta Michal Šnebergr? „Již jsem panu Bauerovi blahopřál a sešli jsme
se, abychom naplánovali nejbližší společné aktivity našich obcí a budoucí sousedské spolužití české a Bavorské Železné Rudy. Bavorský
starosta bude úřadovat od 1. května. Navrhl jsem společné setkání zastupitelů obou obcí koncem měsíce května.“
LCK

Očekávaný pomocník technických služeb

Koncem března obdržely služby města nového pracovníka. Je jím zametací a čistící vůz
Ladog 4x4 s účelovou nástavbou Kobit. Automobil je to poměrně malý, ale díky tomu se
vejde i na chodníky, nebo snáze projede mezi
zaparkovanými automobily u bytovek. Automobil má pro snazší manipulaci řiditelnou zadní
nápravu, a tak se dokáže otáčet na velmi malých
plochách. Poháněna jsou všechna kola, a tak nebude problém ani s provozem v zimě, jelikož se
na voze dají vyměnit nástavby, např. za korbu
nebo sypač, a na místo předních zametacích kartáčů je možné připojit radlici pro úklid sněhu.
Nicméně tato „čistící“ verze je vybavena třemi
zametacími kartáči, které jsou před automobilem a mohou i přesahovat rozměry vozu, takže
dokážou čistit až k samému okraji komunikace,
kam staré stroje nedokázaly zajet. Za kartáči je
umístěna sací část, která sbírá smetený nepořádek do nástavby za řidičem. Nástavba je rozdělena na dvě nádrže, kde se do jedné jímá vysáté
smetí a ve druhé je možno vézt 400l vody, kte-

rou je možné buď skrápět zametače a tím snížit
prašnost při úklidu, nebo ji využít do integrované vysokotlaké trysky (obdoba wap), která je
na samotném navijáku, a tou je možné např.
omývat zastávky apod. V zadní části nástavby
je další zařízení pro vysávání kanálových košů.
Poměrně standardní výbavou moderních vozů
je zadní kamera, která přenáší
řidiči do kabiny obraz toho, co
se děje za vozem. Jednak to
mohou být procházející lidé, pohybující se za strojem, ale také
je to výtečný pomocník při couvání. Klimatizace je jednou
z věcí, která zase pomůže obsluze stroje při práci v letních
měsících.
Důležitým faktorem pořízení
tohoto vozu byla i možnost
jeho financování využitím dotace z Ministerstva životního
prostředí z Programu snížení

prašnosti ve městech. Z celkové ceny vozu
4.181.639,- Kč bylo dotací zaplaceno
3.939.892,- Kč a město tedy zaplatilo pouhých
241.747,- Kč.
Další foto naleznete na profilu:
www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj
Text a foto: fb

Nový pomocník technických služeb

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Okénko

z radnice

Zasedání zastupitelstva

26. 3. 2014 se konalo 25. veřejné zasedání zastupitelstva v budově Městského úřadu.
Na programu byly tradičně majetkové, ekonomické i stavební záležitosti. Zde vám přinášíme
stručný výpis schváleného, či zamítnutého…

•
Zastupitelstvo města Železná Ruda (dále ZM) schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce místní komunikace Brčálník“ a podání projektové žádosti „Rekonstrukce místní komunikace Brčálník“ do 31. kola
výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace v lokalitě Brčálník.
Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací. Předpokládané náklady
jsou do výše 6.000.000,- Kč vč. DPH.
•
ZM souhlasí s předfinancováním a spolufinancováním projektu
„Rekonstrukce místní komunikace Brčálník“, resp. se zajištěním financování celkových nákladů projektu „Zastupitelstvo města Železná Ruda“
v rámci rozpočtu města, takto: spolufinancování ve výši 15% z celkových
nákladů, předfinancování ve výši 100% celkových nákladů.
•
ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí
ve výši 3.939 892,15 Kč na „Snížení prašnosti ve městě Železná Ruda“
a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv, dále schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu
„Dětské hřiště Hojsova Stráž“ z Programu stabilizace a obnovy venkova
2014 – Projekty obcí a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv,
a k tomu schvaluje i přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 50.000,Kč na realizaci projeku „Ošetření několika vzrostlých stromů v Debrnické
aleji v Železné Rudě“ z Dotačního titulu č. 1: Podpora projektů a činností
– ochrana přírody a krajiny a pověřuje starostu podpisem příslušných
smluv.
•
ZM také schvaluje proplacení dovolené za rok 2013 uvolněným
zastupitelům. V neposlední řadě schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro Jar-

milu Kopačovou, 1. máje 151, 340 04 Železná Ruda, na stavební úpravy
hotelu Enzian – vestavba pokojů se sociálním zařízením do původních
společných prostorů, pro Jaroslava Kinkora, Mikoláše Alše 388, 330 23
Nýřany, na umístění dřevěné stavby pro bowlingovou dráhu umístěnou
na p.p.č. 6/10 v k.ú. Alžbětín, pro Ing. Jana Jandečku, K Zahrádkám 51,
155 00 Praha 5, na výstavbu rodinného domu na pozemku p.p.č. 413/36
a pro pana Miloše Rejzla, Alžbětín 49, 340 04 Železná Ruda, na změnu
užívání stávající prodejny na kadeřnictví a nehtové studio v objektu
čp. 49, postaveného na st.p.č. 95 v k.ú. Alžbětín.
Zpracoval fb

Pracovníci železnorudských technických služeb jsou neustále v akci, Foto LCK

OZNÁMENÍ Města Železná Ruda

Povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění.
Podle tohoto zákona (§ 4, písm. p)) je „původcem odpadů“ právnická osoba či fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské
činnosti vznikají odpady.
Vzhledem k této povinnosti nabízí Město Železná Ruda možnost využívat pro likvidaci odpadů „systém města“ za následující ceny:
Cena za separovaný odpad pro fyzické a právnické osoby s oprávněním k podnikání:

STRANA 2

b) 2 000.- Kč/rok za gastronomický subjekt –
subjekt, který má na území správního obvodu Města Železná Ruda sídlo podnikání,
má úlevu z ceny ve ve výši 1 000.- Kč/rok

c) 1 000.- Kč/rok za ostatní provozovny – provozovna, která má na
území správního obvodu Města Železná Ruda sídlo podnikání, má
úlevu z ceny ve ve výši 500.- Kč/rok

a) 40.- Kč/rok za lůžko u ubytovatelů – u ubytovatelů, kteří platí Městu Železná Ruda
místní poplatek z ubytovací kapacity, činí
cena 1.- Kč/rok za lůžko

Upozornění Města Železná Ruda

Obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku z ubytovací
kapacity ukládá sazbu poplatku z ubytovací kapacity ve výši 2,- Kč za
každé využité lůžko a den.

Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt ukládá sazbu poplatku za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, ve výši 15,- Kč.

Ubytovatel vybrané poplatky odvede městu nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Tyto poplatky lze odvádět i měsíčně.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2014

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

OBNO VA
POM NÍKU

STRANA 3

Nový jednotný vzhled zastávek
V posledních měsících jste si mohli všimnout nové autobusové
zastávky např. na Špičáku – u Jezerky, nebo v Alžbětíně (viz foto,
zatím bez prosklení a lavice). Těchto zastávek bude celkem 6, a to
buď nových, nebo starých, ale opravených a upravených do jednotného vzhledu. Ten je tvořen světlým dřevem, prosklením a lavicí k sezení. Nový vzhled se určitě více hodí do místních končin, nežli staré,
šedivé, „betonové krabice“.
Text a foto: fb

V druhé polovině dubna bude započato s opravou pomníku obětem
válek, který se nachází na třídě
1. máje, po pravé straně, při cestě k
vlakovému nádraží. Další informace přineseme po dokončení
oprav.
Text a foto: fb

Informační turistické centrum
Železná Ruda

– kopírovací a laminovací služba pro veřejnost
Ceník kopírování:
– jednostranná kopie, formát A4

– oboustranná kopie, formát A4
– jednostranná kopie, formát A3
– oboustranná kopie, formát A3

Ceník laminování:

2,- Kč
3,- Kč
3,- Kč
5,- Kč

– formát A4
20,- Kč
– formát A3
35,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Podmínky kopírovacích a laminovacích služeb:

– výše uvedené ceny odpovídají jednobarevnému tisku na standardní
bílý papír
– služba se poskytuje po předchozí dohodě se zaměstnancem ITC.
Václav Šebelík, ITC

HORSKÝ AREÁL BRČÁLNÍK
HLEDÁ:

Pozice číšník/servírka
– dohoda o pracovní činnosti
Do restaurace v penzionu Pohádka.
Odměna dle vzájemné dohody.
Kontaktní osoba: Klára Krejčiříková,
e-mail: info@areal-brcalnik.cz, tel.: 775 258 259.

