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Slovo starosty
Železnorudsko – Letní turistická sezóna
je v Železné
Rudě v plném
proudu. Letní
prázdniny
se
nám přehouply
do druhé půli.
Návštěvníci i obyvatelé
Železné Rudy měli letos dostatek příležitostí
k zábavě. Nedávno se konaly Tradiční Železnorudské slavnosti, v prostoru příhraničního
nádraží v Alžbětíně Rysí slavnosti, na Špičáku se jel velmi oblíbený Evropský pohár ve
sjezdu horských kol. Tyto akce viděli tisíce
zájemců. Před zahájením letní sezóny byla dokončena realizace sportovně rekreační cyklostezky „Singltrail“ Špičák, která propojila
turistické trasy Černého jezera se sportovním
areálem Špičák.
Město společně s podnikateli a spolky
připravilo na letní sezonu pestrý program
ŽELEZNORUDSKO VÁS BAVÍ

SRPEN 2014

ZDARMA

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Železná Ruda ale nežije jen zábavou. Město investuje více než 20 milionů korun do
vodovodu a nové úpravny pitné vody. Železnorudští sice úpravnu vody mají, ale ta má

stavů už naše zařízení není vyhovující. Není
se čemu divit, úpravnu máme v provozu již
30 let,“ konstatoval starosta Železné Rudy Michal Šnebergr.

Stavba nového sběrného dvora v Alžbětíně
zastaralou technologii a nezaručuje potřebnou
kvalitu vyráběné vody. Bude proto radikálně
rekonstruována. „Za takzvaných okalových

Nová úpravna by měla disponovat daleko
vyšší kapacitou a účinnější filtrací vody. Kapacita úpravny by měla být 120 litrů za vteřinu a zařízení bude schopno zásobovat více než
1 400 obyvatel.
„Nechci příliš rozvádět technické detaily,
ale filtrace bude dvoustupňová, v úpravně
bude moderní systém filtrace a úpravy vody.
Zadání projektu je takové, aby úpravna zaručila kvalitu pitné vody v souladu s legislativou
za všech okolností,“ informoval Šnebergr.
Se stavbou úpravny je velmi úzce spojena
výstavba první etapy vodovodu do Alžbětína.
O tom se uvažuje již několik let. První projekt je dokonce z roku 2008, v roce 2009 zahájilo město nezbytné stavební a vodoprávní
řízení. Město pak shánělo nezbytné finanční prostředky. V projektu se počítá s tím, že
v Alžbětíně se na něj připojí všichni obyvatelé a firmy. „Nemohlo by se stavět bez dotace.
Tu jsme získali ze Státního fondu životního

Při pokládání nového potrubí pitné vody v Alžbětíně se museli stavaři prorazit I pod povrchem
vozovky

Pokračování na straně 2
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Slovo starosty
Dokončení ze strany 1
prostředí. Celková cena zakázky je více než
22 milionů korun, dotace projektu bude ve výši
90%. To, že lidé budou mít kvalitní vodu, se
rozhodně vyplatí,“ dodal Šnebergr.

STRANA 2

v Železné Rudě, obdrželi dotaci na výměnu
oken, dveří a zateplení fasády budovy. Akce
by měla být realizována v příštím roce. Z téhož
programu chceme čerpat peníze na výstavbu
Návštěvnického centra Železné Rudě, žádost
je akceptována a tak čekáme na další výsledek
posouzení.

Dalším výrazným zlepšením dosažitelnosti
zdravotní péče na Železnorudsku, bude nově
budované výjezdové místo Zdravotní záchranné služby Plzeňského kraje, které bude mít
čtyřiadvacetihodinovou službu a bude zprovozněno do konce letošního roku.
(redakce)

Železnorudští se mohou těšit také na nový
sběrný dvůr. Ten vyrůstá na místě toho současného. Město jej chtělo stavět již před několika
lety, ale neuspělo se žádostí o dotaci. Tu se nyní
povedlo získat. Železná Ruda uspěla s žádostí
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ohledně sběrného dvora. „Stavba sběrného
dvora by měla být hotova do konce letošního
roku,“ upřesnil místostarosta Ing. Kříž, který
současně vykonává pozici projektového manažera Města Železná Ruda. V rámci zlepšení manipulace s odpady, bude letos z podpory
Operačního programu životního prostředí pořízen kontejnerový návěs s kontejnery.
Rovněž ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme aktuálně, v rámci snížení energetické náročnosti objektu Základní školy

Stavba výjezdního místa Záchrané zdravotní služby je před dokončením

Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – léto 2014
Akce:

Kontakt:

Pořadatelské místo

16. 8.

Dřevěná olympiáda
- 9. ročník hojsoveckého klání pro děti i dospělé!

376 361 227

SDH Hoj. Stráž/Hasičárna

6. 9.

Pivobraní a vinobraní
376 397 016
- tradičně Vás čeká degustace oblíbených nápojů, živá hudba…

Hotel a pivovar Belveder

5. – 7. 9.

OKOLO Železné Rudy s časopisem TURISTA
- 7. ročník mezinárodní cyklo-turistické akce

Penzion HABR/ sport. areál Za tratí

14. 9.

Pošumavská liga horských kol
603 253 017
Hojsova Stráž
- 14. ročník, do celkového hodnocení se započítává 7 nejlepších závodů z celého seriálu…

603 894 139

Pravidelné akce
29. 8.

HUDEBNÍ LÉTO HOJSOVA STRÁŽ – 10. ročník		
- Koncert didgeridoo, O. Smeykal a hosté, od 19.00 hod.

Kostel

Neposkvr.

početí

Panny

Marie

1. 6. – 30. 9. 2014 vždy v pondělí, středu a pátek, v 9.00 hod.
„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“ – prohlídky kostela s výkladem

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 – ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny, květen – září: 10.00–17.00 hodin
Akce „NEPTUN“ – výstava k největší mystifikaci z období studené války, nález beden s tajnými nacistickými materiály v Černém jezeře…
Muzeum Šumavy Železná Ruda, červenec–září 2014
Šumava umírající? Ne. Romantická. – výstava ke 130. výročí narození Josefa Váchala, ve vestibulu radnice, 1.–31. 8. 2014
(Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění, naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda/, ITC Ž. Ruda,
tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net)
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STRANA 3

Ohlédnutí za Železnorudskými slavnostmi 1. – 3. 8. 2014
Vážení spoluobčané a návštěvníci Železnorudska, původně jsem
jen chtěla napsat kratičké poděkování všem, kteří se podíleli na našich tradičních slavnostech. Okolnosti a průběh slavností mne však
vede k hlubšímu zamyšlení. Nechci zde na sebe pět chválu nebo se
nějak snažit o osobní zviditelnění. Spíš bych chtěla říci, že zorganizo-

V letošním roce, se sestavil program opravdu rozmanitý, zaměřený
na všechny věkové kategorie. Byla zde dechovka, country, rock, pop,
punk, metal,...Poprvé jsme zde měli taneční vystoupení s ohňovou
shou. Po velkém úsilí k nám přijel i Karel Gott revival Morava, kterého
uznává i sám velký mistr a nakterého přišla opravdu velká řada lidiček.
Místních lidiček! Nemalý úspěch mělo i vystoupení ABBA Stars revival, kteří i přes technické problémy po skoro 3 hoď.zpoždění dorazili.
Změna byla i ve stanu v zahradě, kde probíhal taktéž celodení progam. Nechyběl ani stánkový prodej třeba s tradičním trdelníkem či dřevěné hračky. Za kostelem jste si mohli užít na pouťových atrakcích.

