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V ŽELEZNÉ RUDĚ ZAČALO FUNGOVAT NOVÉ VÝJEZDOVÉ
STANOVIŠTĚ ZÁCHRANKY

Nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) v Železné Rudě bylo ve středu 24. září slavnostně otevřeno. Výjezdová skupina s nepřetržitým 24 hodinovým
zdravotnickým provozem začala obyvatelům Železné Rudy a okolí
sloužit počátkem října.
Díky výstavbě nového výjezdového stanoviště v Železné Rudě se
rychlá zdravotnická pomoc obyvatelům této části Šumavy dostane dříve.
„Dosud byla přednemocniční neodkladná péče v oblasti Železné Rudy
poskytována ZZS Plzeňského kraje pouze přes den. Vybudování nového
výjezdového stanoviště v Železné Rudě s nepřetržitým zdravotnickým provozem představuje výrazný posun v kvalitě péče o akutně stonající na Šumavě. Výjezdová skupina ZZS PK je tvořena dvoučlennou nelékařskou
výjezdovou skupinou ve složení záchranář/sestra a řidič, tato výjezdová
skupina bude mít k dispozici velké sanitní vozidlo. Lékař pro oblast Železnorudska bude dostupný v malém sanitním vozidle v tzv. rendez – vous
systému z výjezdového stanoviště v Klatovech nebo v Sušici. Dovolte mi,
vyjádřit velkou radost nad skutečností, že v oblasti Železná Ruda bude zajištěna péče všeobecně dostupná, vysoce odborná, odpovídající standardním evropským postupům, racionálně využívající finanční zdroje.
Veškerá snaha je zaměřena na spokojenost našich nemocných,“ říká ředitel ZZS PK Roman Sviták.

ZZS PK Roman Sviták, radní Václav Šimánek, hejtman Václav Šlajs, senátor
Jan Látka, radní Zdeněk Honz a náměstkyně hejtmana Zdeňka Lišková při
slavnostním přestřižení pásky.

Tenkrát
a nyní

Hotel Belveder

Jeden z velmi úspěšných hotelů postavil kolem r. 1910 na
vrchu Hüttenbergu ve výšce
998m Benedikt Kufner, majitel
hostince Böhmerwald. Od něj
v r. 1924 koupil hotel hoteliér
Louis Pelle s manželkou. Noví
majitelé pocházeli z Mittelburgu
v Holandsku a do Železné Rudy
se přemístili z Františkových
Lázní v dubnu r. 1924. Nyní jej
obhospodařuje F. Strnad ml.,
který zde provozuje i malý soukromý a úspěšný pivovar.

Náklady na stavbu nového objektu ZZS PK
v Železné Rudě činily 3,585 milionů korun
a byly pokryty z rozpočtu Plzeňského kraje.
„Jsem rád, že díky výstavbě nového výjezdového místa bude Šumava pro obyvatele, ale
i návštěvníky zase o něco bezpečnější. Poděkování patří městu Železná Ruda, které
s Plzeňským krajem uzavřelo Smlouvu o spolupráci a věnovalo kraji pozemek pro budoucí
výjezdové stanoviště,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Stavba nového stanoviště v Železné Rudě je
dvoupodlažní, v přízemí je prostorná garáž pro
dva sanitní vozy a v patře je zázemí pro výjezdní posádku. Stavbu zrealizovala společnost
STAFIKO stav, s.r.o., která komplexní dílo předla zadavateli na konci srpna 2014. Celkové
náklady ve výši 3,585 milionů korun zahrnují
provedení nového objektu, přípojek, nových
zpevněných ploch a terénních úprav kolem objektu.
Převzato z tiskové zprávy KÚ PK

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Okénko

z radnice

30/896
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci „Svoz
bioodpadu v Železné Rudě“ a pověřuje starostu
Ing. Michala Šnebergra jejím podpisem.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -

30/897
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci „Železná
Ruda – úpravna vody a vodovod Alžbětín –
1. etapa“ a pověřuje starostu Ing. Michala Šnebergra jejím podpisem.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -

30/899
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014
o stanovení míst a času, ve kterých mohou být
provozovány sázkové hry podle ustanovení
§ 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle ustanovení §2 písm. j) a ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“).Příloha č.1 u zápisu.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: p. Škývara

30/902
Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí
s uvolněním 60 000, - Kč na provedení výkonu
rozhodnutí provedením prací a výkonů k odstranění nepovolených terénních úprav na pozemcích p.č. 36/2, 35/3 v k.ú. Debrník u Železné
Rudy, kterými došlo k rozšíření odstavné plochy – parkoviště u nástupní stanice lyžařského
vleku Debrník, stavebníky Václavem a Alenou
Svítilovými, trvale bytem Sklářská 345, 340 04
Železná Ruda.
Pro: 7 Proti: - Zdržel se: p. Kříž, Najman,
Lučan
30/903
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
příspěvek na léky pro rok 2014 ve výši 500,Kč/osoba pro občany , kteří mají trvalý pobyt
ve městě Železná Ruda, a kteří dovrší v roce
2014 62 let a více.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Lučan

30/904
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
použití ušetřených finančních prostředků z náhrad neuvolněným zastupitelům ve výši
240 000,- Kč na nákup vybavení (dle rozpisu)
do mateřské a základní školy. Rozpis je přílohou č. 4 u zápisu.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

30/905
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
prodej bytové jednotky 361/4, v čp. 361, na stp.
č. 560, o velikosti 3 + 1, o výměře 70.84 m2,
a to včetně příslušenství (lodžie, sklepní kóje,

Zasedání zastupitelstva

STRANA 2

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města Železná Ruda se v současném složení, před
komunálními volbami, konalo 29. 9. 2014 od 18.00 hodin v budově městského úřadu. Přinášíme vám shrnutí projednaného. Kompletní usnesení ze zasedání je dostupné na internetových
stránkách měst
podíl na společných prostorách a pozemku pod
budovou) za cenu 800 000,- Kč ve prospěch
manželů Slodičákových.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Najman

30/906
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí, že od roku 2016 bude město Železná
Ruda provozovat vodovodní a kanalizační infrastrukturu. Zastupitelstvo města Železná Ruda
ukládá odborům města připravit převzetí od stávajícího provozovatele – naplnění smlouvy se
Státním fondem životního prostředí.
30/908
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje
návrh na pořízení změny územního plánu Železná Ruda od navrhovatele – Vlastimila Bartoníka, Hojsova Stráž č.e. 184, 340 22 Nýrsko,
podaný dne 16. 9. 2014.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

30/909
Zastupitelstvo Města Železná Ruda odkládá
návrh na pořízení změny územního plánu Železná Ruda od navrhovatele – Jiřího Lauseckera,
Hojsova Stráž 8, 340 22 Nýrsko, podaný dne
11. 8. 2014. Důvodem odložení je nesouhlas vydaný SNP a CHKO Šumava.
Pro: 10 Proti:Zdržel se: -

30/910
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti
podle Územního opatření o stavební uzávěře
pana Marka Vodičky, Koukolová 1161/14, 326
00 Plzeň Černice k vydání územního rozhodnutí
novostavby RD na pozemku 88/3 v k.ú. Debrník
u Železné Rudy.
Pro: 8 Proti:Zdržel se: p. Sekyra, Papež

30/911
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti
podle Územního opatření o stavební uzávěře pro
Město Železná Ruda, Klostermannovo nám.
295, 340 04 Železná Ruda – změna užívání ordinace praktického lékaře v objektu Klostermannovo nám. čp. 26, na pedikůra, manikůra,
kadeřnictví (bez stavebních úprav).
Pro: 10 Proti:Zdržel se: -

30/912
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební
činnosti podle Územního opatření o stavební
uzávěře pana Richarda Kopkáše, Rýnská 948/3,
196 00 Praha 9 - stavební úpravy a přístavba RD
čp. 244, garáž a nové oplocení (st.p.č. 310,
p.p.č. 100/21 v k.ú. Železná Ruda).
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Lučan

30/913
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti

podle Územního opatření o stavební uzávěře od
Správy národního parku a CHKO Šumava,
1. máje 260, 385 01 Vimperk – demolice stávajícího objektu čp. 331 a výstavba nového objektu na p.č. 1720/10 v k. ú. Hojsova Stráž
(Informační středisko Černé jezero se zázemím
pro turisty).
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Sekyra

30/914
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti
podle Územního opatření o stavební uzávěře
společnosti IKO stavby s.r.o., Koterovská 177,
326 00 Plzeň, na rekonstrukci Penzionu Havelka, Pancířská 406, 340 04 Železná Ruda.
Pro: 8 Proti:Zdržel se: p. Sekyra, Horek

30/916
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje
povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti
podle Územního opatření o stavební uzávěře
společnosti Sport Arsenal s.r.o., Poděbradova
1772, 289 22 Lysá Nad Labem – výstavba 3 RD
na pozemcích 1146/23, 1290/9 a 1290/10 v k.ú.
Hojsova Stráž s podmínkou, že budou dodrženy
regulační prvky zastavovací studie.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Škývara

30/917
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle
Územního opatření o stavební uzávěře Vojtěcha
a Radky Andrejčíkových, Špičácká 555, 340 04
Železná Ruda, na přístavbu stávajícího jednogeneračního RD – Železná Ruda čp. 555 na st.
p.č. 718 a p.p.č. 130/9 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 7 Proti: - Zdržel se: p. Sekyra, Papež,
Škývara

30/918
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí , že bude realizován informační systém na
parkoviště na Špičáku (informace o obsazenosti).