Řidič mikrobusu
– přeprava turistů

Smluvní přeprava turistů v okolí Železné Rudy i vzdálenějších
oblastí s vozidlem VW Transporter.
Kontaktní osoba: Milan Brůžek,
e-mail: info@areal-brcalnik.cz, tel.: 777 797 398.
www.areal-brcalnik.cz

„Ryba ve čtyřech“

Ochotnický spolek o.s. Železná Ruda v místní aule ZŠ předvedl další
velmi povedené představení se jménem „Ryba ve čtyřech“. Tuto původní
černou komedii podle knihy W. Kolhaase a R. Zimmerové natočila v roce
1987 režisérka P. Moskalyková s Jiřinou Bohdalovou, Blankou Bohdanovou a Květou Fialovou v rolích tří sester. Komorníka hrál Rudolf Hrušínský. Zde se v rolích sluhy Rudolfa objevil Josef Podlešák a v rolích tří
sester Radka Andrejčíková, Helena Skřivanová (Daniela Matušová)
a Lada Zvěřinová. Dílo stihli nastudovat a připravit v rekordní době 3 měsíců. Při premiéře hry byla aula ZŠ opět zaplněna a diváci nejen na konci
představení odměnili herce a jejich asistenty dlouhým a zaslouženým potleskem. Dílo již pravděpodobně nebude hráno v Železné Rudě, kde si
odbylo další dvě reprízy, ale budete jej moci spatřit na stránkách www.divadloruda.cz, kde najdete i fotografie, a to nejen z této hry. Pokud by vás
zaujala možnost vyzkoušet si pohled na obecenstvo z „prken, co znamenají svět“, a rozšířit hereckou skupinu, nebo byste jen chtěli pomoci
Ochotnickému spolku (rekvizity, asistence, …) při dalších představeních,
není nic snazšího, než se obrátit na principála divadla Josefa Podlešáka.
Text a foto: Filip Brož
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – jaro 2014
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Akce:
Kontakt
Pořadatel/místo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. 4.
Velikonoční varhanní koncert
376 397 033
Město Žel.Ruda/Kostel
- tradičně v podání Jany Havlíčkové od 19 hodin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 4.
Stavění májky
376 397 150
SDH Žel.Ruda/Hasičárna
- tradiční akce železnorudských hasičů s hudbou a občerstvením…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 4.
Stavění májky
376 361 227
SDH H. Stráž/Hasičárna
- hojsovečtí hasiči pořádají tradiční stavění májky…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 4.
Pálení čarodějnic
603 894 139
Penzion HABR
- penzion HABR pořádá již od 14 hodin odpoledne akci pro děti, občerstvení a zábava u ohně…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 5.
Oslava osvobození
376 397 185
ŽR Klub/Žel.Ruda
- vzpomínkové odpoledne s hudbou a občerstvením se koná u železnorudského Zámečku od 12 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. - 10. 5.
Rock Point – Horská výzva
776 624 718
Top race agency, o.s./Špičák, „P“ Kaskády
- jeden ze seriálu závodů horských běhů a trekingů dvojic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. 5.
Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše
376 361 227
SDH H. Stráž/Hasičárna
- tradiční akce v Hojsově Stráži
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. 5.
Česko – bavorská neděle
+49 9922 503 214
Über d´Grenz-Přes hranici/býv.celnice, Alžbětín
- Bleší trh, hudba, občerstvení…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavy a expozice na Železnorudsku:

Historické motocykly – stálá expozice v Zámečku v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v Zámečku v Železné Rudě
Český kráter – stálá geologická expozice v Zámečku v Železné Rudě
Pohádková dílna, ráj skřítků – tř.1. máje, vedle Pohádkové cukrárny
Akce „Neptun“ – výstava k největší mystifikaci z období studené války, nález beden s tajnými nacistickými dokumenty v Černém jezeře…
Muzeum Šumavy Železná Ruda, od července 2013 do září 2014
Šumava umírající? Ne. Romantická. – výstava ke 130. výročí narození Josefa Váchala, ve vestibulu radnice, 1. – 29. 8. 2014
(Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění, naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda )
ITC Železná Ruda, Tel./Fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net

Rock Point – Horská výzva
není pro padavky
nám u slovenského národního parku letos nepovedlo
závod prosadit, a tak ho v tomto termínu nahradíme
v jiné lokalitě v Česku,“ podotkl hlavní organizátor
Pavel Zitta.
Připraveny jsou vždy tři běžecké tratě, které
měří zhruba 15, 34 a 65 km. „Závody jsou určeny pro
všechny věkové i výkonnostní kategorie,“ upozornil
Zitta.
www.horskavyzva.cz
www.sumava.net/itcruda

Milovníci kurzů přežití Beara Gryllse se radují.
V Česku totiž vznikl zcela nový seriál outdoorových
závodů, při kterém se právě rady britského dobrodruha z televizní stanice Discovery mohou hodit.
Rock Point – Horská výzva 2014, tak se jmenuje
„tour“ pěti závodů startujících v horách po celé republice. Seriál odstartuje 11. a 12. dubna v Koutech
nad Desnou. Po úvodní štaci v Jeseníkách bude dále
pokračovat na Šumavě v Železné Rudě (9.–10. 5.),
v Krušných horách (13.–14. 6.) a v Krkonoších
(8.–9. 8.). „Ve dnech 11. a 12. června jsme měli v plánu
běžet předposlední díl na Slovensku, ale bohužel se

www.kampocesku.cz
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MÁJOVÉ KONCERTY Velikonoční varhanní koncert
MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA SRDEČNĚ ZVE NA:

Železnorudského smíšeného sboru
Dirigent Martin Červenka

v podání Jany Havlíčkové

Program:
J. S. Bach: TOCCATA a AIR, F. Schubert: AVE MARIA,
A. Lloyd Weber: ARIE z muzikálu Ježíš, G. F. Händel: SLAVNOSTNÍ POCHOD,
E. John: CANDLE IN THE WIND, M.Schneider: TANTUM ERGO,
G. F. Händel: LARGO, K.Hašler: DVĚ PÍSNĚ,
A. Lloyd Weber: ARIE z muzikálu Evita, J. Clark: TRUMPET VOLUNTARY.

10. 5. FRAUENAU Gasthaus Gistl od 20.00 hodin
23. 5. NOC KOSTELŮ 21.00 Hojsova Stráž
23.00 Železná Ruda

20. 4. 2014 od 19.00 hodin
v kostele v Železné Rudě
(Vstupné dobrovolné)

Ze školy i za školou

Ředitelský šuplík

Stříbrné družstvo starších děvčat, zleva Michaela
Vrbasová, Aneta Podroužková a Jana Halamová



Z P R Á V Y

•

Ze školy i za školou

Zatímco nedávno jsem hodnotil uplynulou
zimu jako podivnou, nastupující jaro se zatím
jeví jako výborné. Přeje všem konajícím práci
v lese, na stavbách či zahrádkách. I školákům
letošní krásné jaro přeje, mohou sportovat na
hřišti, jezdit na kolech či procházet se přírodou.
Mladé gymnastky za sebou mají okresní přebor v Klatovech. Dívčí družstvo pod vedením
paní učitelky Jany Proškové opět skvěle reprezentovalo naši školu. Velkého úspěchu dosáhla
nejmladší děvčata. Julie Kulhánková, Nela Škývarová, Anička Nguyen a Amálie Pospíchalová
se v soutěži družstev umístily na druhém místě!
Na stupně vítězů vystoupila i družstva mladších
(Zuzana Kulhánková, Pavla Podroužková,
Adéla Zelenková) a starších žákyň (Aneta Podroužková, Michaela Vrbasová, Jana Halamová). Mezi jednotlivkyněmi získala třetí místo
Michaela Vrbasová.
V nejbližších dnech nás čeká ve škole náročné období. Ve středu 23. dubna proběhne
čtvrtletní pedagogická rada a odpoledne rodičovské schůzky. Na přelomu dubna a května se
uskuteční tradiční výměnné zájezdy mezi železnorudskými a aldenskými učiteli a žáky. Školáci se na návštěvu Aldena těší a organizují