Bavorští sousedé přicházejí
vání této akce neni žádná procházka růžovou zahradou. Od přípravy
programu po samotné technické provedení. Chápu, že spoustě z Vás
může tato naše tradiční akce připadat zbytečná, příliš okázalá a hlučná, ale házet klacky pod nohy celé Železné Rudy v podobě různých
stížností plných nepravdivých informací, mi přijde opravdu zbytečné. Zrovna Vy, pane stěžovateli na čistotu a pořádek v okolí, jak víte,
že zmiňované exkrementy nepochází zrovna od Vašeho psa, který se
v dané oblasti pohybuje bez vodítka? Proč Vám nevadí i to, že Váš
psí mazlíček „očúrává“každý kout... I já mám doma pejska, ale přes to

Dechovka z Bavorské Rudy zahájila odpolední část slavností
Mnozí budou oponbovat, ale dbali jsme na to, aby každé ráno byla
vzorně uklizená celá ulice a aby v průběhu akce nepřetékali odpadkové
koše. Byli uklizené veřejné WC a k mobilním TOJ-TOJ se umístili též
mobilní umyvadla s tekoucí vodou. Tohoto úklidu se vzorně zhostili
služby města – chlapy klobouk dolů před vaším pracovním nasazením.
Též Vám děkuji za další technické věci v podobě postavení podia, stánku, tanečního parketu a podobně... Nemalý podíl na všem měla i Městska Policie a Policie ČR, kteří se starali o to, aby byl vždy zachován
průjezd k obytným domům v případě „nouze“ a to jak ve směru od
pošty tak ve směru od vlakového nádraží a zároveň dohlíželi na klidný
průběh akce. Nesmím opomenout ani na naše hasiče.
Na ale ten největší dík patří Vám. Občanům, kteří jste celou akci
podpořili svou přítomností.

Návštěvníky Železnorudských slavností pozdravili starostové obou
měst. Zleva Michal Šnebergr a starosta Bavorské Rudy Charly Bauer
ho nenechávám volně pobíhat v prostorách obytné zóny, která je plná
malých dětí...Kam se poděla Vaše lidskost, že si dovolíte absolutně bez
skrupulí řvát na někoho, kdo Vám nic neudělal? Jako by všude kolem
nebylo dost nepřátelství a zla. Slovo slavnosti je od slova slavit. A to je
i mým přáním, při pří přípravě těchto našich tradičních Železnorudských slavností. V dnešní uspěchané době je jen málo možností, aby se
přátelé a rodiny sešli a užili se společně zábavy. ŽR je navíc bohužel
díky své poloze malinko odříznutá od většího kulturního dění. Proto se
snažíme alespoň jednou za rok, přivézt zábavu sem k Vám.

V nedělním programu to jako vždy, vzala pěkně od podlahy šumavská
kapela OBŠUKA pod vedením Fr. Strnada st.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ		

Obnovený vnitřek
kostela
Konečně po dvouměsíčním uzavření kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné
Rudě, kdy v něm probíhala oprava elektroinstalace a následné malování, je tato barokní
památka opět otevřena veřejnosti.

STRANA 4

Svatba na Špičácké rozhledně
Sotva je pár dní otevřená, už má za sebou
tato nová místní dominanta další zajímavý životní milník. Minimálně pro dva mladé: Vítka
Štětinu a Šárku Srbkovou. Ti si naplánovali
svatbu právě na vrchol Špičáku a nové rozhledny a tak se stali prvními, kteří toto místo
využili k tak krásné životní chvíli. Nám bylo

poctou se tohoto okamžiku zúčastnit a musíme
novomanželům ještě jednou popřát, určitě i za
všechny čtenáře, šťastnou a pohodovou společnou životní cestu.
Několik dalších fotek najdete na našich
stránkách zpravodaje www.facebook.com/Zeleznorudskyzpravodaj
Filip Brož

Práce trvaly od 21. 5. do 29. 7. a na přelomu
července a srpna se uklízelo. Ovšem nastěhování všech věcí zpět bude ještě nějakou dobu
trvat.
Jak práce postupovaly? Nejprve elektrikáři nahradili staré hliníkové kabely, připravili
rozmístění zásuvek, vypínačů, reflektorů i led
pásků. Potom pracovníci TSM zaštukovali
vysekané otvory a ve skladu kostela opravili
poškozené zdivo a sádrokartonem nahradili
chybějící strop.
O několik týdnů později přišli zaměstnanci
malířské firmy a začalo se malovat. Přitom museli použít plošinu, aby se dostali na celou šíři
stropu i do zákoutí nad oltáři. Barevnost stěn
však zůstala zachována tak, jak jsme ji po léta
znali.
V samém závěru července tam ve shodě
pracovaly už tři skupiny: malíři dokončovali
svou práci, rozvěšovali zastavení křížové cesty
a umisťovali sochy na svá místa; elektrikáři
osazovali zásuvky, vypínače, reflektory i do
krovu atd. a početně malá, ale pracovitá skupinka žen uklízela. Proto na Železnorudské
slavnosti už mohl být kostel otevřen.
K jakým změnám došlo? V noci je osvícen
hlavní portál kostela. Oltáře zvýrazňují světla,
v krovu reflektory. Z věže budou nově opět znít
staré zvony (z r. 1914 a 1922), o něco později ozdobí vnitřek kostela barokní Pieta, kterou
zrestauroval p. Benda z Pelhřimova a částku
35 tisíc Kč uhradila p. Jana Jirkovská. Je toho
i více, ale nač se dlouze vypisovat – přijďte se
podívat.

Spolek Šumavské cesty
Vás zve

do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě na

Benefiční varhanní koncert
Známý varhaník a dirigent Adam Viktora a sopranistka Gabriela Eibenová budou hvězdami
benefičního varhanního koncertu „Baroko v Dobré Vodě“, který pořádá spolek Šumavské
cesty v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě, v pátek, 12. září 2014 od 19.30 hodin.
Chcete-li prožít neobyčejný zážitek a zároveň pomoci dobré věci – návratu varhan
do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě – neváhejte a zajistěte si vstupenky co nejdříve.
Pro každého návštěvníka bude připravena malá pozornost.
Vstupenky jsou v prodeji v Informačních střediscích v Železné Rudě, Hartmanicích
a Prášilech. Cena vstupenky 222,- Kč, další informace na www.sumavskecesty.cz
a e-mailove adrese: sumavskecesty@centrum.cz.