30/919
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí, že město Železná Ruda bude vypisovat
výběrové řízení na provozovatele sběrného
dvora odpadů.
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Ze školy i za školou

Začátek školního roku v MŠ

Měsíc září nového školního roku 2014–2015 utekl jako voda v říčce
Řezné. V naší mateřské škole jsou tři oddělení dětí. Naši nejmladší se
letos jmenují Broučci. Seznamují se s novým prostředím mateřské školy,
s novými kamarády, se svými učitelkami. Než si někteří přivykli na odloučení od maminky, objevily se na tvářičkách i slzičky. Ale spousta podnětů, her a objevování nového stesk po domově zaplašil.
Děti v prostředním oddělení se jmenují Sluníčka. Jsou tvořivé, zvídavé,
stále si rozšiřují svoje obzory. V září podnikaly výlety do okolí mateřské
školy, chodily do lesa, sbíraly houby, přírodniny, navštívily výstavu Království skřítků v Železné Rudě, cvičily v tělocvičně základní školy.
Nejstarší děti (předškoláci) jsou ve třídě Čmeláků. „Čmeláci zalétávají“
ve slunných podzimních dnech často dále do světa. Učí se nejraději venku
v přírodě – poznávají stromy, květiny, houby, seznamují se v lese i na
farmě se znaky zvířat a jejich užitečností. Sbírají také přírodniny a využívají je ve školce ke hrám a k tvoření, poznávají památky Železnorud-

•

Ze školy i za školou
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Sluníčka v tělocvičně

jejich charakteristické znaky, podle kterých je poznáme. Učily se znát
názvy stromů, třídit jejich listy a plody. Moc se nám oba programy líbily
a těšíme se na další setkání s pracovníky SEV Kašperské Hory.
Za první měsíc školního roku zažily děti spoustu hezkých chvil a objevily mnoho nového. Přejeme našim dětem, aby byly šťastné a zdravé, aby
se jim v naší školce líbilo.
Za kolektiv MŠ L. Havelková

Broučci pracují

ska. Čmeláci byli na polodenním výletě autobusem a vlakem na zoo farmě
na Brčálníku, kde se seznámili s chovem hospodářských zvířat a mohli se
svézt na opravdovém koni. Děkujeme mamince Jeníka Lokvence, že koně
osedlala a dětem tento zážitek umožnila. Další polodenní výlet byl pěšky
na Hofmanky, tematicky zaměřený na život v lese (poznávání hub,
stromů, pozorování mravenců, …). Oslavy narozenin dětí se již dvakrát
konaly na zajímavém místě. Lindě Vlachové jsme popřáli v altánku na
Belvederu a Emě Matějkové na Špičáku v Čertově Mlýně. Děkujeme
mnohokrát rodičům Filipa Latky, kteří nám umožnili na terase hotelu
uspořádat narozeninovou oslavu a dali všem dětem občerstvení a čokolády. Čmeláci též navštívili výstavu Království skřítků.
Sluníčka a Čmeláci se zúčastnili v mateřské škole dvou programů
s názvy: Všichni potřebují domov a Tajemství spižírny veverky Zrzečky.
S těmito programy přijela za dětmi pracovnice Střediska enviromentální
výchovy v Kašperských Horách paní Lenka Lavičková. Děti poznávaly
domečky různých zvířat v lese, na louce, u vody. Čím se tato zvířata živí,

„Už troubějí…“ říjen – měsíc jelení říje

Čmeláci na Brčálníku

Ředitelský šuplík

Říjnový článek z ředitelny bude krátký. Tento měsíc končí čtyřleté
funkční období našich zastupitelů. Za školskou organizaci jim děkuji za
podporu školy v nelehké finanční době. Děkuji také, že nezapomněli na
svůj slib, který si dali na svém prvním zastupitelstvu po volbách, že se
vzdají odměn zastupitele a ušetřené peníze přidají pro potřeby školy
a školky. Těm, co jsou opět na kandidátkách, přeji splnění jejich dalších
představ o rozvoji města a školy. Na nově zvolené zastupitelstvo čeká
mnoho důležitých úkolů. Věřím, že
financování a rozvoj školské organizace bude patřit mezi priority. Významná část rodin horského městečka
je úzce spojená se školou. Ve škole
a školce je nyní 225 dětí a 30 zaměstnanců, a když tato čísla dáte dohromady, tak skoro polovina obyvatel
města je více či méně propojená a závislá na dobře fungující škole. Vedení
školy bude s novými zastupiteli úzce
spolupracovat na zlepšení podmínek
ke vzdělávání a výchově našich dětí.
Ctirad Drahorád
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Milí čtenáři a návštěvníci železnorudské knihovny,

prázdniny nám utekly jako voda a opět tu
máme nový školní rok. A co přineslo září do
knihovny? Jako první navštívili knihovnu v hojném počtu druháci. Většina z nich navštěvuje se
svojí vlastní kartičkou, na kterou jsou patřičně
hrdí, knihovnu pravidelně. Ti už dávno ví, jak
to zde funguje. Pro ostatní se ve stručnosti oživil knihovní řád, děti prolistovaly nové knihy
a všichni společně jsme si pustili Simpsonovi ve
filmu, z čehož měly děti velkou radost.
Jako druzí navštívily knihovnu děti z první
třídy. Budoucí čtenáři se nejprve seznámili
s chodem knihovny a poté si zahráli hru s pexesem, kdy vždy dvojice pohádkových postav ro-

zesetých mezi knihami čekaly, až je prvňáčkové
spárují pomocí vlastního popisu k sobě. Pak
jsme si řekli jak knížkám neubližovat a v závěru
nechybělo samotné prohlížení knížek.
Celý první stupeň se pak dne 24. 9. 2014 přesně v 8:00 zapojil pod záštitou Městské knihovny Prachatice do pokusu o překročení
rekordu s názvem Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí. V tento den a v přesně stanovenou hodinu se četl po celé České republice
úryvek z nové knihy spisovatele Hynka Klimka
a ilustrátorky Zdeňky Študlarové, O víle Majolence a profesorovi z Prachatic. 4. 10. 2010 ve
spolupráci s Agenturou Dobrý den Pelhřimov se
tohoto rekordu zúčastnilo 41 institucí a četlo
a poslouchalo 4 889 lidí. Výsledky z letošního
pokusu se dozvíme snad během měsíce října
a všichni věříme, že tento čtenářský rekord bude
s naším přispěním překonán.
Závěrem bych všechny, kdo navštěvují knihovnu, ráda upozornila, že v době podzimních
prázdnin tzn. 27. – 29. 2014 bude knihovna
uzavřena.
Děkuji za pochopení a přejí krásné podzimní
dny.
Aneta Šárka Šebelíková

STRANA 4

Nový redakční email

Vážení čtenáři a přispěvatelé, opakování je
matka moudrosti a tak připomínáme, že jsme
pro snazší správu došlé elektronické pošty založili jednotný a jednoduchý redakční email,
na který nám můžete psát své příspěvky a náměty do zpravodaje. Zprávy se tak dostanou
ke všem redaktorům zároveň a ihned je můžeme řešit. Proto si vymažte naše staré soukromé emaily, které jste doposud používali
a veškeré emaily posílejte na tuto jednoduchou adresu: redakceZZ@email.cz

Zasílání elektronické
verze zpravodaje

Novou službou pro naše čtenáře je možnost
nechat si zasílat elektronickou verzi zpravodaje ve formátu .pdf na e-mail. Nové vydání
tak dostanete ještě dříve, než půjde zpravodaj
do tisku a nemusíte se bát, že byste jej promeškali. Pro registraci k odběru nových vydání zpravodaje nám stačí napsat na redakční
email: redakceZZ@mail.cz a budete zařazeni
do seznamu odběratelů.
fb

Prodej rekreační
chaty v obci
Železná Ruda – Špičák

Nabízíme k prodeji rekreační chatu, v klidné
části Šumavy. Nemovitost se nachází v lesích,750 metrů od hlavní silnice, 2 km od lyžařského centra Špičák – v krásné přírodě.
Chata ječástečně podsklepenávčetně bytu 2+1
s příslušenstvím, dále jídelna, bar a kuchyně,
v 1. patře se nachází 11 pokojůs celkovou
kapacitou 34 lůžek. Zastavěná plocha nemovitosti čítá 340 m2. K dispozici je rovněž
zahradní terasa s venkovním posezením a grilem. K chatě náleží velký pozemek. V okolí je
velké spektrum možností sportovního vyžití,
jak v letním, tak zimním období. Doporučujeme prohlídku.