Z

MATEŘSKÉ

Ohlé dnutí za čtvrtl etn í
č in ností v MŠ

Zima, která byla u nás na Šumavě na sníh skoupá, nedopřála dětem
tolik radovánek jako jindy. Pokud bylo trochu sněhu, jezdily děti na kluzácích u MŠ. Nedostatek sněhu nás však neodradil od uspořádání zimní
olympiády. Jednoho dne jsme se sešli v tělocvičně základní školy a zasoutěžili jsme si tam. V obou tělocvičnách byla stanoviště, kde se třídy
Broučků, Čmeláků a Sluníček střídaly. Nechyběly ani medaile a hezký
obrázek na vybarvení na památku. Děti si netradičně zasportovaly a užily
moc pěkné dopoledne.
Konec každé zimy zakončujeme v MŠ maškarním karnevalem. Děti se
na něj vždy těší a rády se předvádějí svým kamarádům v pestrých a nápaditých maskách. Užili jsme si dopoledne plné her, soutěží, tance,
nechyběly ani dobroty od maminek.
Pokračování na straně 6

společně s učiteli kulturní program. Tato dlouhotrvající spolupráce mezi oběma městy by se
nemohla uskutečnit bez významné podpory
pana starosty a zastupitelů.
Přeji všem kolegům, školákům a spoluobčanům stále krásné pokračování jara a hodně radostí při velikonočních svátcích.
Ctirad Drahorád

Družstvo mladších žákyň, které obsadilo třetí
místo, zleva Pavla Podroužková, Adéla Zelenková
a Zuzana Kulhánková
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V březnu nás navštívilo divadlo Dráček paní Kašpárkové s pohádkou O
kůzlátkách. Pohádky této divadelní společnosti jsou vždy pojaty trochu
netradičně a je v nich spousta legrace. Představení se všem velmi líbilo.
Jarní sluníčko nás láká ven do přírody, všechny třídy již uspořádaly několik polodenních výletů do krásného okolí naší Železné Rudy. Cvičíme
si fyzickou kondici a otužujeme se zdravým vzduchem. Poznáváme, co u
nás roste, kvete, nasloucháme zpěvu ptáčků, poznáváme domácí zvířata
na farmách, pozorujeme drobné živočichy v přírodě.
Termíny zápisu do mateřské školy na školní rok 2014 – 2015: ve středu
16. dubna 2014 od 9 hodin do 11 hodin a ve čtvrtek 17. dubna od
12 hodin do 14 hodin v mateřské škole.
Za kolektiv MŠ Ludmila Havelková
Maškarní v MŠ

Co se dělo v březnu a dubnové novinky

Měsíc březen je celorepublikově vyhlášen jako
měsíc čtenářů. Tento rok
se konal již jeho pátý ročník. Ani naše knihovna
nebyla výjimkou a do
této akce se zapojila. Na
dospělé čtenáře čekalo
mnoho nových knih a na ty menší zase hodně zábavy. Hned na začátku
měsíce bylo pro děti z celého I. stupně připraveno zábavné dopoledne
plné her, ale i naučného povídání. Knihovnu nejprve navštívili prvňáčkové, kteří se se čtením teprve seznamují. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o knihách a také to, jak se mají ke knihám chovat. Na
závěr si zahráli hru, při které plnili úkoly z knih. Prvňáčky poté vystřídala
2. třída, která přišla společně se 3. třídou. Tyto děti již znají všechna písmenka a čtení jim nedělá žádné problémy. Přesto neuškodí zopakovat si
chování k papírovým stránkám, aby to knihu „nebolelo“. Děti také dostaly knihy do rukou a zkoušely se během chviličky začíst do příběhu. I
pro ně byla na konci prezentace připravena zábavná hra. O hodinu později navštívila knihovnu také 4. a 5. třída. Pro ně byla připravena obdoba
povídání jako pro jejich mladší spolužáky jen s trochu složitější tematikou, což platí i o závěrečné hře. O celou tuto akci se postaraly animátorky
z nakladatelství Thovt. Toto nakladatelství mělo po celý březen v knihovně prodejní výstavku knih pro menší čtenáře.
První týden v měsíci březnu byl také zároveň vyhlášen Týdnem čtení,
aneb "Čtení sluší každému". A co to znamená? Například to, že děti čtou

Úspěch železnorudské klavíristky

Ve dnech 28. a 29. 3. 2014 se v prostorách Domu hudby v Plzni
konalo krajské kolo klavírní soutěže žáků ZUŠ. Tato soutěž je součástí projektu Podpora talentů Plzeňského kraje. Mladí, talentovaní
hudebníci zde po dva dny soupeřili celkem v jedenácti kategoriích
včetně nulté. ZUŠ Nýrsko, pobočku Železná Ruda, reprezentovala
Zuzana Kulhánková z Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Z minulého čísla ŽZ již víte, že do krajského kola postoupila nadaná klavíristka přímo z 1. místa v okresním kole. Svěřenkyně hudebního
pedagoga Martina Červenky v Plzni soutěžila ve IV. kategorii
a ziskem 18, 6 bodu se zařadila mezi ty, kteří obsadili 2. místo.
LCK

seniorům a naopak, zdraví nemocným, probíhají soutěže v rychlém čtení,
čtení v cizích jazycích, non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na
střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji) a v netradiční
hodinu (o půlnoci na náměstí). V naší knihovně bylo vybráno čtení na netradičním místě. A protože tento rok je to přesně 100 let, co se narodil
jeden z našich nejvýznamnějších spisovatelů Bohumil Hrabal, byla vybrána jeho kniha Ostře sledované vlaky, jejíž úryvky přečetla místní 9.
třída na vlakovém nádraží Železná Ruda město. Čtení se povedlo a já jen
doufám, že si děti budou pamatovat, o čem tato kniha je a že třeba jednou
u maturity si na toto zajímavé čtení na netradičním místě vzpomenou.
A co se v knihovně děje v dubnu? Pro malé čtenáře byla hned zkraje
měsíce připravena oblíbená akce s názvem Noc s Andersenem. V tomto
měsíci také proběhne soutěž ve čtení pro 1., 2. a 3. třídu. Pro větší čtenáře
je tu od 15. 4. do 15. 5. opět Měsíc s…, tentokrát s oblíbenými severskými detektivkami. Pro velký úspěch Měsíce s Jonathanem Kellermanem, jehož vystavené knihy na určeném místě pro tuto akci zmizely
všechny již v prvním týdnu, bylo zakoupeno nových severských detektivek více. Takže neváhejte a přijďte! Velkou radostí pro mě bylo, když přišel čtenář a řekl: "Víte, kdyby nebyl Měsíc s J. Pattersonem, tak ani nevím,
že tento spisovatel existuje a že píše tak krásné knihy. Děkuji." Takže, jen
tak dál!
A nezapomeňte, že na Velikonoční pondělí nikoho na pomlázku v knihovně nenajdete, bude zavřeno. 14. 5. 2014 proběhne Noc literatury.
Bližší informace budou poskytnuty v knihovně. Krásné velikonoční
svátky vám přeje
Aneta Šárka Šebelíková
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období: 1. březen 2014 – 1. duben 2014

Vážení čtenáři,

jaro je definitivně tady, a to i kalendářně, opět nám začíná jedna akce za druhou – hasičský bál, stavění máje, dětský den a další a další... Budeme
se těšit na setkání s vámi při těchto událostech.