Ovšem za tím vším stojí práce, námaha
a úsilí všech, kteří přiložili ruku k dílu. Proto
opravdu z celé duše děkujeme zaměstnancům
firem p. Kočího a p. Zukala ze Sušice i pracovníkům TSM ze Železné Rudy. Zároveň jsme
vděčni jednotlivcům, kteří odvedli také dobrou práci mnohdy bez nároků na odměnu. Jsou
to pan Št. Arendáš z Hamrů, p. M. Volenec
a p. Škývara ze Železné Rudy.
A konečně v závěru patří menší dík ženám
(p. M. Aubrechtové, p. M. Aškové, p. H. Hánové, p. B. Novotné a p. A. Smržové), které
nelitovaly svého času a námahy a ochotně
i opakovaně uklízely kostel jen za dobré slovo.
Všem patří dík.
Páter Vendelín Zboroň a farníci

Překrásný skleněný oltář zdobí interier kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě, kde se tento varhanní
koncert koná
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Ministr Brabec
na cestě k obnově
česko-bavorské
spolupráce
na Šumavě
Alžbětín, 10. července 2014 – Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes na
Šumavě spolu s bavorským státním ministrem Marcelem Huberem podepsal společné
Programové prohlášení o spolupráci v oblasti
ochrany přírody. Programové prohlášení stvrzuje znovuobnovené vztahy mezi oběma národními parky.
Přesně před 15 lety bylo na stejném místě
na hraničním nádraží Železná ruda/Bayerisch
Eisenstein podepsáno první společné memorandum o spolupráci mezi národními parky
NP Šumava a Bayerischer Wald. Dnešní
podpis spolupráci, která za posledních několik let a bývalého vedení MŽP stagnovala, opět maximálně zintenzivní. Hned zkraje
letošního roku současné vedení ministerstva
obnovilo komunikaci s německou stranou
s cílem znovu navázat sousedskou spolupráci
jak mezi oběma ministerstvy, tak oběma správami národních parků.
Obě strany mají zájem na rozšiřování šetrného turistického ruchu například v podobě
rozšíření turistických stezek. Ministerstvo životního prostředí a Správa Národního parku
Šumava aktuálně připravují rozsáhlou analýzu celého území šumavského národního parku, které má poukázat na možné oblasti, jež
bude možné otevřít veřejnosti.

Ministr Richard Brabec (vlevo) a bavorský ministr Marcel Huber při podpisu smlouvy o vzájemné
spolupráci.

Šumava umírající?
Ne. Romantická!
Putovní výstava fotografií Šumavy
ke 130. výroēí narození Josefa Váchala

M STSKÝ Ú\AD
ŽELEZNÁ RUDA
1. – 31. srpna 2014
PƎístupná dennĢ 8 – 18 hodin
Jezerní potok
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Čtenáři nám píší

STRANA 6

Rafanda
Klatovy 28. 7. 2014

Vážení!
Přečetla jsem si Železnorudský zpravodaj a chtěla bych něco dodat k článku
Z. Roučky z knihy Šumavou ze svobody do opony.
Po válce jsem se s rodiči a bratrem přestěhovala do finančních kasáren v Železné Rudě. Byla to doba plná euforie z nabité svobody a moc se nám tam líbilo,
protože tam panovala shoda a přátelství. Někdy kolem roku 1948–9 (přesně
nevím) byla ale zrušená Finanční stráž a všechny rodiny (což byla většina) se
musely vystěhovat. Tedy, pokud současní financové nechtěli přejít k SNB, které
kasárna už v tu dobu patřila. Píši to proto, že se mi nelíbí spojování hanlivého
názvu kasáren „Rafanda“ s rodinami bývalých financů za doby našeho pobytu.
Pokud by žili naši otcové a matky, určitě by se jich takové označení také dotklo.
Všichni, co tam tehdy žili, byli nekonfliktní a přátelští. Mnohá přátelství přetrvala až do dnešní doby i když už teď jen mezi bývalými dětmi.
Byla bych vám velmi vděčná pokud uvedete věc na správnou míru, protože
rodiče nás všech by si to zasloužili.
Srdečně vás zdravím.
Květa Votýpková, roz. Hájková s bratrem
a Hana Gottwaldová, roz. Pourová
Plnou adresu pisatelek má k dispozici redakce.

Šumavský koutek zoologa
Milovníky přírody nazývána „opička našich lesů“, je rozšířena všude
tam, kde najde hojnost potravy. Žije nejen v lesích, ale ještě častěji se
s ní můžeme setkat v příměstských parcích. Zde ztrácí svoji přirozenou plachost a stává se živočichem synantropním. Často můžeme parku
pozorovat loudící veverku, či prozkoumávající odpadkový koš. Lesní

Veverka obecná
stromu na strom. Zhruba po měsíci březosti vrhá samička 3–7 veverčat
do pečlivě zbudovaného hnízda v korunách stromů, v dutině stromu,
nebo v opuštěných ptačích budkách. Mláďata se rodí slepá a holá, až
po 20–25 dnech otevírají oči. Rodinné hnízdo poprvé opouštějí po šesti
týdnech, ale v případě nebezpečí, nebo na noc, se do něj ještě vrací. Kojena jsou do stáří dvou měsíců, kdy se osamostatňují a hledají si vlastní
teritoria. V jednom roce může mít veverka až tři vrhy.
S veverkou se v přírodě potkáváme nejčastěji v brzkých ranních, či
odpoledních hodinách, kdy jsou nejaktivnější. Potrava se skládá hlavně
ze semen jehličnatých stromů, oříšků, bukvic a žaludů, hub, mladých
výhonků či pupenů. Když je přebytek potravy, dělají si zásoby. V jarních
měsících si zpestřují jídelníček živočišnými bílkovinami v podobě vajec
či ptačích mláďat.

populace zůstávají plaché a pozorovat je ve volné přírodě je otázkou
velké trpělivosti.
Popisovat veverku je asi zbytečné, díky pohádkám a ilustracím ji pozná každé malé dítě. Jejich zbarvení je velice pestrobarevné, od krásně
rezavé až po černou. Jedná se však pouze o jeden druh různých barevných forem a v jednom vrhu se mohou vyskytovat mláďata různého
zbarvení. Obecně platí, že rezavé veverky žijí v nižších oblastech a černé v těch horských.
Rozmnožování veverek nastává brzy na jaře. Při bouřlivých námluvách, které trvají i několik hodin, sameček pronásleduje samičku ze