Nový most přes Vltavu umožní návštěvníkům z Nové Pece a Černého Kříže přechod suchou nohou do osady Dobrá

Cena k jednání
Kontakt:
Mobil: 737 255 723

První říjnový víkend uskutečnili členové Železnorudského klubu akci „Exkurze
Šumava“, při níž m.j. navštívili České Žleby, Stožec, nově zrekonstruovanou
Stožeckou kapli (na fotce), Soumarská rašeniliště, Mrtvý luh a Černý kříž
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Zhmotnění vzpomínky na A. Juránka

Úvodní informace

V letošním roce si pamětníci a pokračovatelé
odkazu plzeňského Ski-klubu mohli připomenout sedmdesáté výročí úmrtí průkopníka a propagátora lyžování na Železnorudsku Arneho
Juránka. Tento vášnivý lyžař a nadšený milovník šumavských hřbetů se zasadil o vybudování
horské chaty na Svarohu (Zwercheck), ve výšce
1333 m n.m. Tato chata byla otevřena 30. října
1932 na místě původního vyhořelého srubu
z roku 1922. Sloužila turistům a lyžařům až do
roku 1948. Byla pověstná nejen svojí pohostinností, ale i proslavenou hrachovou polévkou
a malinovou šťávou ze sněhu. Také zde fungovala opravna a úschovna lyží, ale i noclehárna
pro čtyřicet příchozích.
Místo se stalo výchozím bodem pro atraktivní
turistické trasy a sjezdy s výhledem na obě
strany Královského hvozdu. Sloužila také jako
záchytný bod při hřebenové túře na Ostrý, kde
byla druhá horská chata. Po roce 1948 se Juránkova chata dostala za železnou oponu a postupně zchátrala. Po změně politického režimu
v roce 1989 se bohužel železná opona přeměnila na zelenou a po dalších dvaceti letech dokonce suchou oponu Šumavy. Pokud občan
nebo obyvatel či rodák chce toto místo po roce
1992 navštívit, musí žádat ve správním řízení
Správu NPŠ o vstup. Jinak je vstup přísně
zakázán pod hrozbou sankcí. „Toto místo je
zvláštním způsobem zatíženo totalitními ideologiemi. Po roce 1938 nacistickou, pak komunistickou a posledních 23 let ekologickou ideologií
divočiny. Ale místo má osudové štěstí v tom, že
nebylo zahrnuto do Národního parku Šumava
a nezískalo tragickou podobu Plešného jezera“
(P. Martan, 2014)

Období před rokem 1922–1948

V tomto období dostává Šumava nový rozměr
v podobě turistického využití krajiny, který postupně získal zásadní vliv a význam na život
obyvatel. Krajina Šumavy, která byla do konce
19.století domovem dřevorubců, sklářů a zemědělců, se stala prostorem pro návštěvníky,
obdivující její krásu a tajemnost ve spojení
s dobrodružstvím a romantikou. Turistika a lyžování byly vždy chápány nikoli jako sportovní
výkon, ale jako touha být v přírodě, kterou člověk obdivoval jako stvoření. Sportovní lyžování
a turistika se však staly součástí kultury i usedlíků. Venkovští kantoři učili žáky lyžovat a i zde
se později zakládaly lyžařské oddíly a sportovní
jednoty (Sokol Špičák, Tatran Železná Ruda).
Rok 1896 se obecně považuje za přelomový rok,
kdy turistika se na obou stranách Šumavy stává
řízenou a organizovanou záležitostí, základem
výchovy k vlastenectví, a to jak mezi Němci, tak
mezi Čechy. Návštěvníci Šumavy byli prozíravě
vyzýváni k ochraně přírody i stavebních památek.
Za období druhé světové války byla chata obsazena německými vojáky a v roce 1945 znovu
vyhořela. Ale po osvobození americkou armá-

dou jí lyžaři opětovně postavili. Nosili veškerý
materiál na zádech. V roce 1948 slavili Silvestra
na nově postavené chatě.

Období po roce 1948

Po únoru roce 1948 se celý prostor hřebenové
partie pro lyžaře a turisty na 42 let uzavřel. Na
Svaroh nemohl člověk ani pohlédnout protože
jej z české strany zakrývá Jezerní hora. Návštěvník místa by byl bez milosti zastřelen

Slavnostní odhalení kříže a desky na Svarohu

a zařadil se k desítkám obětí běženců. Lyžaři narození po válce mohli jen poslouchat vyprávění
svých otců a dědů, jak chodili z Bavorské Rudy
přes Juránkovu chatu na Ostrý. Moje matka mě
vyprávěla o výletech na hřebenech Královského
hvozdu.
Poprvé jsem navštívil naší chalupu na Špičáku v roce 1955, ale to jen díky propustce do
pohraničního pásma, kterou vlastnil můj otec
jako civilní geodet. Pohled z Jezerní hory na
hladinu Černého jezera a sjezd po stěně Čertova
jezera byl generacím lyžařů zapovězen. Ale nesmělo se ani na sjezdovku vedoucí ze Špičáku.
Byla celá v pohraničním pásmu. Ke „kameni“
na vrcholu Špičáku jsme se jako lyžaři dostali
až v sedmdesátých letech minulého století. Byli
jsme smířeni s tím, že na Jezerní horu nebo na
Javor se zbytek života budeme jen z povzdálí
smutně dívat. Ale to samé prožívali lyžaři z bavorské strany.

Období po roce 1989

První místo, kam jsme se po listopadu 1989
vydali na průzkum, byla Juránkova chata. Vzpomínám, že tehdy tam ještě stál komín a zaujala
mě drátěnka z postele pohozená v ruinách chaty.
Duch tohoto místa byl zastíněn totalitním režimem, ale i tím, co zde zbylo po německých vojácích. Působilo to na nás tísnivě. Ale to se přeci
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dá změnit. Genius loci tvoří nejen příroda, ale
i člověk, který v krajině žije. Vždyť jsme tady
doma. Sem nás předci usadili a naučili nás lyžovat a cítit se tady bezpečně navzdory všem
protivenstvím a pronásledování tehdejšího režimu. Pro řadu lidí nebylo snadné se rozpomenout na tradice otců a osobní vztah k místu
bydliště a krajině těžko sdíleli, zvlášť když jejich předci z Šumavy nepocházeli. Pojmy jako
občina nebo pospolitost rodáků byly zpřetrhány

bdělostí pohraničářů a jejich spolupracovníků,
bránících hráz socializmu celého východního
sektoru.
V roce 1992 byl zákonem o ochraně přírody
a krajiny zřízen Národní park Šumava. Bylo to
dobře. Naši otcové a dědové by měli určitě
v tomto historicky vypjatém okamžiku radost.
Tvůrci zákona to mysleli tehdy dobře a v obavě
z možnosti nároků Němců na majetek vytvořili
největší národní park ve střední Evropě s vysokým stupněm ochrany, který se postupně zvyšoval do dnešní podoby.
Tehdy před dvaceti lety v roce 1989 jsme
ještě o tetřevovi nevěděli a domnívali jsms se,
že se po čtyřiceti letech budeme moci svobodně
vrátit tam, kam chodili naši otcové a dědové.
Ale nějak se to nepovedlo. Zjistili jsme, že
pokud bychom chtěli jako lyžaři a turisté jít po
cestách, pracně zbudovaných našimi otci a dědy,
porušili bychom několik vyhlášek a dokonce
zákon o ochraně přírody a krajiny.Věděli jsme
o existenci přírodního parku okolo jezer. Vždyť
byl zřízen právě těmi, co měli stejně jako my
rádi toto místo a pochopili jeho vzácnost a jedinečnost. Ochrana šumavské přírody byla
cílevědomě státem zřízena již v roce 1933 Ministerstvem školství a národní osvěty. Přesně
rok po otevření Juránkovy chaty a jedenáct let
Pokračování na straně 6
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Dokončení ze strany 5

po postavení srubu pro turisty. Naši předkové
moudře rozpoznali, že pokud má stát a občané
chránit nejcennější části přírody, je třeba začít
u výchovy a vzdělání mladých lidí a ukázat jim
toto nádherné, fascinující stvoření.
Nechápali jsme důvody, proč bychom nemohli jít po pěšině a kamenné cestě, kudy chodili k Juránkově chatě naši předci z obou stran
hranice. I tehdy tam přeci hnízdil tetřev nebo
sokol a procházel se rys. Vzpomínám na vyprávění jedné paní, která před válkou chodila s Juránkem na chatu. „Vystoupili jsme z vlaku
v sobotu večer na nádraží na Špičáku a vyšli
směrem k sedlu. Juránek šel první. Bořil se po
pás v prašanu. Všude byla tma .......“ Kdo by
tam chodil za takových podmínek? A proč
někdo v roce 1992 strhnul lávky na cestě po Jezerní stěně, když už tato kulturní památka přečkala totalitní režim? Kolik je dnes lidí, kteří se
chtějí po pás ve tmě za mrazu brodit sněhem,
aby spočinuli v dřevěné promrzlé chatě?

Založení občanského sdružení
Otevřená Šumava 2011

A tak jsme si uvědomili, že nejsme jen lyžaři,
ale také občané tohoto státu a založili jsme občanské sdružení Otevřená Šumava. Nebyli jsme
na Šumavě jediní, kdo z občanských sdružení
měl zájem o obnovení cest. Podobný cíl si stanovilo i občanské sdružení Šumavské cesty. Na
druhé straně však vznikla sdružení, která měla
opačný cíl – co nejvíce zamezit přístup lidí do
šumavských lesů............
Občanské sdružení Otevřená Šumava, jehož
členy jsou lyžaři žijící v regionu Šumavy dalo
jako dílčí cíl upozornit na nesmyslnost zákazu
vstupu na existující turistické cesty, které jsou
dokonce zobrazené v mapách a z důvodu předešlých totalitních režimů na nich pouze chybí
značky. Těžko si představit značkaře doprovázeného vojákem s ostrým samopalem, jak barví
stromy „ za drátama“ v období 1948–1989. Bohužel ani v období 1989–2014 se značkař do
území nedostane..............
O občanském sdružení Otevřená Šumava
P. Martan napsal: „Občanské sdružení Otevřená
Šumava“ již čtyři roky organizuje česko-německé
protestní výstupy k rozvalinám Juránkovy chaty.
Těmto lidem již nejde o znovupostavení chaty. Jde
jim o vyznačení a otevření dřívější turistické
cesty.( P.Martan, Za železnou oponou. 2014).