2x únik látek

Události za měsíc březen 2014

2 x dopravní nehoda

1. 3. 2014 – K úniku oleje jsme vyjeli do centra města. Skvrna se táhla
v délce 100m a byla zasypána sorbentem, jenž byl po nasáknutí olejem zameten a uklizen.
4. 3. 2014 – V půl třetí ráno jsme vyjeli k požáru lesa v Hojsově Stráži.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nedohašená ohniska po
denním pálení klestí. Ohniska byla během půl hodiny uhašena.
4. 3. 2014 – Menší olejová skvrna o rozměrech 1 x 2m byla odstraněna
ze silnice na Špičáku.
5. 3. 2014 – Asistence Policii ČR s nasvícením místa události.
12. 3. 2014 – Otevření domu na žádost Policie ČR. Majitelka předána
ZZS ŽR k ošetření.
15. 3. 2014 – Nehoda osobního automobilu se čtyřmi mladými Němci
před Nejvyšším bodem. Po smyku, sjetí do příkopu a pře-

2x požár

2x technická pomoc

vrácení na střechu došlo k lehčímu zranění dvou dívek.
Přesto byly ošetřeny Horskou službou, která je předala do
péče ZZS ŽR.
25. 3. 2014 – Dopravní nehoda nákladního automobilu převážejícího
dříví se stala v půl páté ráno u Nové Hůrky. Automobil sjel
ze silnice, kde se převrátil na bok a navíc přerazil vzrostlý
strom, který spadl na kabinu a uvěznil řidiče uvnitř. Pomocí
motorové pily byl strom odstraněn a nezraněný řidič z kabiny vyproštěn. Vyproštění automobilu si zajistila sama
firma, jíž havarovaný vůz patřil.
28. 3. 2014 – K požáru garáže jsme vyjeli k hotelu Sirotek na Špičáku.
Při příjezdu byla již celá stará dřevěná garáž plně zasažena
požárem. Pomocí 1 proudu byl požár lokalizován a po několika desítkách minut zcela zlikvidován.

Každoroční Hasičský bál

Další hasičský bál, opět konaný v horském
hotelu Belveder, je za námi. Opět bylo vyprodáno, čili přes 110 návštěvníků, opět byla
pohodová, veselá atmosféra až do rána a opět
proběhla bohatá tombola, jejíž hlavní cenou
byl letos tablet, jenž zakoupil náš sbor. Ale
i další ceny byly velmi hodnotné a všem následujícím sponzorům děkujeme: Jiří Turner Calcio Bowling, Kosmetika Magnolia, Ka-

deřnictví Lucie Buschbaumová, DZS p. Jaroš,
Nehtové studio Lada Zvěřinová, Thermoluft
KT s.r.o., manželé Kořánovi, Řeznictví Šnebergr, Hotel Engadin, APM Automotive s.r.o.
Klatovy, Autoservis Řehulka, Comfort Sdružení a.s. Plzeň, Plus – J.Šmíd, Tip Sport, Restaurace Laka, Café Charlotte, Ski & Bike
Špičák, p. Kamtner, p. Tolar, Penzion No. 7,
Kiosek u Sekyrek, p. Mayr, p. Kříha, BETA

SPORT Železná Ruda Jaroslav Snášel, Penzion Böhmerwald - p. Horek, Železářství
Zíka, Suvenýry Vonásková, Cukrárna Sněhurka – p. Hanzlík, Cukrárna Pohádka,
p. Lučan, COOP Tip – p. Janoušek, Česká jídelna, p. Suk, Alanya Kebab – p. Šimčík,
Harakiri Gang, o.s., AKVA TYNA – ZOO
Jaroslav Souček, p. Vilda Meszáros.

Pokračování na straně 8
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Z i m n í s et k ání m l a d ý c h h a s i č ů v Ný r s k u

15. 3. 2014 se kolektiv mladých hasičů Železná Ruda zúčastnil zimní soutěže, tentokráte
konané v Nýrsku. Po tradičním nástupu družstev se soutěž rozběhla naplno a všechna tři
družstva, která jsme v kolektivu sestavili, dala
do soutěže veškeré své síly. Soutěžilo se jak
v klasicky hasičských dovednostech, např. poznávání věcných prostředků, které se používají
u zásahu, oblékání hasiče na čas, uzlová tech-

nika, tak i v nehasičských disciplínách, a to šplh
po laně, přeskok přes švihadlo, hod míčem na
koš atd. Disciplín bylo připraveno celkem šestnáct a jejich splnění nám trvalo celé dopoledne. Po krátké přestávce na svačinu proběhlo
vyhlášení výsledků ve všech kategoriích. Náš
kolektiv se zúčastnil v kat. družstev starších
a kat. jednotlivci – starší. V jednotlivcích se na
nejlepší pozici, a to čtvrté, umístila Jana Halamová, která měla stejný počet bodů jako třetí

Poděkování

Chtěla bych prostřednictvím Železnorudského zpravodaje poděkovat pracovníkům Lékárny
BENU Alžbětín za bezproblémový dovoz léků, jmenovitě pak p. Jiřímu Kučerovi, který je velice ochotný a včasný při rozvozu léků. Děkuji.
Dovolte mi ještě jedno poděkování, a to
Dopravní zdravotnické službě Železná
Ruda, s.r.o., pod vedením JUDr. Josefa Jaroše a jeho syna Josefa Jaroše. Děkuji
Vám za Vaši ochotu a pomoc při převozu
pacientů a obstarávání léků v Klatovech.
Anna Moranová, Železná Ruda
Po vlastních zkušenostech s perfektním
servisem DZS se k tomuto poděkování
rádi připojujeme.
-red-

umístěný, ale bohužel nervy zapracovaly a při
rozstřelu o třetí místo neuspěla. Přesto je to
umístění výborné, protože se o vítězné pole
utkalo celkem 270 dětí. Dále se v kat. družstev
umístilo družstvo jedna na výborném pátém
místě, družstvo dvě na krásném desátém místě
a družstvo tři na čtyřicátém čtvrtém místě z celkem padesáti pěti družstev. Výsledky této soutěže nás velmi potěšily a doufáme, že to bude
pěkný start do nové soutěžní sezony.

Blíží se
stavění májky

Už se opět pomalu blíží tradiční stavění máje, a tak si
v diářích poznačte, že se poslední dubnový den sejdeme
u naší „hasičárny“. Časový
harmonogram bude ještě
upřesněn a vyvěšen na našich
stránkách a plakátech. Aby
bylo veseleji a podpořili jste
náš sbor, tak občerstvení
a hudba budou opět připraveny.
Zpravodaj: Filip Brož

Ski klub Železná Ruda bilancuje skončenou zimní sezónu

I tuhle zimní sezónu navázal lyžařský oddíl
Ski klub Železná Ruda na podzimní přípravu,
která probíhala dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ
Železná Ruda, nebo za pěkného počasí v přírodě
(na kolech, na bruslích, na hřišti,…). Svěřenci
Ivany Vybíralové, Venduly Vopatové, Kristýny
Vybíralové a nově také Ondřeje Schejbala, jejichž počet se rozrostl na 18 malých lyžařů a lyžařek, využili hned první příležitosti, kterou
letošní počasí umožnilo, a již 6. prosince 2013
se objevili na svahu. Stěžejní sjezdovkou se stal
svah Nad Nádražím. Dále se k tréninkům využívaly sjezdovky na Samotách a na Špičáku.
I přes špatné sněhové podmínky, které letošní
zima přinesla, absolvovaly děti z kategorie předpřípravka a přípravka 51 tréninkových dnů.
V roli trenérských pomocníků se objevili i ně-

kteří rodiče a prarodiče malých lyžařů. Závodníci starších kategorií z řad juniorů a dospělých
se připravovali individuálně, nezávisle na tréninkových dnech mladších dětí.
Ski klub Železná Ruda se zúčastnil všech závodů Šumavského pohárku i závodů na Javoru,
pravidelně s několikerým umístěním na stupních vítězů. V celkovém pořadí Šumavského
pohárku se v kategorii předpřípravka dívky
umístila na 2. místě Sylva Hojáková a v kategorii předpřípravka hoši obsadil 3. místo Jan
Schejbal. V kategorii starší žákyně se na
3. místě v celkovém hodnocení umístila také Tereza Vybíralová, přestože ve starších kategoriích
bylo letošní zimu mnoho závodů kvůli nedostatku sněhu zrušeno. Všichni závodníci si ale zaslouží pochvalu za snahu a výkony, které

prokazovali nejen v přípravě, ale i při závodech.
Ke konci sezóny uspořádal Ski klub pro své
svěřence oddílové závody na sjezdovce Nad Nádražím a také tradiční karnevalové rozloučení
se zimou. Sjezdu v rozmanitých maskách se
s radostí hojně zúčastnili nejen děti, ale i trenéři
a rodiče. Lyžovali zde např. čarodějnice, princezny, indián, klaun, pirát, viking, tygr, ale
i Červená Karkulka a mobil. Vše bylo zakončeno v Restaurant-Penzionu Bultas příjemným
posezením s občerstvením, které připravili manželé Tobiášovi, za což jim patří velké poděkování. Všechny děti byly oceněny medailemi
a diplomy za veškeré lyžařské výkony a pokroky, kterých během této zimy dosáhly.
Pokračování na straně 9
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Letošní sezóna bohužel skončila již 15. března. Poté následoval zasloužený odpočinek, ale již 1. dubna se všichni
opět sešli k jarní fázi tréninků, která bude probíhat v tělocvičně ZŠ, nebo za pěkného počasí v přírodě.
Text a foto: Jaroslava Schejbalová, Ski klub Železná
Ruda