V přírodě má veverka poměrně hodně nepřátel, proto má
velkou rozmnožovací
schopnost. Dříve byla
i hojně lovena (60–100
tisíc kusů ročně) pro
svou krásnou kožešinu.
V současné době je veverka celoročně chráněna jako ohrožený
druh. I tak jich mnoho
zahyne pod koly aut,
nepřízní počasí nebo
jako potrava kun, výrů,
jestřábů apod. Má-li
štěstí, může se v přírodě dožít 5–7 let.
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Na pozvání starosty Železné Rudy navštívil
v červenci naše město velvyslanec Vietnamské
lidové republiky pan Truong Manh Son s doprovodem. Setkal se ze zastupiteli města, aby si
vyslechl jejich názory na vietnamskou komunitu v našem městě

Že houbařská sezona začala dobře, nám potvrdila paní
Alena Novotná z Prahy a její manžel Karel – autor fotky

Náročná rekonstrukce mostu u benzinové pumpy si vyžádá ještě nějaký čas strpení,
než bude stavba dokončena

Srpnové procesí na Velkém Javoru přiláká každoročně stovky věřících
z Čech a Bavorska

Znovuobnovená tradice na Čachrově – procesí na sv.Annu
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Vážení čtenáři,
Po roční odmlce jsme mohli potkat na tradičních Železnorudských slavnostech, kde jsme na této třídenní akci měli opět ukázku zásahu a již tradiční stan s občerstvením. Krom toho jsme zasahovali u šesti drobných událostí a Mladí hasiči si vyrazili na vodu – tolik ve zkratce o nás.

Události za měsíc červenec 2014
4 x technická pomoc
8. 7. 2014

– K pádu stromu na zaparkované vozidlo jsme vyjeli po
23.hodině. Vlivem silných nárazových větrů, které se
proháněli v okolí Špičáku, došlo k pádu části stromu na
osobní automobil nedaleko nástupní stanice sedačkové
lanové dráhy na Pancíř. Strom byl po zadokumentování
události odstraněn, vozidlo si zajistil sám majitel.

2 x únik látek
11. 7. 2014

– K dalšímu pádu stromu došlo u hotelu Rixi na Špičáku.
Strom, který blokoval celou vozovku byl pomocí motorové pily odstraněn a za použití automobilového žebříku byla ještě odstraněna další větev, která také hrozila
pádem na silnici.

11. 7. 2014

– K čerpání zatopeného sklepního prostoru jsme vyjeli
do restaurace Šumava, v centru města. Pomocí čerpadla
byl půl metru hluboký „bazén“ odčerpán.

21. 7. 2014

– K poruše malého nákladního automobilu služeb města došlo na parkovišti kaskády. Následně z něho uniklo
několik litrů motorového oleje, který jsme odstranili pomocí sorbentu.

25. 7. 2014

– A další únik oleje se stal v ulici Špičácká. Tentokráte
z neznámého vozidla zůstala na silnici pouze 200 m
dlouhá olejová skvrna. I ta byla pomocí sorbentu odstraněna.

30. 7. 2014

– Ještě předposlední červnový den jsme vyjeli asistovat
DZS se snesením pacienta do vozu sanitky.

Mladí hasiči - rafty
Jak už bylo slíbeno v minulém čísle, přinášíme Vám článek z poslední
akce mladých hasičů Železná Ruda, tentokráte z vodního prostředí.
V pátek 27. 6. 2014 pár hodin po té co bylo rozdáno vysvědčení
a všichni na dva měsíce opustily školní lavice, jsme se sešli u hasičárny,
každý s lodním kufrem (doslova) a vydali se na pětidenní výlet po řece
Vltavě, kterou jsme splouvaly na Raftech. První den jsme se ubytovaly
v krásném kempu Rožmberk a užívaly si volna. Po příjezdu našich kamarádů a kolegů z Hlásné Třebaňe jsme si sedli k táboráku a upřesnily
si plán celého výletu. Následující den jsme si vzali jen nutné oblečení
na vodu a přesunuli jsme se o deset km výše proti proudu do Vyššího
Brodu, kde naše putování začalo. Někteří z nás byly na vodě poprvé
a počáteční strach vystřídala radost a nadšení z krásné přírody. Po chvilPokračování na straně 9
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Mladí hasiči - rafty
nových vodáků a poté bolestné rozloučení s kamarády z Hlásné Třeba-

Dokončení ze strany 8
kové plavbě nás čekal první jez, který asi bez výjimky byl pro všechny velkým překvapením a adrenalinovým zážitkem. Po celodenním
putování po řece jsme dorazily zpět do našeho tábora v Rožumberku.
Následovala večeře, celotáborová hra a zasloužený spánek. Po ranním
budíčku a snídani přišla na řadu nemilá činnost „balení tábora“ odvoz
věcí a pak hurá na vodu. Jak bylo většinou z nás zjištěno mezi rafty, se
zrodil i jeden pirátský, který v nestřežených okamžicích loupil vše, co
mu přišlo pod ruku. Nikdo z nás však netušil který raft to je a tak probíhalo vyšetřování, bohužel prozatím bezvýsledné. Když jsme v podvečer
dorazily do kempu Branná, bylo pro nás velkým překvapením, že jsme
nemuseli stavět stany, ale všichni jsme si zabrali kousek místa v indiánském teepe. Ranní budíček zabalit věci a hurá na vodu. V tento den jsme
pokročiliy ve vyšetřování a bylo zjištěno, že ten nejmírumilovnější raft
je ten nejzákeřnější. Pomsta byla sladká a tak se ostatní domluvily na
obklíčení a přímo na vodě jim byl upuštěn drahocenný vzduch. Tento
den nás bohužel přepadla velká průtrž mračen a do tábora nám zbývala ještě hodina plavby. Pro pirátskou loď to byla hodně těžká zkouška,
protože s upuštěnou lodí nemohly překonat jezy po vodě tzn. že museli přenášet a liják byl opravdu velký. Po příjezdu do tábora v kempu
u Českého Krumlova jako by někdo otočil vypínačem a déšť ustal. Jelikož dva z vedoucích a tři děti se plavby neúčastnily postavily nám
tábor což byla vzhledem ke stavu našeho mokrého oblečení velká úleva.
Po večerním programu v podobě táborové hry s teplím čajem a dobrou
večeří následoval sladký spánek. Poslední den proběhlo ranní vyhlášení
celotáborové hry, kterou vyhrálo nejmladší z družstev, následoval křest

ně, kteří již tento den neabsolvovali na vodě. Po odjezdu kamarádů jsme
se opět nalodily a čekal nás průjezd nádherným městem Český Krumlov,
který jsme si dosyta užili. Po dojezdu za Český Krumlov jsme vytáhly
lodě zpět na souš, vše sbalily, poslední jídlo a vydali jsme se zpět domů
do Železné Rudy.
Celý výlet až na jediný den nám počasí víceméně přálo, vrátily jsme
se zdraví, unavení a výlet se celkově zdařil. Toto byla poslední akce kolektivu a následuje prázdninová pauza. První schůzka mladých hasičů
se bude konat až 4. 9. 2014 od 15.15 hodin v hasičárně a tím proběhne
i zahájení nového ročníku hry Plamen. Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a to zejména Městu Železná
Ruda, Hasičskému záchrannému sboru Pk stanice Klatovy a ISS NP
Šumava. Dále děkujeme všem hasičům, vedoucím a dalším, kteří se
jakkoli podíleli na přípravě a průběhu celé akce. Přejeme hezké prožití
prázdnin a krásnou dovolenou AHOOOJ.
Pokud má někdo zájem zapojit se do kroužku mladých hasičů, přijďte
kdykoliv do hasičárny, kde Vám bude vysvětlena činnost kolektivu a od
září se můžete zapojit do činnosti. Vše je nezávazné a jen na Vaší vůli
a zaujetí. Věk, který musíte splňovat je od 6 do 14 let.
Za MH: Patrik Soukup