Období hromadných přechodů
přes Juránkovo chatu 2012–2014

Pro podporu této občanské iniciativy a informovanost veřejnosti pořádá se souhlasem
Správy NPŠ již v letošním roce pátý přechod
přes Juránkovu chatu z německé strany na českou. Výstupu se pravidelně zúčastňuje cca 200
občanů. Na místě Juránkovy chaty je podáváno
občerstvení . To vše za přispění města Železná
Ruda a pomoci Horské služby Šumava.

Pro lyžaře není snadné odpovídat na otázky
občanů, které se týkají jak konkrétních problémů místa spojených s ochranou tetřeva, historických cest, ale i globálních otázek zkázy
šumavských hvozdů, jejíž součástí je neznámý
pojem bezzásahovost. Zvláště, když mediální
masáž a finanční podpora vědců a aktivistů
hlubinné ekologie probíhá dlouhou dobu jednostranně. Němečtí přátelé z řad lyžařů a partnerského S. C. Bodenmais situaci už vůbec
nechápou........... A je vůbec v lidských silách se
vyznat ve změti paragrafů, které se nakupily od
roku 1992 kdy vešel v platnost zákon o ochraně
přírody a krajiny?

Vztyčení kříže na Svarohu dne
17. Září 2014

Při hromadném přechodu Juránkovy chaty
v roce 2013 byla uspořádaná sbírka na pořízení
kříže a pamětní desky. Občanské sdružení Otevřená Šumava a občanského sdružení Šumavské cesty spojily své úsilí společně s městem
Železná Ruda a kříž i deska byly vyrobeny pro
příležitost 5. přechodu, povoleného Správou
NPŠ na 20. září 2014. Aspoň něco symbolického zhmotnit na místě, kde se scházeli generace lyžařů a turistů, kteří milovali Šumavu.
Vždyť úsilí a všechna jednání za těch dvacet tři
let se jeví jako marná. Některým z nás je už sedmdesát i osmdesát let. Co když příští rok už
na vrchol nedojdeme? A kdo ponese dál vzpomínku a bude vyprávět příběh Juránkovy chaty,
tak jako naši otcové? Letos v únoru jsem byl na
pohřbu mého trenéra, který tak zaníceně vyprávěl o Králi Šumavy a jeho ilegálních přechodech přes jezerní stěnu v padesátých letech…….

Křížová cesta

Ráno v 8 hodin jsme se sešli a převzali kříž
a desku. Byly vyrobeny z litiny. Kříž vážil
70 Kg a měřil 170 cm. Uneseme ho vůbec?
Zjistili jsme že každý z nás pěti má nějaký ortopedický problém. Daň za sport. Je středa
a v sobotu musí být kříž na vrcholu Svarohu. Jak
kříž upevníme ve skále a najdeme vůbec vrchol?
Následoval zápas s hmotou kříže. Čtrnáct zastavení při křížové cestě byla pro nás zkouška
vytrvalost a víry, ale díky Bohu ne nad naše síly.
V 17 hodin byl kříž vztyčen a zafixován. Je
pevně vetknut do skalní rozsedliny a deska je na
otesané skále. Zbývá jen kříž posvětit, aby dostal duchovní rozměr. I to se podařilo. Horizontála kříže symbolizuje Zem, kterou jsme dostali
do pečování a správy a vertikála dává kříži nebeskou kvalitu a ukazuje na Stvořitele Země.
Kříž je orientovaný směrem do podhůří Šumavy, protože tam je východ a Jeruzalém.
Odtud podle Knihy knih přijde Spasitel obnovit
to, co lidé poničili. Jsme tu jen hosté na nějaký
čas. Tato krajina a toto tajemné místo patří
tomu, kdo je stvořil. Stromy okolo nás zažily Juránka, jezera pamatují dobu ledovou a skála vyvřela po opadnutí moře, netroufám si říci, jak je
to dlouho. Čas nemáme v moci. Ale přeci jen
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jsme spokojeni, že kříž je z litiny. Mohl by vydržet klidně tisíc let...........
Vracíme se dolů do Železnorudské kotliny.
Unaveni, ale spokojeni. Z nádražní restaurace
na Špičáku hlásíme telefonicky starostovi, že
úkol je splněn.

V. ročník českoněmeckého setkání
na Juránkově chatě

Letošní ročník výstupu na Juránkovu chatu
byl nejen malým výročím, ale i slavností. Pod
organizací o.s. Otevřená Šumava a S.C. Bodenmais a za podpory města Železná Ruda a Horské
služby Šumava proběhl slavnostní akt odhalení
pamětní desky na A. Juránka. Po občerstvení se
účastníci odebrali na novou rozhlednu na Špičáku a zpět do údolí. Je o čem hovořit a přemýšlet.

Závěrečná úvaha

Přes všechna protivenství a projevy lidské nesvobody se genius loci Svarohu a Juránkovy
chaty krůček po krůčku mění k dobrému. Tento
duchovně exponovaný bod, podrobený desítky
let zóně zla, má stále svoji paměť. Mění se nejen
duch místa, ale i duch doby. Snad i v myslích
lidí, kteří zde žijí a jsou poučeni o minulosti,
uvízla vzpomínka na křižovatku turistických
cest a horskou chatu na hřebeni Královského
hvozdu. Jedinečnost tohoto místa má i jiné hodnoty než jen přírodní rezervace, rozvodnice Evropy nebo geopolitická hranice, na které se
setkávaly dva národy, žijící po staletí v míru.
Pro člověka není důstojné mít jen jednostranný
pohled na tuto lokalitu, patřící podle přírodovědců tetřevovi. Vždyť on sám by už dávno
odešel na sever kam patří. Při současném globálním oteplování je mu čím dále větší horko.
Ale bohužel neumí lítat - podobně jako jeho
ochránci a uctívači.
Přesto se aktéři, ale i účastníci setkání shodli,
že místo dostalo novou dimenzi. Díky Bohu.
Autor: Václav Mazín

Právě probíhající výstavba nového parkoviště pro
lyžařský areál Špičák
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Šumavský koutek zoologa
Výr velký

Již název napovídá, že se jedná o naší největší
sovu, lidově nazývanou „král noci“.
Jde skutečně o majestátního ptáka v rozpětí
křídel až 170cm. Hlavu zdobí peřová ouška
a velké oranžové oči. Silné, opeřené pařáty jsou
opatřeny mohutnými drápy z čehož vyplývá, že
výr je schopen ulovit i poměrně velkou kořist.
Pohlavní dimorfismus je jako u všech sov
málo znatelný, obě pohlaví jsou zbarvená stejně,
jen samice jsou oproti samcům asi o jednu třetinu větší a těžší. Samice může vážit i přes 3 kg.
S výrem velkým se můžeme setkat nejen na
Šumavě, ale i v jiných částech ČR. Hnízdí
v místech s dostatkem potravy a vhodných
úkrytů k založení hnízda. Jsou to především
opuštěné lomy, skalnaté stráně a v případě
nouze nepohrdne ani lesným vývratem. Výři začínají hnízdit poměrně brzy. Již v lednu můžeme
slyšet hlasité houkání samce, který si při toku
akusticky označuje svůj revír a láká samici na
hnízdiště. Hnízdo si výři sami nestaví, jen využijí menší skalní prohlubeň či důlek pod vývratem, kam snáší samice převážně v březnu až
dubnu 2-3 bílá kulatá vejce. Protože jsou vejce
snášena v několikadenních intervalech a samice
zasedne hned na první vejce (aby nezmrzlo) líhnou se i malí výři po cca 35 dnech postupně.
Proto, když najdeme hnízdo výra, je markantní
rozdíl ve velikosti mláďat. Často se stává, jako
u většiny dravců a sov, že poslední nejmenší
mládě je sourozenci odstrkováno a v konečné

fázi nepřežije. Výřata zůstávají v hnízdě asi 5-6
týdnů. Po opuštění hnízda jsou ještě dlouho
krmena rodiči.
Co se potravy týká, jsou výři skoro na vrcholu
potravinové pyramidy. To znamená, že jsou
schopni ulovit skoro všechny u nás žijící obratlovce, či jejich mláďata. Proto je jejich potrava
velice pestrá a řídí se především potravní nabídkou. V okolí hnízda najdeme zbytky kadáverů. Z vývršků můžeme s přesností určit druh
kořisti. Většinou se jedná o nejoblíbenější výří
potravu a to jsou nejen drobní hlodavci, ale ježkové, veverky, zajíčci, holuby, bažanti, divoké
kachny, dravci do velikosti káněte a všichni
krkavcovití, ale i odrostlá mláďata lišek či kun.
V době nouze dokáže ulovit i domácí kočku.
Z tohoto důvodu není výr oblíben u většiny
z našich opeřenců a ty mu to ve dne, kdy není
schopen lovit, oplácejí. Když ptáci ve dne náhodou objeví výra, ihned na něj zaútočí. Z malých ptáků si výr nic nedělá, jen se při útoku
načepýří a přikrčí. Ale před dravci si lehá na
záda a brání se svými mohutnými pařáty
a rychle kouká zmizet do nejbližšího úkrytu.
Tuto nenávist dravců k výrům v minulosti využívali myslivci, kteří na ochočeného výra
(Kubu) lákali dravce, které z předem připravené
boudy (výrovky) odstřelovali. Tímto způsobem
přišlo v minulosti o život mnoho vzácných
dravců a mnohým dokonce hrozilo vyhubení. To
je však již minulost a tento druh lovu byl zakázán. Dnes je však pozornost myslivců soustředěna k samotným výrům. Výr, jako potravní