PODĚKOVÁNÍ

Velké poděkování železnorudské firmě SKI-MAX,
majiteli Petru Filipovi a jeho týmu za perfektní přípravu
závodních sjezdových lyží pro juniory TJ Sportovní
areál Špičák na Šumavě po celou sezónu 2013/2014.
Také díky Petrovi naši junioři závodí a vyhrávají. Petr
Filip umí nejen perfektně lyže připravit, ale také fundovaně poradit.
Sláva Kulich, TJ Sportovní areál Špičák na Šumavě

Lyžařská škola Špičák oslavila čtyřicetiny!

Nejspíš mi dáte za pravdu, když řeknu, že
40 let už je solidní kus života. Během tak dlouhé
doby se toho dá zažít skutečně mnoho. Bezpochyby si to myslí i Josef Treml, který spolu s Vladimírem Kasíkem po léta tvoří neochvějný pilíř
Ski & Bike Špičák. Právě čtyřicet let trvání
špičácké lyžařské školy Josefa Tremla přimělo
vydat publikaci s názvem Lyžařská škola
Špičák 1974 – 2014 čtyřicet let. Kniha byla slavnostně pokřtěna 21. 3. 2014 v 18 hodin v Country
Saloonu v Beňovech u příležitosti oslav 40. výročí založení této věhlasné lyžařské školy.
Na 142 stránkách prostřednictvím černobílých a barevných fotografií znovu ožívají příběhy takřka nekonečné řady lyžařských
instruktorů, cvičitelů, přátel a milovníků lyžování a hor, Šumavy zejména. Dozvíte se tu vše
podstatné o vedení školy, organizaci, organizačním řádu, metodice, výukových prostorech,
místech a programech, dopravě, stravování či
jednotlivých výukových ročnících. A hlavně,

Foto LCK

dočtete se tu o těch, kteří si dík a uznání zaslouží
ze všech nejvíce, o cvičitelích a vedoucích lyžařské školy. Bez nich a bez desítek, stovek a tisíců jejich žáků by to nešlo. Společné nadšení
dětí a dospělých, na straně jedné přání naučit se
lyžovat, na straně druhé chuť předat druhým své
lyžařské zkušenosti, byly společným hnacím
motorem k úspěchu a odpovědí na otázku, proč
Lyžařská škola Špičák zdárně funguje takovou
řadu let. S přibývajícím časem se stále něco inovovalo, udílely se akreditace, měnilo se vybavení, včetně zimních bund a kalhot pro cvičitele,
přibývaly možnosti rekvalifikačních kurzů, ocenění a výměny zkušeností se zahraničím.
A takhle to jde pořád dál.
Samotný seznam zainteresovaných osob čítá
desítky a stovky jmen a ještě větší počet výukových hodin. Někteří z těchto lidí na Šumavě zůstali napořád, jiní odešli poté, co zde prožili třeba
jen nezapomenutelných pár zimních sezón. Jen
za víkendové a celosezónní vedoucí lyžařské
školy v jejích začátcích to byli Josef a Eva
Tremlovi, Blanka Nová, Martina Sedláková, Jan
Täubel, později Radek Vaniš, Lukáš Herman,
Ingrid Weidlichová, Alois Janďura, Martina Poláková, Vladimír Růžička, Monika Procházková

Autor knihy Josef Treml, Foto z publikace

a Tereza Machová. Právě Tereza Machová od
sezóny 2005 – 2006 začala naplno zajišťovat
celou provozní činnost, přičemž každodenní řízení lyžařské školy se přesunulo do nového objektu v areálu. Dalším nepřehlédnutelným
zástupcem profesně mladé generace lyžařské
školy, potažmo celého Ski & Bike Špičák, jsou
výše zmíněný Radek Vaniš, pomyslný trojlístek
doplňuje Jan Kasík. „Doufejme, že naše lyžařská „škola hrou“ bude na Špičáku žít minimálně
dalších 40 let,“ dodává na její adresu Josef
Treml optimisticky. Moc bychom jí to přáli!
Lucie Charlotte Kopecká
Takto vypadala rozestavěná rozhledna na vrcholu
Špičáku koncem března.
Jedná se zatím o betonovou
základnu. Dostavěna a otevřená má být na letní sezónu,
respektive do začátku letních
prázdnin. 26,5m vysoká rozhledna je vyráběna v LS
Nýrsko a na vrcholu bude
„smontována“. Další informace přineseme, až dojde
k výraznější změně ve výstavbě.
Text a foto: fb
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Naši podnikatelé a jejich služby

Květinářství přesunuto

Po více než 16 letech došlo k přesunutí jednoho z tradičních krámků
v našem městě, a to tradičního Květinářství „U Hrdých“, které dlouhá
léta fungovalo na samotném okraji města. Nyní je nejvíc přístupné, jak
to jen jde. Najdete jej v samotném centru města, na třídě 1. máje,
u vchodu do hotelu Ostrý. Otevírací doba je Po-Pá 11 hod. – 16 hod.
a So 10 hod. – 13hod., v neděli je zavřeno.
Text a foto: fb
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Zelinář Vyskočil nepatrně
změnil působiště

Od 13. března je tu pro Vás opět každý čtvrtek od 9 do 14 hodin
nýrský zelinář Martin Vyskočil se svou pestrou nabídkou čerstvé zeleniny a ovoce. Letos nepatrně změnil působiště. Najdete ho na parkovišti nad Městskou tržnicí. Nové zázemí si zelinář Vyskočil velmi
pochvaluje. „Karel Papež, vedoucí Technických služeb Města Železná
Ruda, mi před sezónou navrhl toto místo. Mám tu konečně možnost si za
účelem prodeje svého zboží připojit také svou digitální kasu. To je dneska
i na tržištích už běžný standard. Vše mám přesně zdokumentováno, a tak
to má být. A já se zároveň vyhnu podezření z toho, že právě na trzích se
díky absenci pokladny často šidí,“ dodává s profesionálním nadhledem.
Pro milovníky zeleniny nutno podotknout, že v měsíci dubnu „letí“
například bílé a červené ředkvičky, květák či trojice paprik v barvách
červená, žlutá a zelená, jimž se pohromadě v obalu trefně přezdívá
„semafor“.
LCK

BIKEŘI, POZOR! CYKLOSEZÓNA ZAČÍNÁ!

Zelináři Martinovi Vyskočilovi je práce zjevně koníčkem, Foto LCK

Podnikatel Jaroslav Snášel st. je nejen v oblasti cyklosportu dobrým rádcem
a servismanem, Foto LCK

V interiéru prodejny BETA SPORT v Železné Rudě vás kromě sportovního
sortimentu upoutají také cenné trofeje Jaroslava Snášela ml., juniorského
vicemistra světa v keirinu z Glasgow 2013, Foto LCK
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Trocha historie nikoho „nezabije“
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Hospodářské svátky dřívějšího zemědělského roku na Šumavě
Svatý Jiří a pranostiky

Po Železnorudsku běhá mužů a chlapců se
jménem Jiří dost a dost. Rozhlédnete-li se kolem
sebe, určitě vás hned napadne nějaký konkrétní
nositel tohoto jména. Svatý Jiří platí mimo jiné
za patrona rolníků a zemědělců. Snad proto, že
je v řečtině i latině vlastně složeninou dvou slov,
země a stavět, případně země a budovat. Podle
celocírkevního kalendáře se jeho svátek slaví už
23. dubna, v běžném českém kalendáři o den
déle, tedy 24. dubna.Tady musel sv. Jiří ustoupit
českému národnímu svátku svatého Vojtěcha. I
pro tento den se z dob našich předků zachovala
sympatická šestice svatojiřských pranostik. Vesměs se vážou k počasí a přírodním jevům:
• Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
• Na svatého Jiří se rodí jaro.
• Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
• Před Jiřím sucho, po něm mokro.
• Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm
ošklivo.
• Jasný Jiří – pěkný podzimek.