Železnorudské slavnosti
Sice se slavnosti konaly počátkem srpna, ale
nebudeme si je připomínat v půlce září, takže
ještě nyní jen krátká zmínka před uzávěrkou
zpravodaje. Pro ty, co nás nestihli v pravé sobotní poledne při naší ukázce zásahu na dopravení nehodu, vězte, že jsme ji opět prováděli
ve spolupráci s Horskou Službou Špičák (HS
Špičák) a Informační a strážní službou Národního parku Šumava (ISS NP Šumava).
Tentokráte jsme si připravili scénář, kdy
došlo k nehodě dvou automobilů, v jejímž důsledku jeden automobil začal hořet a druhý se
převrátil na střechu i se dvěma italskými cestujícími (kolegové hasiči z Italského Aldena),
takže zde byla navíc jazyková bariéra. Hořící
automobil byl uhašen, členové HS se postarali
o řidiče v šoku a společně s ISS jsme vyprostili zraněného spolujezdce z převráceného auta.
Poté jsme s HS i ISS vyprostili i řidiče a předali
do péče zdravotnické záchranné službě. Tolik
ve zkratce – fotky můžete nalézt na našich
stránkách, a nebo jako odkaz na facebookovém
profilu.
Zpravodaj: Filip Brož
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Na skok do Bavorska • Na skok do Bavorska

Naturpark Bavorský les uspořádal 10. 7. 2014 slavnostní otevření nově
vybudovaného muzea na česko-bavorském nádraží. Na čtyřech podlažích uvidí návštěvníci expozice ze světa netopýrů, historie lyžování
v Bavorském lese, historie budování železnice, domácí průmysl, filmový
sál a model železnice. Veškeré exponáty jsou popsány I česky.

S konečnou platností rozhodli radní Bavorské Rudy, že chátrající plavecký bazén, který je již několik let mimo provoz zbourají a nahradí
parkem se sportovním areálem

V rámci příhraničních slavností ve Zwieslu se konaly soutěže zručnosti čtyřspřežení pivovarských
vozů, kterých se zůčastnily vozy z celého Bavorska
Všimli jste si na bavorských parkovištích těchto sloupů? Zde parkující auta na elektrický pohon
můžou dobíjet autobaterie na další provoz. Některé dobíjecí stanice využívají solární energii

Tip na výlet do Bavorska
Necelou hodinku jízdy autem od Železné
Rudy leží v bavorském lese u městečka Neuschoenau rozlehlý areál, který je součástí Bavorského národního parku.
Je to cílové místo mnoha milovníků přírody, neboť je otevřen celoročně a nabízí svým
návštěvníkům kromě procházek také možnost
pozorovat či fotit zvířata. K pozorování zvěře, která je sice chována v zajetí, ale ve velmi
pěkném prostředí, slouží mnoho pozorovacích
míst.
Park je protkám cestičkami, i v zimě velmi
dobře schůdnými, a to i pro hendikepované
návštěvníky či rodiče s kočárky. Park je přístupný z několika stran, parkovacích ploch je
vždy dostatek.

A jaká můžete pozorovat zvířata? Největším
lákadlem jsou asi medvědi, kteří mají k dispozici velký přírodní areál. Navzdory očekávání
i v zimě vylézají ze svého brlohu, který je situován blízko ochranné zdi, kde mohou vylézající huňáče velmi dobře pozorovat i návštěvníci.
Další oblíbenou expozicí je výběh pro rysy, či
obora pro vysokou zvěř. V oboře se můžete
pohybovat zcela volně, pouze čtyřnohým miláčkům je vstup zakázán. Ti se mohou, kromě
obory, pohybovat v celém parku, ale na vodítku.
Vstup je zdarma, platí se pouze malý poplatek za parkování auta.
Dalším lákadlem Bavorského parku v Neuschönau je „Naučná stezka v korunách stromů“, která končí výstupem na rozhlednu.
Rozhledna takzv. “Vajíčko”, kde končí naučná
stezka v korunách stromů

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ		
Sobota 26. července 2014 byla dlouho očekávaným dnem pro obyvatele Železné Rudy
a návštěvníky Šumavy. Slavilo se otevření
nové rozhledny na Špičáku. Slavnosti se zúčastnily stovky návštěvníků, kteří vystoupali
135 schodů, vedoucích k hornímu ochozu
rozhledny. O stavbu vyhlídkové věže usilovali
– nejen místní – lidé už roky, letos se 26,5 metru vysokou stavbu podařilo díky dotaci z EU
dokončit. Rozhledna je veřejnosti přístupná
od začátku července. Investorem stavby je TJ
Sportovní areál Špičák. Z věže se návštěvníkům nabízí úchvatný pohled na Čertovo jezero, Velký Javor v Bavorsku, vrch Pancíř či, ve
větší dálce, na Poledník nebo Čerchov. Úhlav-
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Rozhledna na Špičáku
ským údolím je vidět přes Nýrskou přehradu
až k Plzni a směrem k Sušici až k Boubínu.
Rozhledna je umístěná těsně nad korunami
smrků. Na ochoz se vejde kolem 60 lidí. Po
desítkách let marných snah několika generací
se konečně podařil uskutečnit sen mnoha turistů i místních, kteří tak mají k dispozici další
atraktivní cíl při návštěvě Železnorudska.
Přímo od rozhledny vede nová naučná stezka zaměřená na poznávání lesů. Lesy České
republiky opravily turistické stezky v oblasti
Špičáku a Čertova jezera. Díky tomu vznikl

přitažlivý turistický okruh. Státní podnik renovoval za 4,17 milionu korun 1,5 kilometru
Jezerní cesty, 440 metrů Jezerní spojky
a 950 metrů turistické stezky Rozvodí – Čertovo
jezero. Stezky mimo jiné získaly nový povrch
a tak lidé pohodlně dojdou k Čertovu jezeru
a zpět po Jezerní cestě do areálu Špičák. Cílem bylo zpřístupnit tuto oblast i malým dětem
a hendikepovaným turistům, takže návštěvníci
se mohou projít po stezce i s kočárkem či invalidním vozíkem. „Snažíme se lesy co nejvíce
zpřístupnit turistům. I díky nám se rozhledna
postavila, stojí totiž na pozemku Lesů ČR,“
uvedl Petr Najman ředitel LČR v Železné
Rudě.
VCH