Výr velký
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konkurent pána tvorstva, nemá na růžích ustláno. Od pradávna je pronásledován. Až 50 %
neúspěšných vyhnízdění má na starosti člověk,
kterého mrzí, že se výři živí podobnou potravou
jako on. Nic nepomáhá, že jsou podle nejen
naší, ale i Evropské legislativy zařazeni do Červeného seznamu ohrožených druhů. Ivan Lukeš

Pozvánka na vystoupení Železnorudského smíšeného sboru

Na konci října přijede do Železné
Rudy pěvecký sbor „Sounding it out“
z Anglie. Jsou to naši přátelé z loňské návštěvy našeho sboru v Bathu. Chtěli bychom jim ukázat naše město a krásné
okolí a také jsme připravili několik společných akcí. Mezi ty zajímavé, doufáme
i pro vás, bude patřit společný koncert
v kostele v Železné Rudě v sobotu
25. 10. v 15.30 hodin. Kdo by chtěl slyšet ještě více, může si ten samý den
poslechnout vystoupení mužského vokálního kvintetu „Hlasoplet“, které bude
následovat v 18.30 hodin. Hlasoplet vystupuje v rámci festivalu Jazz bez hranic,
ukázku jejich velmi zajímavé tvorby najdete na www.hlasoplet.cz.
Velkou radost nám připravila i možnost zazpívat si společně v Plzni. Vpátek
24. 10. od 18.00 vystoupí Železnorudský
smíšený sbor a anglický Sounding it out
v Katedrále svatého Bartoloměje na náměstí v Plzni. Tato akce se koná za finanční podpory společnosti Plzeň 2015
o. p. s.
Všichni jste srdečně zváni
Železnorudský smíšený sbor
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

číslo / ročník: 9/9
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období: 1. září 2014 – 1. říjen 2014

Vážení čtenáři,

v současné době je nejen padající listí nepřítelem řidičů. Unavený řidič, kterému hrozí mikrospánek, je nebezpečný nejen sobě, ale také svému okolí.
Také nový povrch silnice, který je pokládán mezi Gerlovou Hutí a Skelnou, bude pěkně klouzat. Své o tom ví řidička, která zde havarovala a to nebyla první před dokončením oprav. Proto, jezděte včas, jezděte odpočinutí, jezděte opatrně...

Události za září 2014

5x technická pomoc

9. 9. 2014 – K odstranění vosího hnízda vyjelo naše družstvo na Hojsovu Stráž. To zde ohrožovalo děti

15. 9. 2014 – Dopravní nehoda osobního automobilu na silnici mezi Gerlovou Hutí a Novou Hůrkou v rekonstruovaném úseku silnice. Řidička skončila s poškozeným vozidlem mimo
silnici, naštěstí bez zranění.

18. 9. 2014 – Vyhledávání a transport dvou osob, jenž se po zdravotní indispozici a vyčerpání nedokázali dostat z lesa zpět k vozu
u silnice u Gerlovy Huti. Ve spolupráci s Horskou službou
Špičák byly nalezeny a transportovány k sanitece ZZS Pk –
Želená Ruda.

18. 9. 2014 – Při návratu od předchozí události byla nahlášena potřeba
kardiopulmonální resuscitace osoby na hotelu Gradl. Na
místě se naštěstí potřeba záchrany nepotvrdila a tak bylo
vyčkáno do příjezdu posádky ZZS, které byl pacient s nevolností předán.
19. 9. 2014 – K otevření dveří, které zabouchl průvan, jsme byli povoláni
do baru na Klatovské ulici.

22. 9. 2014 – Dopravní nehoda nákladního automobilu, který sjel z krajnice, převrátil se přes bok a zůstal zachycen nad strání jen
o pařez stromu mezi koly. Řidič vyvázl z nehody s lehkým

Bezpečná Šumava

V první polovině září se na Slunečné u Prášil konala již po
třetí akce „Bezpečná Šumava“, na které jsme nechyběli. Jedná
se o přehlídku záchranářské techniky, ukázky zásahů a vybavení složek IZS. Kromě letecké záchranné služby s vrtulníkem W3A Sokol se zde předvedl hlavní organizátor akce ISS
NP Šumava – Informační a strážní služba Národního parku
Šumava, Zdravotnická záchranná služba, tentokráte i z Německa, dále Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, jednotky
sborů dobrovolných hasičů z okolí, kynologové, či Horská
služba z Německa – Bergwacht. Na rozhledně Poledník pak
probíhala ukázka lezeckých záchranářů. Hlavní ukázkou – dopravní nehodou autobusu s osobním automobilem – celá akce
vyvrcholila.
Zpravodaj: Filip Brož

2x dopravní nehoda

zraněním, ale vyprostit nákladní automobil trvalo přes tři
hodiny. Z vozu naštěstí neunikly provozní náplně a ani nevezl náklad. Celkově zásah trval přes 5 hodin a silnice mezi
Špičákem a Hojsovou Stráží musela být po dobu vyprošťování zcela uzavřena.

24. 9. 2014 – Likvidace sršního hnízda v Hamrech.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Petr Pospíšil a Bad – mistři republiky

Ve dnech 12. – 14. září proběhlo v Žatci X. mistrovství ČR záchranných psů a složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Za Horskou službu soutěžilo družstvo ve složení Petr Pospíšil se svým psem Badem v plošném vyhledávání a Robert Hýča se psem Tobym v sutinovém
vyhledávání.
Po nočním a denním nasazení se
Petr Pospíšil s Badem stali mistry
republiky IZS v plošném vyhledávání. Jeho kolega Robert Hýča
s Tobym obsadili v plošném vyhledávání místo desáté a jako družstvo
skončili na krásném 4. místě.
Družstvu, jednotlivcům i jejich
čtyřnohým parťákům moc gratulujeme.
Monika Pospíšilová

Železnorudsko Vás baví!

Výpis kalendářního přehledu akcí – podzim 2014

Akce:
Pořadatel/Místo:
Kontakt:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.10.
Pancířské stráně
Triatlon klub Klatovy / start a cíl: u hotelu Belveder
608 406 002
– závod na horských kolech, rozloučení s letní sezonou. Partnerem závodu je Město Železná Ruda.
www.authorkralsumavy.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.10.
Zpěvy bez hranic
Město Železná Ruda / kostel v Ž.Rudě
376 397 033
– koncert anglického sboru Sounding in Out a Železnorudského smíšeného sboru v 15:30, koncert vokálního kvintetu Hlasoplet v 18:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.10.
Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“ Hotel Belveder
376 397 016
– laici i profesionálové se tradičně utkají v kuchařském umění, hudba a zábava vše doprovodí…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavy a expozice na Železnorudsku:

Historické motocykly – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě

říjen otevřeno v SO a NE

Český kráter – stálá geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě

říjen otevřeno v SO a NE

Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě říjen otevřeno v SO a NE
Království skřítků, Krámeček – ul. 1.máje, vedle Pohádkové cukrárny, říjen:

SO a NE, 10:00 – 16:00

/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

Tradiční akce „česko-bavorská neděle“ 28. 09. 2014 na hraničním
nádraží v Alžbětíně proběhla
skvěle. Hráli čeští a bavorští muzikanti, točilo se české a bavorské
pivo, počasí všem přálo. Akci podpořily Železná a Bavorská Ruda.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Nekorunovaná královna Černého jezera

Málokteré místo v naší republice se může pochlubit takovým pokladem, který ukrývá největší, nejhlubší a nejtajemnější jezero poblíž Železné Rudy. Pod hladinou vod Černého jezera roste Šídlatka jezerní
(Isoetes Lacustris). Je to vodní plavuň, která se běžně vyskytuje v severských jezerech Evropy. Do Střední Evropy se rozšířila díky ochlazení
během posledního zalednění a dnes zde přežívá jako glaciální relikt jen
v několika horských jezerech.
V České republice se Šídlatka jezerní nachází pouze v Černém jezeře.
Je chráněným, kriticky ohroženým druhem. Poprvé na ni upozornil univerzitní profesor Ladislav Čelakovský v r. 1886, když pobýval u Černého
jezera. Šídlatka jezerní zde roste v hloubce od jednoho do čtyř metrů. Populaci tvoří necelé čtyři tisíce dospělých rostlin. Jen několik jedinců je
mladých. Obnova populace je dlouhodobě pozastavena, reprodukce probíhá pouze do stádia klíčních rostlin, které ale nepřežívají v důsledku toxických koncentrací hliníku v jezerní vodě. Dospělé rostliny toxicita
nepostihuje a nevykazují žádné známky oslabení. Dodnes je jezero silně
kyselé – pH 4,8 – 4,9. Během okyselení se výrazně zmenšila populace
šídlatky a potápěčský průzkum ukázal, že v jejích porostech zcela chybí

mladé rostliny, které by zajistily obnovu zmenšující se populace. Výzkum
šídlatky je zaměřený na objasnění aktuálního stavu populace, zejména
schopnosti jejího rozmnožování a kritických faktorů, které brání přežívání klíčních rostlin a zmlazování porostů. S ohledem na zhoršení kvality
jezerní vody probíhá od r. 2003 intenzivní sledování této rostlinky. Výzkum provádí Botanický ústav Akademie věd České republiky, sídlící
Českých Budějovicích. Více jak 10 let se do vod Černého jezera, několikrát do roka, potápí Martina Čtvrtlíková, pracovnice výše uvedeného
ústavu. Prvně jsem ji viděl právě v roce 2003, to byla vysokoškolskou