Dobové foto pasoucího se stáda na Špičáku

Pokud jde o hady, v šumavské přírodě můžete
od tohoto data nejsnáze natrefit na slepýše,
užovku nebo jedovatou zmiji. Proto při procházkách a cyklistických výletech neuškodí trocha obezřetnosti. A na rozmary počasí jsme na
Šumavě tak nějak celoročně zvyklí.

Jarní výhon měl svá pravidla

Býk kousek od chaty Rovina, Foto Albert Němčík

„Šumava umírající?
Ne. Romantická“

Hospodářské svátky zemědělského roku byly
na Šumavě poměrně prosté. K nejcharakterističtějším patřily ty, které souvisely s chovem dobytka. Významnou událostí byl jarní výhon.
Mnohde se ještě před ním uřezávaly skotu
špičky rohů, aby se jednotlivé kusy ve stádě navzájem nezranily. V Chotěšově tuto práci prováděl na svátek sv. Jiří rychtář spolu s obecním
radním a pastýřem; současně sepisovali ve stájích dobytek; soupis se pak předkládal jako vyúčtování při podzimním návratu obecního stáda
z pastvy.
Jarní výhon se v nižších polohách prováděl
na svátek sv. Jiří (24. dubna) či v prvním májovém dni, v případě špatného počasí se však

mohl odložit i na pozdější dobu. Jakmile pastýř
zatroubil na roh, přihnali hospodáři pečlivě vyčištěný dobytek, ozdobený pentlemi, květy
apod. V Nýrsku přiháněli dobytek chlapci
s dlouhými pruty, na jejichž vršku měli upevněnou jalovcovou nebo dubovou větev.
Když byl všechen dobytek sehnán na návsi,
prováděly se různé magické praktiky, které měly
ochránit stádo na pastvě. Pastýř uchopil hrnek
se svěcenou vodou, v ní smočil věchet slámy
a s ním oběhl stádo. Přitom se modlil a žehnal
dobytku, aby ho nikdo neuhranul, nakonec vhodil hrnek doprostřed stáda. V den výhonu dostával pastýř od hospodyň různé dárky – máslo,
vejce či sýr. Později se od magických praktik při
výhonu upouštělo.
V Hamrech vyhnal každý rolník sám svůj dobytek na Gerlovu Huť, bývalou sklárnu, již
s okolními lesy vlastnila celá obec. Tam pastýř
převzal skot a přinesené žito, které dostával jako
zálohu na mzdu. Předané kusy byly sečteny
a večer se výhon zapil v hospodě.
Zpracovala LCK

Šumavo, Šumavěnko milá...

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského
kraje a prostranství před ní bylo 1. dubna
místem konání vernisáže výstavy s názvem
výše uvedeným. K 130. výročí narození všestranného umělce Josefa Váchala uspořádal
Plzeňský kraj, Studijní a vědecká knihovna
PK a Šumavské cesty o. s., s p. Václavem
Vetýškou putovní výstavu fotografií Šumavy.
Fotografie jsou k vidění na celkem 20 pevných panelech před Studijní a vědeckou kni-

hovnou v Plzni, Smetanovy sady 2, a zároveň
i uvnitř knihovny. Autory fotografií je celkem
12 fotografů, Železnou Rudu zde zastupují paní
Světluše Chabrová a pánové Václav Chabr,
Karel Rendl, Josef Škůrek a Václav Šebelík.
Uvedenou výstavu bude možné v průběhu
roku zhlédnout v mnoha městech a obcích.
V Železné Rudě bude nainstalována v přízemí
Městského úřadu po celý srpen.
Pokud v průběhu dubna navštívíte Plzeň
a v krajském městě budete mít trochu času, podívejte se do Smetanových sadů. Velkoplošné
fotografie Šumavy za to určitě stojí. Vždyť vý-

stava ještě ani nebyla oficiálně zahájena,
a přesto si panely s fotografiemi prohlédla
stovka lidí během jedné hodiny!
ITC Železná Ruda

Již pár hodin před vernisáží projevili kolemjdoucí
o výstavu velký zájem, Foto Václav Vetýška
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„Výzkum ekologie rysa ostrovida a srnce obecného
v horském ekosystému“

V období let 2009 až 2013 probíhal v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko 2007-2013 na území Národního
parku Bavorský les a Národního parku a CHKO Šumava rozsáhlý mezinárodní projekt nazvaný „Výzkum ekologie rysa ostrovida a srnce obecného v horském ekosystému“. Za jeho přípravou stojí především Dr. Marco
Heurich (NP Bavorský les) a RNDr. Luděk Bufka (NP a CHKO Šumava).
Rozpočet projektu přesahoval dohromady 900 000 EUR, přičemž český
projektový partner měl k dispozici téměř 200 000 EUR, se zbývající částkou disponoval hlavní projektový partner – NP Bavorský les.
Realizace projektu byla původně plánována po dobu 3 let, ale vzhledem
k velké úspěšnosti zvolených metodických postupů výzkumu a objemu
získaných dat, byl projekt o rok a půl prodloužen.
Rys ostrovid je silně ohroženým druhem a v minulosti již jednou z naší
přírody zmizel. Současná tzv. česko – bavorská populace je důsledkem
dvou úspěšných reintrodukcí ze 70. a 80. let minulého století. Tato naše
jediná stabilní populace rysa ostrovida sahá na české straně od Novohradských hor přes CHKO Blanský les a NP a CHKO Šumava po Český
les - tedy příhraničí jihozápadních Čech a navazující oblasti z rakouské
a německé strany. Za jádrové území lze bezesporu považovat NP Šumava,
kde má výzkum a monitoring rysa ostrovida díky systematické činnosti
RNDr. Luďka Bufky více jak dvacetiletou tradici. Status druhu a jeho výskyt v pohraničí a navazujících oblastech z německé strany vedly k českobavorské spolupráci, v rámci které se partneři zaměřili na výzkum života
rysa a jeho hlavní kořisti u nás - srnce obecného. Odborníci si kladli za cíl
doplnit a rozšířit informace o početnosti, stavu i změnách populace a jejím
vztahu k hlavní kořisti. Díky projektu mohly být využity moderní technologie a laboratorní přístupy. Vhodným kombinováním zmíněných
metod bylo také možné odhalit detaily ze života jednotlivých zvířat.

Různé typy výstupů jako jednotlivé dílky umožnily odborníkům dávat
dohromady rysí skládačku. Během trvání projektu bylo jen na české straně
získáno více jak 500 snímků rysa, přes 100 vzorků pro analýzu DNA
a GPS technologií bylo označeno 9 jedinců rysa a více než 100 srnců. Dvě
rysí samice byly přeznačeny – opatřeny novým GPS obojkem, což umožnilo sledovat je po další rok.
Odborníci obou národních parků hodnotí spolupráci jako velmi úspěšnou a hodlají v dlouhodobém monitoringu rysa ostrovida pokračovat za
pomoci metodických přístupů, které byly v rámci společného projektu vyzkoušeny a optimalizovány, konkrétně fotomonitoringu a sběru invazivních vzorků pro genetickou analýzu.
Informace získané dlouhodobým sledováním jsou stěžejním návodem
ale i zpětnou vazbou pro posouzení efektivity ochranných opatření a vhodného managementu druhu.
V rámci projektu bylo využito speciálních fotoaparátů pro intenzivní
a extenzivní fotomonitoring, GPS telemetrie, Sledování stopních drah
a pobytových znaků a DNA analýza za použití mikrosatelitů, pomocí kterých bylo možné zpřesnit odhad početnosti a hustoty populace a jejich
vývoje (Intenzivní fotomonitoring, zkoumat prostorovou aktivitu a nároky (GPS telemetrie), zkoumat potravní chování (GPS telemetrie, extenzivní fotomonitoring), zaznamenávat rozmnožování (intenzivní
a extenzivní fotomonitoring, GPS telemetrie), posoudit genetickou variabilitu a příbuzenské vztahy (analýza mikrosatelitů). Odborné výstupy:
20 odborných článků publikovaných v mezinárodních vědeckých časopisech, 66 konferenčních příspěvků, 20 populárně naučných článků, jedna
populárně-naučná publikace v německém jazyce a jedna populárně naučná publikace je připravována v českém jazyce.
Tisková zpráva Správy NP a CHKO Šumava