Nastává historický okamžik – přestřižení pásky ředitelem Lesů České
republiky z Plzně Ivana Klika a předsedy TJ SA Jaroslava Kabáta (zleva
doprava)
Stovky návštěvníků přilákalo slavnostní otevření rozhledny na Špičáku

I děti si přišly na své u stánku Lesů ČR

„A myš je moje…” – letos přemnožené poštolky navštěvují I obydlené místa
v honbě za potravou
Při žních na polích se rád přiživí I sysel
polní

První návštěvníci se nedočkavě hrnou na slavnostně otevřenou věž
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Milovníci detektivek se mohou těšit na další díl “Policejní revír Modrava”, který se natáčel před kostelem na Srní

Chalupská slať u Borové Lady, je vždy malebná

Šumavská letní sezona v plném proudu. Tak to v těchto dnech vypadá
v Luzenském údolí pod Březníkem

Opolenec – malebná obec na úpatí Kašperských Hor, je opravdový
skvost Šumavy

Železnorudský klub při letním úklidu u pohřebiště Barabů na Špičáku

V rámci zoologického program NP Šumava se mohou návštěvníci v Borové Ladě seznámit v cetrum Bubo bubo – Soví voliéry se sovami, výry,
puštíkem bělavým a.j. nočními dravci
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Naši podnikatelé a jejich služby
KAM ZA DOBRÝM JÍDLEM, PŘÍJEMNÝM POSEZENÍM A ZÁBAVOU?
To vše a ještě více Vám nabízí stylová Zámecká restaurace a pizzerie,
kterou najdete přímo v centru Železné Rudy naproti kostelu v bývalém
loveckém zámečku

Pro milovníky zlatavého moku jsme i v letošní letní sezóně zachovali
bezkonkurenční ceny za vynikající trutnovské pivo Krakonoš, např. 11°

(za inf. tabulemi po schodech). Ve stejné budově se nachází také Muzeum historických motocyklů.

U nás příjemně posedíte!
Můžete si vybrat zajímavý stylový interiér restaurace, lovecký salónek (nekuřácká místnost) nebo uzavřené zámecké nádvoří s tanečním

0,5 l za 19,- Kč a 12° 0,5 l za 25,- Kč a abychom vyšli vstříc i Plzeňákům, točíme též Gambrinus 11° 0,5l za 25,- Kč. Z dobře vybaveného
baru si vybere opravdu každý.

U nás se i pobavíte!
parketem a velkoplošnou TV. Salónek je možné pronajmout uzavřené
společnosti na pořádání rodinných oslav, svateb, setkání přátel, atd..
Pro rodiče s dětmi je připravený venkovní dětský koutek se skluzavkou,
houpačkou, pískovištěm a trampolínou. Maminky s kočárky i cyklisté
mají pohodlný přístup jak na nádvoří, tak do interiérů restaurace.

O letních víkendech Vás zveme na kulturní akce a taneční zábavy se
živou kapelou, které se budou konat na uzavřeném zámeckém nádvoří.

Program akcí na srpen:
16. 8. sobota (17.00 hod.) – country „Country štreka“
Zámecká restaurace a pizzerie nabízí také rozvoz pizzy a ostatních
jídel po celé Železné Rudě a Špičáku (denně od 11.00–20.00 hod.) .
Objednávky jídel a případné rezervace loveckého salónku volejte na
tel.: 601 572 700
U NÁS OPRAVDU NAJDETE PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
A DOBRÉ JÍDLO!!!

Placená inzerce

U nás se opravdu najíte!
Polední menu se skládá ze 4 – 5 druhů jídel v cenové relaci 99,- Kč,
v ceně menu je zahrnuta polévka a 11° pivo 0,5l nebo Mattoni 0,3l, ke
kávě čerstvý zákusek zdarma. Dále si můžete vybrat z bohatého jídelního lístku dle chuti, např. originální pizzy od 70,- Kč nebo minutky
(velké porce) od 120,- Kč. Nezapomínáme ani na těstoviny, ryby nebo
lehké letní zeleninové saláty. Nabídneme Vám také naše speciality, jako
pečená irská žebra, grilovaná kolena a další.
Pro mlsné jazýčky připravíme např. palačinky nebo ovocné a zmrzlinové poháry. Vaříme od 10.30 hod. do 22.00 hod.
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Železnorudský okruh

Průběh trasy: Železná Ruda – Špičák – Hofmanky – Nový Brunst
– Gerlova Huť – Železná Ruda
Délka trasy: cca 18 km. Převýšení: 520 m. Obtížnost: střední. Povrch: lesní silničky 60 %, cesty 30 %, stezky 10 %. Značení: 100 %
TZT. Čas chůze: 5 hodin. Občerstvení: Ano.
Ze Železné Rudy vyjdeme po zelené turistické značce, která nás bude
provázet celou trasou, k tzv. kapli Barabů (sv. Antonína a sv. Barbory).
Původní kaple byla postavena v letech 1836–39 a byla nazývána Koperlovou, podle majitele sousedního dvora, který ji nechal postavit. V této
kapli se konali pohřební obřady pro pozůstalé a přátele italských, chorvatských či dalmátských dělníků – barabů, kteří zahynuli během stavby
tunelu zdejší železniční tratě. Železnorudský kostel a hřbitov byl určen
pouze katolíkům, a protože železniční dělníci bývali jiného vyznání,
mívali pohřební obřad v této kapli. Nově upravené pietní místo vedle
železniční tratě s velkým dřevěným křížem a informačními tabulemi,
kde byli barabové pohřbíváni, za okamžik navštívíte. Pokračujeme dále
na Špičák. Obec ležící pod stejnojmenným vrchem je dnes významným
turistickým a lyžařským střediskem, do kterého dojdeme. Základy zdejší rekreaci položil volyňský kupec Jan Prokop (zvaný též otec Prokop).
Nejnovější dominantou vrcholu Špičák je nově otevřená 26,5 m vysoká
rozhledna, kterou doporučujeme navštívit. Na vrchol Špičáku můžete
vyjet například sedačkovou lanovkou. Nyní jsou dvě možnosti – pokračovat z areálu pěšky na Špičácké sedlo, nebo se nechat vyvézt již
historickou sedačkovou lanovou dráhou ze Špičáku (ke které je potřeba
sejít asi 500 m), na přestupní stanici Hofmanky. My pokračujeme pěšky,
stále po zelené kolem Špičáckého sedla, na rozcestí Pod Švýcárnou, dále
na Hofmanky (1085 m). Místo je vhodné pro start některých túr, ať letních či zimních (sjezdovka Hofmanky), neboť leží na přestupní stanici
lanovky ze Špičáku na Pancíř. V místě je i známý hotel Horizont. Odtud
si můžeme odskočit na vrchol Pancíře a pokochat se okolní krajinou –
a to opět sedačkovou lanovou dráhou, nebo si zajít pěšky 1,5km.