Šídlatka jezerní

studentkou z olomoucké fakulty, u jezera bylo tehdy pět lidí a dva čluny.
Diplomová práce studentky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci byla právě o šídlatkách. Od té doby se nepravidelně potkáváme či míjíme u Černého jezera. Naposledy jsem ji viděl letos, ke konci
srpna. Seděla na lavičce u jezera a dívala se do mikroskopu. Badatelka.
Uvědomil jsem si, že ji takto vidím prvně. Předtím byla vždy v neoprenu,
a buď se do jezera nořila nebo z něj právě vylézala. Naše krátká povídání
byla vždy zajímavá, poučná, ale také líbivá. A tak jsem díky Martině poznával více a více tu tajemnou rostlinku a také význam jejího výzkumu.
Zrodila se však úcta, pokora, obdiv i nadšení pro její poslání. Však má
také Martina velký podíl na přiblížení šídlatky veřejnosti. Poprvé se,
mimo odborných časopisů, dozvídají lidé o této rostlince i o výzkumu
v knize „Oči Šumavy“. A řada čtenářů tuto vzácnou plavuň vidí poprvé
díky fotografiím Martiny.
Až někdy zavítáte k Černému jezeru a bude u hráze parkovat auto s nápisem Hydrobiologický Ústav, tak věřte, že pokud bude auto zavřené, je
Martina ve vodách Černého jezera. Možná spatříte na hladině bublinky,
tak to je ona. A pokud neuvidíte nic zvláštního na hladině, tak to už je
někde v hlubinách jezera. Zrovna zkoumá rostlinky, možná je počítá,
možná také fotí. Ve vodě, která má kolem 10o C, je i čtyři hodiny. Na zádech si nese bombu s kyslíkem, na levé ruce přístroj pro zjištění stavu
kyslíku a dalších údajů, nutných pro informaci pod vodou. Na pravé noze,
nad kotníkem, zasunutý nůž (co kdyby) a s sebou další věci pro výzkum.
Podaří li se vám ji někdy u jezera spatřit, tak si to považujte. Ne každému
je dopřáno vidět nekorunovanou královnu Černého jezera. A tou Martina
Čtvrtlíková je! Je pro nás signálem, že pokud je Martina v jezeře, je tam
i šídlatka. A platí to i opačně.
Václav Vetýška, Plzeň

MUzeum MObilních Telefonů
www.MuMoT.cz

V minulém čísle jsem vás seznámil se záměrem vytvořit muzeum mobilních telefonů.
A to již pomalu vzniká! I s vaší pomocí jsem
se přiblížil k číslovce 300 nasbíraných kusů
všemožných značek a modelů. Jedním z nejstarších mobilních telefonů ve sbírce je Motorola International 1000, což je první
mobilní telefon pro sítě GSM z roku 1991.
Sbírka ve spolupráci s Infocentrem města

Železná Ruda stále pokračuje a za odevzdaný
starý mobilní telefon se můžete zúčastnit slosování o dvě poukázky po 500,- Kč, na nákup
ve značkovém obchodě s oblečením – Horsefeathers. Právě v Infocentru města je možné
staré telefony do konce listopadu odevzdat
a vyplnit slosovatelný kupón. Výherci budou
vylosováni začátkem prosince.
Filip Brož
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V Hojsově Stráži je andělsky

Pod kostelem na Hojsově Stráži se uhnízdili andělé… od konce
května je zde otevřen Andělský obchůdek, který slouží zároveň jako
info centrum.
Ochotný a po Šumavě zcestovalý personál Vám rád poradí, kam se na
Šumavě podívat a jak se tam dostat. Kromě dobrých tipů a rad zde najdete také staronové pivo „Hojsovecký poustevník“, které jistě ocení
každý žíznivý turista. No a pro ty, kteří pivo nepijí a žádné rady nepotřebují, je zde plno ručně vyráběných výrobků ze Šumavy a okolí. Andělský obchůdek je tak vlastně takovým strážným andělem českých
řemeslníků a umělců, které se snaží podporovat. Ne nadarmo se kdysi
říkalo „zlaté české ručičky“ a ačkoliv se v dnešní, konzumní době na to
zapomíná, čeští řemeslníci mají mnoho co nabídnout. Nápad založení
obchůdku, jež bude české řemeslo propagovat, vznikl také v české hlavě
pana Viktora Königa, který je v Hojsově Stráži takovým mecenášem
kultury.
„V dnešní uspěchané době je důležité, abychom si uvědomili, že české
řemeslo bez pomoci každého z nás nemá žádnou budoucnost. Díky kvalitní české práci vznikly značky, které zná celý svět, pojďme dát společně opět přednost kvalitě před kvantitou,“ říká pan König.
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Andělský obchůdek s info centrem je otevřen každý víkend od 9 do
12 hodin. V sezóně (červenec a srpen) se pak návštěvníkům otevírá i ve
všední dny již od 10 hodin. Přijďte se sami podívat na ručně vyráběné
výrobky, ochutnat místní pivo nebo se třeba zeptat na pár dobrých rad
– jistě vám v Andělském obchůdku bude jednoduše andělsky…
Red. / J.Königová

u Dopisy od čtenářů u

Soutěž nebo „šaškárna“?

Na turistickém veletrhu ITEP v Plzni Železnou Rudu reprezentovala hudební
skupina OBŠUKA Františka Strnada

Každá soutěž má své vítěze a poražené. Vítězové slaví, poražení
pak hledají příčiny své prohry.
Ale jak se smířit s prohrou ve hře, kde se nedalo vyhrát?
Město Železná Ruda deklarovalo soutěž na prodej bytové jednotky ve vlastnictví města.
Předešlý prodej obálkovou metodou nebyl úspěšný, tak město vyhlásilo novou soutěž. Proto jsem zjišťoval na Městském úřadu
v Ž.R., co má přihláška obsahovat. Při otázce na cenu bylo sděleno, že cena není stanovena a „Město“ jí určí.
Tak jsem si i já podal přihlášku. A čekal na rozhodnutí.
Nakonec se sešli jen dva přihlášení. Na veřejném zasedání bylo
pak rozhodnuto,že soutěž vyhrál žadatel „A“. Potud je vše v pořádku. Ale vysvětlení proč tak bylo rozhodnuto, už normální není.
Jak si vysvětlit, že žadatel „A“ vyhrál i proto, že s ním už bylo
jednáno a nabídl i cenu (neměla být součástí přihlášky). Je problém jednat se všemi účastníky soutěže (byli jsme jen 2!), aby podmínky byli pro všechny uchazeče stejné?! Přitom sám jsem
uvažoval o vyšší ceně, než za jakou byl byt nakonec prodán. Vzhledem k tomu, že v přihlášce byly veškeré kontakty, nebyl problém
mě kontaktovat, abych doplnil informace, které byly podstatné pro
konečné rozhodnutí.
V čem tedy byla podstata soutěže, jak se celé toto jednání jmenovalo?
Pocit, že ne všechno bylo asi úplně košer umocňuje fakt, že jednání proběhlo v pondělí ve večerních hodinách a ve středu se
v uvedeném bytě již pilně pracovalo.
Nemám nic proti vítězi, ale štve mě jednání zastupitelů, protože
nejsem přesvědčen o jejich nestranném jednání.
Jediné, co jsem si z toho všeho pochopil je, že současné zastupitelstvo nebude patřit k mým favoritům komunálních voleb. Protože
jestli takhle jedná o věcech v řádech tisíců, jak potom vypadají soutěže, kde už jde o miliony?
Proto sláva vítězům, čest poraženým.
Celé jméno pisatele má k dispozici redakce.
F.T.- fb

Pozvánka
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Šumavské cesty, z. s. z Plzně Vás

srdečně zvou na letošní, již čtvrté,

setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích (u Hartma-

nic), které se bude konat v neděli

9. listopadu 2014. U kapličky pronese

ve 13:00 h milá slova Páter Tomas.
Všichni jste srdečně zváni!