Správa šumavského parku výrazně zabodovala v soutěži Česká inovace.
V příštím roce chce být ještě úspěšnější

Správa NP a CHKO Šumava chce v tomto
roce investovat do svých projektů více než 400
milionů korun, je to nejvíc v dějinách celé organizace. Největším projektem je stavba dvou
návštěvnických středisek zoologického programu na Kvildě a Srní.
Zhruba 400 milionů korun investuje Správa
NP a CHKO Šumava během tohoto roku při
péči o svěřené území, respektive o turisty, kteří

na Šumavu každoročně jezdí. Většinu peněz pokryjí dotace z různých zdrojů. „Je to nejvíc
v dějinách Správy šumavského parku. Milovníci Šumavy se mají opravdu na co těšit. Nejnákladnějším projektem bude určitě rozšíření
nabídky populárního zoologického programu.
Rozpočet je téměř 150 milionů korun,“ uvádí
Jiří Kvapil, ekonomický náměstek Správy NP
a CHKO Šumava.

Na Kvildě vyroste zoologické středisko věnované jelenům. „To na Srní bude zaměřené na
pozorování a zkoumání života vlků. Obě budou
hotové v roce 2015,“ doplňuje Kvapil. Mezi další
projekty, které se budou na Šumavě během tohoto roku realizovat, patří například: stavba další
části šumavské cyklomagistrály z Hůrky na
Pokračování na straně 13
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Správa šumavského parku výrazně zabodovala v soutěži Česká inovace. V příštím roce chce být ještě úspěšnější

Dokončení ze strany 12

Skelnou v hodnotě 23 milionů korun. Rekonstruovat se budou také některé lesní cesty na
území celého Národního parku Šumava. Investice se bude pohybovat okolo 13 milionů
korun. Rekonstrukce se dočká také informační
středisko na Stožci, Rokytě a Kašperských
Horách. Potom co se podařilo v loňském roce
vymazat jizvu na tváři Národního parku Šumava
v podobě budovy bývalé roty pohraniční stráže
na Kvildě, chce Správa NP a CHKO Šumava
pomoci také Borové Ladě a zlikvidovat i zdejší
nevyužívanou budovu roty.
Rok 2013 byl pro Správu NP a CHKO Šumava extrémně úspěšný. Výrazně zabodovala
v soutěži perspektivních inovátorů, vizionářů
a také vynálezců – Česká inovace. V konkurenci téměř tří stovek soutěžích obsadila v ka-

tegorii institucí veřejné správy překvapivé dělené druhé až třetí místo. „Mezi nejlépe hodnocené projekty patřil projekt Park restaurant
a s ním spojená rekonstrukce restaurace na
Březníku, projekt Partner, spočívající
v oboustranně prospěšném vztahu mezi
Správou NP a CHKO Šumava a místními řemeslníky, podnikateli a majiteli penzionů
a projekt Návrat koní na Šumavu, kdy koně
nejenom šetrně přibližují dřevo z lesa, ale kočí
také pracují s veřejností,“ říká Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava s tím, že
všechny projekty se budou na Šumavě dále rozvíjet.
Nečekaně úspěšní byli také šumavští plyšáci
nebo zavedení rezervačního systému pro šumavské ubytovny. „Líbil se také systém terénních fotopointů, kde se mohou turisté fotit na

Šumavský koutek zoologa

Býložravý ušák vyhrabává a okusuje

Představovat zajíce milovníkům přírody je asi zbytečné. Dosud je i přes
značný úbytek symbolem naší nejběžnější lovné zvěře. Není snad člověka, který by se nesetkal v přírodě se zajícem. To ale neznamená, že biologie zajíce je všeobecně známa. Vyskytuje se v celé Evropě
a jeho početní stavy každoročně kolísají z mnoha důvodů. Nejvíce mu
vyhovuje kulturní, zemědělsky využívaná krajina nižších poloh.
S nadmořskou výškou jeho početnost ubývá, což je spojeno s drsnějšími
klimatickými podmínkami a menší úživností. Asi proto na něj kromě automobilistů narazí pátravý zrak milovníků jízdy vlakem. Podél železniční
trati ze Železné Rudy do Klatov i dál směrem na Plzeň lze velmi často zahlédnout zajíce hopkající přes pole a louky.
Potravou patří zajíc mezi býložravce. V letním období se živí zelenými
částmi rostlin, v zimním období si vyhrabává stařinu. Při vyšší sněhové
vrstvě, kdy se hrabáním nedostane k zemi, okusuje kůru dřevin a tím může
škodit hlavně v ovocných sadech.

těch nejkrásnějších místech na Šumavě a sdílet fotky na facebooku, lávky přes řeky, přístřešky pro turisty a vylepšená nabídka pro cesty
do divočiny s průvodcem. Zabodoval také nový
a jednotný informační systém na území Národního parku Šumava, začátek budování infrastruktury a dalších služeb pro zdravotně
postižené.,“ doplňuje ředitel Jiří Mánek.
Vedle řady dalších věcí chce Správa NP
a CHKO Šumava začít efektivně využívat shozy
parohů jelení zvěře na území Šumavy. „Z šumavského paroží budou šikovní lidé z jižních
Čech vyrábět krásné šperky, originální střenky
na nůž, ale třeba i knoflíky či další ozdobné
předměty, které budou svým vzhledem každému připomínat Šumavu,“ uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP a CHKO Šumava.
Připravila LCK

Zajíc polní

Opuštěné mládě nikdy neodnášejte!

Rozmnožování zajíců začíná brzy na jaře, většinou v únoru, kdy můžeme pozorovat, jak několik rozvášněných samečků honí „nepřístupnou“
zaječku. Po 42 dnech březosti vrhá zaječice 2 – 4 mláďata na holou zem.
Malí zajíčci ihned po narození vidí a jsou porostlí srstí s ochranným zbarvením, od suché trávy tudíž skoro k nerozeznání. V tomto provizorním
hnízdě setrvávají jen krátkou dobu a během několika dní se jednotlivě
rozlézají po okolí. Zde nejspíš hledejme kořeny oblíbeného lidového popěvku pro děti Zajíček v své jamce sedí sám. Zabarvení zajíců polních je
účinnou ochranou před predátory. Zaječka se k nim vrací několikrát
denně, aby je nakojila. Toto pudové jednání má pro zajíce velký význam.
V případě zničení hnízda šelmou či dravcem nepřijdou o život všechna
mláďata, ale pouze jedno. Často se stává, že náhodný turista nalezne takto
odložené mládě a v domnění, že jde o sirotka, jej odnese a snaží se jej zachránit.Vžádném případě to nedělejte!