a na přelomu 17. a 18. století se nejspíše kvůli nedostatku dříví přestěhovala blíže k Železné Rudě, právě do těchto míst. Huť byla vyhašena
v roce 1865. Z bývalé sklárny se dodnes dochoval pouze náhon ke sklárně a budova huťmistra, kde byla později škola.
Přejdeme frekventovanou silnici a pokračujeme po zelené pod Sklářským vrchem. Název vrchu nám připomíná, že i zde byly sklárny a to
jmenovitě Pamferova Huť. Byly to vlastně hutě dvě. První stávala kousek nad cestou a založil ji roku 1782 známý sklářský mistr Johann Georg
Hafenbrädel. Sklárna patřila tomuto rodu až do roku 1838. Vyrábělo se
zde tabulové sklo různé kvality. Po tomto roce se sklárna přestěhovala
níže, do údolí Řezné. Tu už provozovala rodina Blochova z Tachova. Vyráběla opět tabulové sklo, ale s příchodem změny otopu z dřeva na uhlí
v jiných sklárnách, přestal být tento provoz rentabilní a sklárna ukončila
činnost. Ještě jednou zkusil provoz obnovit železnorudský obchodník
Josef Fuchs. Vytápění dřevem zkombinoval s uhelným a ve sklárně
20 let vyráběl kvalitní tabulové sklo. V roce 1892 ukončila sklárna
provoz definitivně. U cesty je infotabule od Horní Pamferovy Hutě.
Variantně můžeme jít i přes spodní huť u čerpací stanice, ale tuto cestu
zatím nedoporučujeme, neb se musí jít až k odbočce na hotel Engadin
asi 500 m po hlavní silnici.
Pokračujeme tedy kolem hotelu Grádl (nad hotelem v lese jsou zajímavé skalky), kde můžeme ochutnat Železnorudské pivo, okolo peřejnatého Grádelského potoka zpět do Železné Rudy. Pro cyklisty je lépe
sjet z Grádlu na hlavní silnici a po ní do Železné Rudy.

My z Hofmanek pokračujeme po zelené (trasa zde kopíruje Sklářskou
stezku) k prameništi Řezné a na Nový Brunst. V roce 1830, po konkursu
na sklárnu ve Starém Brunstu, zde založil Johann Benedikt Adler novou
sklárnu na výrobu zrcadel. Ovšem ještě téhož roku ji kupuje Johann
Georg Ascherl. Ten výrobu rozšiřuje o tabulové sklo. Provozuje také
křemennou stoupu, brusírnu skla, ale i výrobu cínových fólií. Sklárna
i okolní budovy utrpěly několika požáry. Po posledním z nich, v roce
1900, už sklárna nebyla obnovena. Mezi místní rodáky patřil i Emanuel
Ascherl, autor více jak stovky textů (ale i hudby) šumavských písní.
Dnes na Novém Brunstu stojí pouze opravená budova bývalé stodoly.
Z Nového Brunstu pokračujeme na rozcestí Gerlova Huť. Původní
sklářská huť postavená před rokem 1600 stávala u Javorné (u Gerlova)

• Tip na výlet •

Jeden za hranice…
Druhý výlet je za hranice, do Česko-Německých lesů a do příhraničního místa, zvaného Schwellhäusel.
Průběh trasy: Alžbětn – Debrník – Ferdinandovo údolí – Zwieslerwaldhaus – Schwell
häusl – Bayerisch Eisenstein – Alžbětín
Délka trasy: 13 km. Převýšení: 380 m. Obtížnost: lehká. Povrch: lesní silničky 30 %,
cesty 40 %, stezky 30 %. Značení: 100 %
TZT. Čas chůze: 4 hodiny. Parkoviště: Alžbětín. Start: Alžbětín. Občerstvení: Ano.
Z Alžbětína (vlakové nádraží, parkoviště)
vyjdeme po žluté turistické značce a pěší zóně
Pokračování na straně 15
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Dokončení ze strany 14
směrem na Železnou Rudu. Na rozcestí s červenou odbočíme vpravo přes most přes Řeznou, podejdeme viadukt a pokračujeme rovně
do kopce na Debrník, podél stezky „Utajená
obrana Železné opony“. Kousek před bývalou
rotou pohraniční stráže si na rozcestí všimneme mohutné jedle. Připomene nám tzv. Obří
jedli, která bývala zdejší atrakcí. Byla vysoká
50 metrů s obvodem 530 cm a stará asi 400 let.
Poblíž býval hostinec Birglhäusl, odkud vedla
k jedli značená cesta. Z Debrníku pokračujeme vpravo po zelené značce do Ferdinandovo
údolí. Přejdeme přes státní hranici a po tzv.
Böhmweg (Česká cesta) pokračujeme do Zwie
slerwaldhausu. Tady odbočíme vpravo. Po
překonání potoka Velký Debrník jdeme vlevo
naučnou stezkou Hans Watzlik Hain (označena
symbolem černého čápa nebo trasa se zeleným
trojúhelníkem) do Schwellhäuslu. Při naučné
stezce můžeme vidět nejsilnější stromy v Bavorsku. Některé jsou uschlé nastojato, některé
jsou i padlé (stezka se nedoporučuje používat,
z důvodu bezpečnosti, za silného větru). V roce
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Jeden za hranice…
1828, při stavbě vodní nádrže Schmallzbach
Schwelle, sloužící ke zvýšení průtoku vody
při plavbě dřeva, byl postaven i přístřešek pro
její stavitele. Plavební domek (Schwellhäusl) se postupně rozšířil i o hostinec. Prvním
hospodským a současně správcem tady byl
(v roce 1870) Ludwig Lettenmaier. Bylo to
v období známých šumavských polomů. Aby
bylo dřevo včas zpracováno, byli sem povoláni
dřevaři z Alp. A právě tato chata se stala důležitou základnou pro tyto dřevorubce. A rodině
Lettenmaierů patří budova dodnes. Jezírko už
k plavení dřeva neslouží, ale je vzorně upraveno. Je tu dětský koutek a v okolí malá ZOO
– výběh s poníkem, ovcí, oslem či pávem. Ve
zdejší historické restauraci si můžete dopřát třeba místní specialitu Brotzeit (obložený chléb)
a zapít ji kaltenberským tmavým ležákem König Ludwig Dunkel, „Bier vom Stoa“ neboli
„pivem ze skály“ , navíc některý personál umí
mluvit i česky. Odtud po cestě vyznačenou
symbolem káněte pokračujeme do Bayerisch
Eisenstein. Při příchodu do Bavorské Rudy
je možné přímo u vlakového nádraží navštívit
místní muzeum drah s bohatou expozicí vozů

a vybavení. Česko-německé vlakové nádraží,
kterým v polovině prochází státní hranice je
vlastně již výchozí bod naší túry.