Akce se koná za každého počasí.
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Horské chaty
na nejbližších šumavských vrcholech

– kontakty a provozní doby podzim 2014 až jaro 2015

Horská chata Pancíř

Do 31. 10. 14 provoz čtvrtek – neděle, 9:00 – 16:00, poté bude chata uzavřena.
V provozu bude opět od zahájení provozu LD v zimní sezoně.
Tel: +420 602 289 805, e-mail: KLASTERKOVA.V@seznam.cz, www.pancir.wz.cz

Osserschutzhaus, Fam. Augustin – horská chata na Ostrém,

Do 1. neděle v listopadu otevřeno denně.
Dále otevřeno: 26. 12 – 6. 1. denně, od 6. 1. 15 do 1. 5. 15 otevřeno každou neděli.
Masopust: otevřeno neděle – úterý, Velikonoce: Velký pátek – Velikonoční pondělí.
Tel.: +49 9943 1351, www.waldverein-lam.de, e-mail: hubert.falkner@t-online.de

Arberschutzhaus,
Eisensteiner Hütte – Velký Javor

Denní provoz 10:00 – 17:00 hod. do 3. 11. 14, od 4.11. do zahájení zimní sezony mimo provoz.
Tel.: +49992594140, www.arberschutzhaus.de, www.arber.de, e-mail: arber@hohenzollern.de

Chamer Hütte – Malý Javor

– do 31. 10. otevřeno denně, 11:00 – 17:00, dále otevřeno denně od 20. 12. 14 do 31. 3. 15
Tel.: +49 9924 94 31 26 (v provozní době chaty), +49 9924 7015 (rezervace).
www.SC-Bodenmais.de, e-mail: info@SC-Bodenmais.de

Falkenstein-Schutzhaus, Michael Garhammer – horská chata na Gr. Falkensteinu
Do 2. 11. 14 otevřeno denně, 10:00 – 17:00.
Dále denně otevřeno od 26. 12. 14 do 6. 1. 15, poté do cca 15. 3. 15 v provozu vždy PÁ, SO, NE
Tel.: +49 9925 90 33 66, www.1315m.de, e-mail: info@1315m.de

Rachelschutzhaus (Waldschmidthaus),

Kurt Eibl – horská chata na Velkém Roklanu,

– v provozu do 2. 11. 2014, poté dle povětrnostních podmínek od 4/2015
Tel.: +49 172 7850362, www.waldschmidthaus.eu, e-mail: webmaster@waldschmidthaus.eu

Lusen Schutzhaus, Heinz Duschl – horská chata na Luzném
– otevřeno denně 10:00 – 18:00,
Tel.: +49 8553 1212, www.lusenschutzhaus.de

Technická zajímavost – Radkovská pec

Zdejší stavba je svým charakterem zcela ojedinělá a nebyla nikdy dokončena ani použita. Stavba probíhala někdy na počátku 20. století a předpokládá se, že měla sloužit
na výrobu kosmetických prostředků z pryskyřic jehličnatých stromů. Provedení stavby
totiž neodpovídá tehdejším technologickým požadavkům na kolomaznou pec či podobná zařízení. U hlavního objektu se nacházejí ještě pozůstatky zdí, částečně založené pod úrovní terénu. Může se jednat o základy tří nadzemních staveb, nebo
o pozůstatky plánované stavby louhovacích bazénů. Podle pamětníků se na přelomu
19. až 20. století přiženil na Velký Radkov nějaký holič z Vídně, patrně rodák z kraje.
Není známo, zda si na Velký Radkov přinesl plány na výrobu kosmetických prostředků
(esence, vonné masti, mýdla, aj.), nebo zda se dostal k plánům později. Pravděpodobně
se jednalo o jeho podnikatelské spojení s nějakým vídeňským podnikatelem. Z ústního
podání se traduje, že podnikatel sice předal holiči stavební plány, ale už mu nepředal
výrobní plány. Podle jiného výkladu se jednalo o podvodníka, který holiče ožebračil.
Další verze upozorňuje na možné přerušení prací v důsledku 1. světové války. Poslední
úvaha říká, že stavba mohla být od počátku prováděna technicky špatně a od výroby
se raději upustilo. Pravděpodobná se dnes jeví verze, že se jednalo o nedodržení stavebního plánu plynoucí z jeho nepochopení či o úplně špatný plán.

(Informační turistické centrum, Václav Šebelík)
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Letní soutěže na Železnorudsku ukončeny losováním o hlavní cenu!

Turisty vyhledávané tradiční letní soutěže, které organizuje Informační turistické centrum města Železná Ruda již sedmý rok – „Železnorudské
vrcholy“ a pátý rok – „Železnorudskem na kole“, byly ukončeny dle pravidel
soutěží 28. 9. 2014. Tento den dorazili poslední soutěžichtiví turisté, aby odevzdali soutěžní kupony, losovali o zbytek cen a zároveň se ještě dostali do losování o cenu hlavní. Losovalo se o tandemový let na motorovém paraglidu nad
Železnorudskem, sponzorem této ceny je p. Radek John ze Železné Rudy.
Losování proběhlo 1. 10. 2014 na konci jednání Výboru cestovního ruchu,
losovalo se ze všech odevzdaných, tedy z celkem 504 kuponů. Rukou členky
Výboru CR byla vylosována výherkyně, Markéta Mácová z obce Lidmaňka. Je
nutné ještě podotknout, že hlavní cena je jediná přenositelná na jinou osobu,
kterou výherkyně určí, neboť tento adrenalinový zážitek nemusí každý dobře
snášet.
A ještě jedna zajímavost. Někteří muži, účastníci soutěží, poté co se o přenositelnosti hlavní výhry dozvěděli, okamžitě věděli, jak by s případnou výhrou
hlavní ceny naložili – ceny by se prý velice rádi vzdali ve prospěch své tchýně…
O nových cílech pro soutěže v příští letní sezoně už nyní uvažujeme a soutěže
připravujeme. Budeme opravdu rádi, když nám, jako zatím každý rok, podnikatelé Železnorudska svými sponzorskými dary pomohou. Za sponzorství
v právě ukončených soutěžích všem níže uvedeným sponzorům mnohokrát děkujeme!
(V.Šebelík, Informační turistické centrum Železná Ruda)

Sponzoři letních soutěží na Železnorudsku 2014:
BAR BIG APPLE, Železná Ruda
BOWLING Turner, Železná Ruda
Café CHARLOTTE, Železná Ruda
Cukrárna SNĚHURKA, Železná Ruda
Hotel BELVEDER, Železná Ruda
Hotel KARL, Špičák
Chata REBEL, Špičák
Ing. Ladislav Řežáb, Nakladatelství KLETR, Plzeň
Lyžařský areál NAD NÁDRAŽÍM
Město ŽELEZNÁ RUDA
Penzion ALFA, Železná Ruda
Penzion ALPSKÝ DŮM, Železná Ruda
Penzion DRUŽBA, Hojsova Stráž
Penzion HABR, Železná Ruda
RJFLY – Radek John, Železná Ruda
RUSTIKAL, Železná Ruda
Řeznictví ŠNEBERGR,
Železná Ruda SKI SNOW MAX, Železná Ruda

Tip na výlet: Německo

Dnešní tip je na trošku vzdálenější výlet, cíl se nachází
v Německu, 55 km od Železné Rudy. WaldWipfelWeg však
není jen procházka lesem, můžete zde navštívit – hlavně
s dětmi – i spoustu atrakcí. Rozhodně je to tip na celodenní
výlet. Užít si můžete dvě bobové dráhy – délka každé z nich
je 1 km, 20 m vysokou vyhlídkovou věž, cestu v korunách
stromů ve výšce až 30 m, dům „vzhůru nohama“ kde je
opravdu všechno vzhůru nohama, trpasličí staveniště, stezku
optických klamů nebo přírodní zážitkovou cestu se spoustou zvířátek od lam až po klokany. V případě nepříznivého
počasí je spousta atrakcí i v kryté hale. Otevřeno je zde od
března do listopadu denně od 9 do 19 hodin a od listopadu
do března od 10 do 16 hodin. Podrobné informace, a to
i v češtině, najdete na ww.waldwipfelweg.de.

O K É N K O K S O U S ED Ů M

Poprvé v historii Bavorské Rudy se stal členem městského zastupitelstva český občan
– Jan Mosinger z Plzně, který žil také v Železné Rudě. Starosta Bavorské Rudy Charly
Bauer (vlevo) blahopřeje novému zastupiteli Janu Mosingrovi ke zvolení
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Airsoftový turnaj o putovní pohár ministra obrany

Ve dnech 26. – 28. 9. 2014 se v Železné Rudě konal Airsoftový turnaj o putovní pohár ministra obrany, ve kterém
se utkalo 6 týmů. Extrémní airsoftový turnaj začal za
deště, v pátek 26. září večer a skončil v neděli, 28. září
v parném nedělním odpoledni.
Mokří, nevyspalí, vyčerpaní fyzicky i psychicky – tak vypadali a tak se cítili účastníci po třídenním zápolení.
Dva týmy tvořili studenti Vojenské střední školy v Moravské Třebové a dva týmy byly civilní. Všechny týmy pod
vedením zkušených vojenských instruktorů předváděly své
dovednosti a současně čerpaly nové zkušenosti.
Kynologický klub a hasiči ze Železné Rudy pro ně připravili na sobotní dopoledne překážkovou dráhu. Ta se
skládala ze 7 překážek a jejich zdolání bylo měřeno časomírou.
Po skončení překážkové dráhy si mohli studenti a civilní týmy vyzkoušet, zda vezmou fence německého ovčáka
peška, kterého si pozorně hlídala. Dále měli možnost uvázanou fenku odpoutat z vodítka. Je pravda, že
to není vůbec jednoduché. Oba cviky byly raději provedeny tzv. „v náhubku“, aby nedošlo
ke zranění soutěžících.
Dále si mohly týmy vyzkoušet ochranný
rukáv a zahrát si figuranta. Sami studenti
prohlásili, že to není zrovna příjemné mít psa
na ruce i přesto, že měli ochranný rukáv.
Určitě to byl pro účastníky zvláštní zážitek.
No a nakonec výsledky: Druhé místo obsadily dva týmy, se shodným počtem 77 bodů vojáci z Moravské Třebové II a civilní tým
z Nýrska. Třetí místo obsadil civilní tým Angles Bravo se ziskem 70 bodů.
Celé soutěži dominoval tým z Vojenské
střední školy v Moravské Třebové I se ziskem
90 bodů a stal se tak držitelem putovního poháru ministra obrany.
Věřím, že se všem sobotní dopoledne líbilo,
děkujeme za příjemně prožitý víkend a těšíme
se opět za rok na viděnou.
Kynologický klub a Jaromír Javorek
- figurant z Domažlic