Mnoho nepřátel, drastický úbytek

Zaječka může mít až čtyři vrhy ročně, tedy až 16 mláďat. Jde však jen
o teorii, skutečnost je mnohem horší. Zajíci mají mnoho nepřátel jak
v podobě nepříznivých klimatických podmínek a nemocí, tak v podobě
predátorů a negativních zásahů člověka. Proto jen malá část mláďat se
dožije prvního roku života. Za posledních 30 let se početnost zajíců snížila o 80 %. Proč došlo k tomuto drastickému úbytku, se můžeme jen domnívat. Nezanedbatelný podíl na tomto stavu má opět člověk, respektive
těžká mechanizace, která při jarních zemědělských pracích spolehlivě zahubí vše živé. Několikanásobně se zvýšila pojezdová rychlost zemědělských strojů i jejich šířka. A zde právě zajíci díky svému pudovému
jednání jsou nejohroženější. Místo aby před rachotícím strojem utekli,
přitisknou se k zemi a dílo zkázy je dokonáno. I úživnost zemědělských
ploch se rapidně zhoršila. Velké lány monokultur žádnému býložravci neprospívají, neboť chybí druhová rozmanitost rostlin. Snad nejhorší monokulturou posledních let jsou obrovské lány řepky olejky, která je navíc
pro většinu živočichů toxická, a fotovoltajské elektrárny, měnící zemědělskou krajinu v měsíční.
Zajíc polní je krasavec, Foto Ivan Lukeš

Pokračování na straně 14

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 14

Šumavský koutek zoologa
Zajíc polní

Dokončení ze strany 13

Velikonoční zajíček

Velikonoce jsou tu a zajíček s košíkem plným vajíček či pomlázkou
v tlapce je jejich vděčným symbolem. V různých podobách každoročně
tvoří podstatnou součást jarní a velikonoční výzdoby jak na české Šumavě, tak za hranicemi u našich německých sousedů z Bavorského lesa.
Vystupuje i v koledách, básničkách, pohádkách, bajkách a rozličných příbězích.
S využitím knihy Šumava objektivem zoologa od Ivana Lukeše z Muzea
Šumavy v Kašperských Horách připravila LCK
Malí zajíčci zůstávají pohromadě jen několik dní, Text a foto Ivan Lukeš

REJ
ČARODĚJNIC
na zahradě u penzionu HABR

v Železné Rudě 30. 4. 2014 od 14.00 hod.

Zveme všechny malé i velké čarodějnice. Těšíme se
na nápadité kostýmy. Se všemi čarodějkami si vyrobíme nefalšované čarodějnické koště, abychom mohly
absolvovat let speciální čarodějnou dráhou. Nezapomeňte s sebou lampiony. Nebudou samozřejmě chybět sladké odměny a opékání buřtů. Milí rodiče,
neváhejte a přijďte se svými dětmi prožít čarodějnické odpoledne do příjemného prostředí na zahradě
penzionu HABR v Železné Rudě. Večer pod stanem
Vám zpříjemní od 19 hodin reprodukovaná hudba.

Práce v lese - dobová fotografie

Železnorudští kohouti se slepicemi v ulici A. Kašpara, Foto LCK
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ZAJÍMAVÁ VELIKONOČNÍ ZÁKOUTÍ ANEB STOJÍ
ZA POVŠIMNUTÍ

Žabku s leknínem, velikonočními vajíčky a květinami najdete u železnorudské
Ordinace v Růžové zahradě, Foto LCK

Schody s velikonoční dekorací jsou prostě veselejší, tyhle uvidíte v Zahradní
ulici, Foto LCK

Nazdobených oken v Javorské ulici si nelze nepovšimnout, Foto LCK

Jarní megakvětináč na tř. 1. máje, Foto LCK

Fotbaloví minižáci táhnou do boje

Propuklo jaro a na železnorudské fotbalové
minižáky neboli mladší přípravku SRK Železná
Ruda čeká 8 kol turnajů Okresního přeboru. Pro
jarní část turnajů se upravuje znění pravidel
ohledně hrací doby na 2 x 10 minut, s přestávkou jen na výměnu stran a minimálně 5 minut
mezi zápasy v turnaji. V případě účasti pouze
3 družstev ( jedno se nedostavilo) se automaticky prodlužuje hrací doba na 2 x 15 minut.
Železnorudští musí zkušenosti s pořadatelstvím teprve nasbírat, a tak nejmladší fotbalisty
ze Železné Rudy na domácím hřišti zatím neuvidíme. Můžeme jim však přijet fandit. Zde je
přehled termínů pro jaro 2014:
7. kolo: neděle 13. 4. v 10 hodin, SKP Okula
Nýrsko (pořadatel – místo), teamy: SRK
Železná Ruda, Start Luby B, SK Klatovy
1898 B

8. kolo: neděle 20. 4. v 10 hodin, SK Klatovy
1898 B (pořadatel – místo), teamy: SK Klatovy 1898 C, SRK Železná Ruda, Sokol
Mochtín

12. kolo: neděle 18. 5. v 10 hodin, Svatobor
Hrádek (pořadatel – místo), teamy: SRK
Železná Ruda, TJ Sušice B, Sokol Mochtín

10. kolo: sobota 3. 5. v 10 hodin, SKP Okula
Nýrsko (pořadatel – místo), teamy: SRK
Železná Ruda, Sokol Kolinec, Svatobor
Hrádek

14. kolo: neděle 1. 6. v 10 hodin, SKP Okula
Nýrsko (pořadatel – místo), teamy: SK Klatovy 1898 A, SK Blešiny, SRK Železná
Ruda
Dodala LCK

9. kolo: neděle 27. 4. v 10 hodin, Sokol Kolinec (pořadatel – místo), teamy: SK Klatovy
1898 A, TJ Sušice A, SRK Železná Ruda

11. kolo: sobota 10. 5. v 10 hodin, Sokol Mochtín (pořadatel – místo), teamy: Svatobor
Hrádek, SK Klatovy 1898 C, SRK Železná
Ruda

13. kolo: neděle 25. 5. v 10 hodin, Start Luby A
(pořadatel – místo), teamy: SRK Železná
Ruda, SK Klatovy 1898 A, SKP Okula
Nýrsko

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

FOTBAL ZAČAL

Jsou za námi první mistrovské zápasy jarní části fotbalové sezóny
2013/2014 a bohužel žádný z našich týmů do ní nevykročil vítězně. Nezbývá, než chodit fandit a pořádně podpořit naše týmy alespoň na domácí
zápasy.

Muži „A“ – Okresní přebor
22. 3. 2014

29. 3. 2014

Bolešiny „A“ – Žel. Ruda „A“
12:1
(gól hostí byl vlastní gól domácích)
Žel. Ruda „A“ – Luby „B“
1:3
(za domácí skóroval David Greiner z penalty)

Další následující zápasy:
19. 4. 2014
27. 4 .2014
3. 5. 2014
10. 5. 2014
17. 5. 2014

Žel. Ruda „B“ – Neznašovy
Vrhaveč „B“ – Žel. Ruda „B“
Žel. Ruda „B“ – Bolešiny „B“
Bezděkov „B“ – Žel. Ruda „B“
Žel. Ruda „B“ – O. Nýrsko „B“

14.15
17.00
14.15
17.00
14.15

Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota

23. 3. 2014
30. 3. 2014

Nezamyslice – Žel. Ruda
Žel. Ruda – Nezamyslice

10.00
11.00

Neděle
Neděle

10.00
11.00
10.00
14.00
10.30
11.00

Neděle
Neděle
Čtvrtek
Čtvrtek
Neděle
Neděle

Dorost – Okresní přebor

Další následující zápasy:
20.4.2014
27.4.2014
1. 5. 2014
1. 5. 2014
11. 5. 2014
18. 5. 2014

Další následující zápasy:
19. 4. 2014
26. 4. 2014
3. 5. 2014
11. 5. 2014
17. 5. 2014

Žel. Ruda „A“ – TJ Sušice „B“
Vrhaveč „A“ – Žel. Ruda „A“
Žel. Ruda „A“ – Hrádek „A“
Klatovy „B“ – Žel. Ruda „A“
Žel. Ruda „A“ – Janovice „A“

30. 3. 2014

S. Měčín – Žel. Ruda „B“
3:2
(za hosty skóroval František Kačírek z penalty
a Karel Hach nejml.)

Muži „B“ – IV. třída sk. „A“

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
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S. Hradešice - Žel. Ruda
Žel. Ruda – Nezamyslice
Bolešiny – Žel. Ruda
Janovice – Žel. Ruda
Švihov – Žel. Ruda
Bolešiny – Žel. Ruda

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

Dubnové termíny
bleších trhů
v Deggendorfu

Jak už víte z březnového čísla Železnorudského zpravodaje,
bleší trhy v bavorském Deggendorfu se od letošního roku
konají na novém místě, a to v oblasti přístavu
(Hafengelände). První a premiérový bleší trh
se tam uskutečnil v sobotu 5. 4. od 14 hodin.
Další dosud známé
páteční termíny od 8 hodin: 11. 4. a 25. 4.
Sobotní termíny vždy od 14 hodin: 12. 4., 19. 4. a 26. 4.
LCK
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