Od 15. července do šumavské divočiny s fotoaparátem

Šumava – Právě dnes, 15. července se zájemcům o Šumavu otevírají nové možnosti výletů s průvodci do divočiny i do tzv. tetřevích
oblastí. A zároveň začíná nová fotosoutěž pro
účastníky výprav s Průvodci divočinou, které
letos probíhají již sedmou sezónou.
V polovině července se návštěvníkům Šumavy otevírají nové možnosti výletů do divočiny
s průvodcem. Je možné se vypravit do vybraných tzv. tetřevích oblastí, kam se smí vstupovat až po tomto datu, kdy letošní kuřata tetřeva
jsou již samostatná a nejsou zvlášť ohrožená
při vyrušení. Navíc je možné se stále přihlásit,
volných míst je několik stovek z téměř tisíce
původně nabízených.
Zároveň pro všechny účastníky výprav
s Průvodci divočinou vyhlašujeme fotosoutěž.
Účastnit se ji mohou všichni, kteří na těchto
výpravách už byli letos nebo v předchozích
šesti letech, ale i ti, jenž se do divočiny teprve
chystají. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích,
a sice „divoká příroda“ a „člověk v divoké
přírodě“, protože věříme, že účastníci výprav
pořizují nejen unikátní záběry z nejčistší přírody, ale i momentálně tak populární „selfie“.
Soutěž začíná nyní a končí k 5. listopadu 2014.
Došlé snímky na speciálně zřízenou emailovou adresu fotosoutez@npsumava.cz bude
posuzovat odborná komise složená ze zaměstnanců Správy parku a také samotní průvodci
divočinou, kteří vás osobně divočinou po jeleních stezkách provázejí. Řada z nich i aktivně
fotografuje. Ceny budou samozřejmě stylové
– výprava za šumavskou divočinou pro pár

i pro jednotlivce v příštím roce, dle vlastního
výběru. Získané fotografie budou publikované
po soutěži na internetu a dost možná i v knižní
podobě. Podrobné informace k fotosoutěži získáte na www.npsumava.cz.
Celý program letos nabízí 14 různých tras
do 8 oblastí v národním parku a navíc je možno
navštívit nejcennější a také nejdivočejší vybraná území v CHKO Šumava.
„Úplně nová trasa je v nabídce do kaňonu
Křemelné v její horní části, která nás kromě
přirozeného toku v kaňonu seznámí s lesy na
pověstmi opředené hoře Slunečné a průvodce
zavede také návštěvníky do míst bývalých vesnic Stodůlky a Frauenthal, které po odsunu původních obyvatel dnes patří přírodě,“ popisuje
Josef Štemberk, vedoucí oddělení marketingu
Správy NP a CHKO Šumava.
Po 15. červenci jsou v nabídce také trasy,
které zájemce dovedou na Modravské pláně,
Trojmeznou, na Smrčinu, Ždánidla nebo Polom.
„Největší adrenalin přitom nabízejí dvě trasy v Chráněné krajinné oblasti a to údolím Bílé
strže a na Jezerní stěně Černého jezera. Tyto
trasy jsou určené pouze pro osoby starší 18 let,
fyzicky zdatné jedince, kteří netrpí závratěmi
a mají alespoň základní znalosti horolezectví,“
doplňuje mluvčí Jan Dvořák.
Průvodci divočinou provází skupinky zájemců o šumavskou přírodu do nejrozsáhlejších chráněných částí národního parku, kam
mohou vstupovat na základě udělené výjimky.

Podmínky pro vstup jsou přesně dopředu dané.
Je vypsán termínový kalendář od června do
konce října, který respektuje období nejcitlivější na rušení chráněných živočichů. Rušivé
vlivy se eliminují také velikostí skupiny – pouze 5 až 11 osob. Na stejnou trasu se smí vstupovat nejvýše jednou za dva týdny. Účastníci
jsou na začátku seznámeni s pravidly chování
na výpravě – mj. nesmí se tam chodit se psem
anebo kouřit. Všichni vstupují do divočiny na
vlastní nebezpečí a to stvrzují před začátkem
svým podpisem.
Každoroční zájem téměř tisícovky lidí o tento tip průvodcovaných vycházek nám ukázal,
že lidi touží o poznávání zákonitostí přírody
a Národní park Šumava k tomu nabízí ideální předpoklady. Zájemce si musí dopředu na
výpravu registrovat místo a uhradit poplatek
za průvodce. Rezervační systém je on-line na
stránkách národního parku www.npsumava.cz,
kde se také dočtou, že návštěva domova divokých zvířat stojí od 200 do 400 Kč za celodenní vycházku.
Jan Dvořák, tiskový mluvčí
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 VIMPERK
mobil:
+420 731 530 509
e-mail:
jan.dvorak@npsumava.cz
www.npsumava.cz
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fotbalová sezóna 2014/15
První zápasy nové sezóny se začaly hrát až po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje, takže nyní přinášíme jen rozpis následujících utkání. Ještě
před samotným startem nového ročníku, odehrál Železnorudský výběr
ze současných hráčů a hráčů, kteří zde hrávali, zápas proti „Kozlovně
Ládi Vízka“. Před samotným výkopem bylo poděkováno dlouholetým
činovníkům FJ SRK – Rudolfu Pavelovi a Zdeňku Sukovi, za jejich
odvedenou práci, hlavně v počátcích fotbalu na Rudě. Za „Kozlovnu“
si přijeli zahrát takové hvězdy jako Horst Siegel, neb o Ladislav Vízek. První gól padl po krásné kombinaci, kdy ve vyložené šanci Jarda
Duda na malém vápně ještě nahrál Alexu „Alinovi“ Gönderovi, který
jednoduše vsítil úvodní gól. Tímto ale vedení domácích skončilo, poté
se ujali hry hosté a zvítězili přesvědčivě 11:2. Fotogalerii ze zápasu
najdete na facebookových stránkách Železnorudského zpravodaje

muži „A“ – III. třída

muži „B“ – IV. třída sk. „A“

16. 8. sobota

Švihov – Žel. Ruda „A“

(13. kolo)

17.00

23. 8. sobota

Žel. Ruda „A“ – Budětice

(1. kolo)

17.00

30. 8. sobota

Žel. Ruda „A“ – Kašper. Hory

(2. kolo)

17.00

Hartmanice – Žel. Ruda „A“

(3. kolo)

14.00

Žel. Ruda „A“ – Velhartice

(4. kolo)

17.00

6. 9. sobota
13. 9. sobota

Zleva: Kohout, Lehečka nejst., Vízek, Andrejčík)

16. 8. sobota

Dlažov – Žel. Ruda „B“

(13 .kolo)

17.00

24. 8. neděle

Žel. Ruda „B“ – SK Ježovy

(1. kolo)

13.30

30. 8. sobota

Křenice - Žel. Ruda „B“

(2. kolo)

17.00

7. 9. neděle

Žel. Ruda „B“ – Měčin „B“

(3. kolo)

13.30

14. 9. neděle

Měcholupy – Žel. Ruda „B“

(4. kolo)

16.00
Filip Brož
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