Bandog Atila Jaromíra Javorky z Domažlic v akci

Za jak dlouho se rozloží třeba v lese na Šumavě…?!
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B iatl oni sté hodnot ili sezónu letního biatl onu 2014

Železnorudský biatlon byl v letní sezoně opět
poměrně úspěšný. Závodníci oddílu startovali
v rámci České republiky na celkem 21 závodech
(od 1.dubna do konce září 2014).
Na závodech získali 52 medailových umístění
(26 zlatých, 16 stříbrných a 10 bronzových medailí). Nejvíce prvenství získal i přes dvouměsíční výpadek v hlavní sezoně (kvůli zranění)
Vojta Novotný, který se radoval celkem 6x,
Terka Fischerová 5x, 3 vítězství slavili Míša
Svítil, Tomáš Matějka, Petr Mejstřík a Michal
Landiga, který se stal současně Mistrem ČR
v závodu s hromadným startem a titul doplnil
ještě bronzovou medailí ze sprintu.
Radost nám udělala i štafeta juniorů v sestavě
Tomáš Matějka, David Tolar, která vybojovala
mezi muži 5. místo (1. Místo v juniorech), druhá
štafeta Michal Pscheidt a Michal Landiga byla
15. Startovalo 26 štafet mužů a juniorů. Nejvíce

Trénink na kolečk. lyžích Martin Pscheidt, Robík a Míša Svítilovi, Vojta Novotný

MČR dosp. Tomáš Matějka, David Tolar, trenér Pscheidt, Michal Landiga, Michal Pscheidt Letohrad
27-28. 9. 2014

Vybrali jsme za archivu

Dopis první
Zemské četnické velitelství v Praze
Čís. jedn. 274 dův.
Význačné osoby v obvodě na letním bytě.
Okresnímu úřadu
v
V Městysi Železné Rudě dne 19. července 1934.

Oznamuji, že dne 18. července 1934 večer přijel do Městyse Železné
Rudy na krátký letní pobyt kancléř Dr. Přemysl Šámal – přednosta kanceláře presidenta republiky a ubytoval se v hotelu Praha v Městysi Žel.
Rudě. Ráno dne 19. 7. 1934 odejel udánlivě na svůj statek Gerlov u Zejbíše, okres Sušice a dne 19. 7. 1934 o 17. hodině udánlivě odjede z Městyse Žel. Rudy do Mariánských Lázní.
Velitel stanice odkomandován: napr. Hájek
Oddělení Klatovy
Stanice Městys Žel. Ruda č. 17

závodů absolvovali žáci. Míra Štádler a Robert
Svítil stáli na startu 21x, Terka Fischerová 18x,
Míša Svítil, Tomáš Pscheidt a Michal Pscheidt
15x.
Snažení všech závodníků Tatranu se promítlo i
do hodnocení družstev v rámci Českého svazu biatlonu. Žáci obsadili i přes oslabení v druhé časti
sezony o Míšu Svítila, Vojtu Novotného a Terku
Fischerovou na Mistrovství ČR slušné 16. místo
z celkových 30, se ziskem 2.353,30 bodů.
Dospěláci byli ještě úspěšnější, mezi 37
družstvy vybojovali konečné 9. místo se ziskem
1.783,55 bodů.
Celkově Tatran získal 15. místo (žáci, dorost,
dospělí) s konečným výsledkem 4.136,85 bodů
mezi 41 oddíly biatlonu přihlášenými do soutěže družstev.
V současné době všichni závodníci – biatlonisté Tatranu prohánějí kolečkové lyže v okolí
Železné Rudy, protože přípravu na zimní sezonu
nelze ošidit.
Jiří Pscheidt

Dopis druhý
Presidium zemského úřadu v Praze
V Praze dne 2. srpna 1934

Číslo 32466.
Článek „Bílé punčochy“ také
V našich smíšených krajích
V č. 169 časopisu „Večer“ ze
Dne 26. července 1934

Oběžník
Pánům přednostům okresních úřadů v území smíšeném, panu policejnímu presidentovi v Praze, panu policejnímu řediteli v Plzni a Liberci a panu správci policejního komisařství v Chebu, Jablonci. N., Karlových Varech, Mariánských
Lázních a Ústí n. L.
Ve shora vyznačeném čísle časopisu „Večer“ byl uveřejněn tento článek:
„Bílé punčochy“ také v našich smíšených krajích.
Ve smíšeném území se objevila nová móda: bílé punčochy na nohou turistů. Nosí
je němečtí turisté, ač se naprosto nehodí ke sportovnímu obleku. Tato nová móda
jest hakenkrajclerského původu a vznikla v Rakousku. Když rakouský kancléř rozpustil stranu německých nacionálních socialistů, objevila se mládež hakenkrajclerská v bílých punčochách.
V neděli se bílé punčochy objevily také na nohou některých německých turistů.
Prý jde o příslušníky rozpuštěné strany hakenkrajclerské, kteří chtějí takovým způsobem dokumentovat svou příslušnost k podvratnému hnutí.
Žádám, aby sem byla hlášena tamní pozorování jakož i případná opatření.
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Fotbalový podzim pokračuje, ale kvůli podmáčenému hřišti bylo několik zápasů přeloženo, nebo se odehrály na hřištích soupeře. I proto se můžete těšit
na větší porci fotbalu v jarní části na Železné Rudě.

Muži „A“ – III. třída
13. 9.
20. 9.

sobota
sobota

27. 9. sobota
4. 10. sobota

Velhartice – Ž. Ruda „A“
Milčice – Ž. Ruda „A“

Žihobce – Ž. Ruda „A“
Dešenice – Ž. Ruda „A“

Další následující zápasy:
19. 10. neděle
25. 10. sobota
2. 11. neděle

5:2 (za hosty: D. Greiner, J. Duda)
2:3 (za hosty: D. Greiner, J. Lehečka,
J. Duda)
3:2 (za hosty: Kroupar, J. Duda)
1:1 (na penalty zvítězila Ž. Ruda 3:4,
za hosty D. Greiner)

Zavlekov – Ž. Ruda „A“
Ž.Ruda „A“ – Bezděkov
Svéradice „B“ – Ž. Ruda „A“

15.00
14.30
14.00

Muži „B“ – IV. třída sk. „A“
14. 9. neděle
28. 9. neděle
5. 10. neděle

Měcholupy – Žel. Ruda „B“
Bolešiny „B“ – Žel. Ruda „B“
Vrhaveč „B“ – Žel. Ruda „B“

3:0
0:6
1:0

Další následující zápasy:
18. 10. sobota
26. 10. neděle
2. 11. neděle

Spůle – Žel. Ruda „B“
15.30
Žel. Ruda „B“ – Janovice „B“ 13.30
Nýrsko „B“ – Žel. Ruda „B“
14.00

Tenkrát a nyní

Hotel Rixi dal vystavět v r. 1890 pražský architekt Ing. Jan Rixi spolu s bratrem, stavitelem Josefem. Záměrem bylo postavit na Šumavě

nejlepší hotel té doby ve stylu domů v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Hotel svou moderností a neskutečným komfortem poněkud
zastínil sousední Prokopův penzionát, kam jezdili čeští návštěvníci. Měl tekoucí vodu na pokojích, ústřední topení a dokonce výtah. K tomu tenis,
koupaliště, taneční sál, venkovní parket nebo opalovací terasu. Hotel měl nejen svého učitele lyžování, ale také benzinovou pumpu a „garage“.
Rixi měl obdobnou kapacitu jako Prokop, a to 46 pokojů a 100 lůžek, ale byl orientován výhradně na bohatou německou klientelu. V r. 1929 hotel
koupila Pošumavská hotelová společnost Rixi, tvořená německými obchodníky a živnostníky. R. 1931 byl hotel úplně přestavěn nákladem
700 tis. Kč. Po nástupu Adolfa Hitlera zde sídlila jedna z prvních tajných špionážních buněk proti Československu. Čerpáno z knihy Z. Roučky:
Šumavou ze svobody do opony

Železnorudský zpravodaj. Vydává město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Registrováno Min. kultury pod číslem
MK ČRE 11849. Elektronická verze: www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj, www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj
Redakční rada: Filip Brož, Václav Chabr, příjem inzerce: Milan Kříž (místostarosta);
e-mail redakce: redakceZZ@email.cz.
Náklad: 1200 výtisků. Uzávěrka 5. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.

