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Návštěva partnerského města Zernez

Delegace ze Železné Rudy navštívila ve dnech 29. – 31. 5. partnerské
město Zernez. Pro připomenutí musím uvést, že Smlouva o partnerské
spolupráci mezi oběma městy byla podepsána 14. 6. 2014, při první návštěvě zastupitelů švýcarského městečka u nás. Delegaci vedl tehdejší starosta Zernezu, pan René Hohenegger. Na reciproční návštěvu jsme tehdy
byli pozváni ve dnech, kdy Zernez oslavoval 100 let od založení Švýcarského národního parku. Bylo to velmi prestižní datum, podpořené probíhajícím státním svátkem, ale museli jsme se omluvit a přeložit návštěvu
zastupitelů Železné Rudy až na letošní rok. Důvodem byl souběh termínu návštěvy s Železnorudskými slavnostmi a také tehdejší, blížící se,
podzimní volby do našeho zastupitelstva.

Od té doby se i v Zernezu mnohé změnilo.
Zernez se sloučil s dvěma okolními obcemi,
Lavin a Such. Novým starostou – Gemeindepresident – se stal pan Emil Muller, který nás
ihned po příjezdu přivítal, společně s ostatními
zástupci obcí. V průběhu návštěvy jsme absolvovali bohatý program, který velice pečlivě
a detailně připravil Tourismuskoordinator, pan
Fabian Shorta. To co v Zernezu a jeho okolí
mohou nabídnout a co jsme v naší partnerské
obci navštívili, o tom se jistě dočtete v dalších
číslech Železnorudského zpravodaje. Pro mne
osobně však byla velice poučná a inspirující
návštěva u ředitele Schweizerischer Nationalpark, pana Heinricha Hallera, za přítomnosti delegace z NP Šumava, pod vedením ředitele,
pana Pavla Hubeného. Škoda, že v Čechách se
nepodařilo konstituovat a řídit národní park tak
jako ve Švýcarsku. Návštěva vodní elektrárny
Engadiner Kraftwerke AG byla ukázkovým příkladem, jak příroda může sloužit lidem v národním parku a to i v sousední zemi, Itálii. Je to jen pár postřehů z krátké, ale velice poučné
návštěvy.
To nejdůležitější ale máme před sebou, a to jsou společné projekty
a čerpání z veřejných rozpočtů s našimi Švýcarskými partnery, jež nejsou
členy Evropské unie. Oni již však mají pozitivní zkušenosti ze spolupráce se sousední Itálií.
Michal Šnebergr, starosta města

Květinový den
- „Liga proti rakovině“

Základní organizace SZP Šumava Železná
Ruda se zúčastnila tradičního Květinového dne
na podporu „Ligy proti rakovině“. Kytičky prodávalo celkem 8 členů svazu a to ve 4 dvojicích
ve složení: pí. Dunovská, pí. Lehečková, pí. Hánová, p. Hán, pí. Kubová, pí. Daridová, pí.
Lišková, p. Viliš. Pan Viliš byl zároveň koordinátorem Květinového dne. Celkem se prodalo
550 kytiček. Děkujeme všem, kteří nás koupí kytičky podpořili.
Josef Viliš, SZP Šumava Železná Ruda

Horská vesnice Susch nedaleko Zernezu, kde se nachází Clinica Holistica Engadina, kam jsme byli pozváni na exkurzi. Léčí se zde stresová onemocnění.
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Zprávy ze Správního

Upozornění

Upozorňujeme občany, že již od příštího týdne bude možné pro občany
částí Špičák a Hojsova Stráž bioodpad odkládat nejenom ve sběrném
dvoře, ale i do přistavěných kontejnerů.
Kontejnery s označením „BIOODPAD“, budou přistavěny na stanoviště „Špičák – Kaskády“ a „Hojsova Stráž – U bytovek (proti třídě-
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nému odpadu)“. Kontejnery budou k dispozici zatím vždy v pondělí
od 7:00hod. do 19:00hod.; kromě svátku 6. července, za který bude náhradní termín v úterý 7. července.
Do kontejneru patří: zbytky ovoce, zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad
ze zeleně v domácnosti, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené
větve, hobliny, piliny.
U kontejneru bude zaměstnanec města, který bude dohlížet na dodržování pořádku a popřípadě i pomůže občanům s vyložením bioodpadu.
Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.
MěÚ Železná Ruda, správní odbor, Caroline Zahradníková

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni občané města odevzdali k recyklaci 213
televizí a 36 monitorů. Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
našeho města v loňském roce vytřídili 213 televizí, 36 monitorů. Tím jsme uspořili 39,09
MWh elektřiny, 725,38 litrů ropy, 196,35 m3
vody a 2,45 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 10,53 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 36,12 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vyslou-

žilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru, hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
MěÚ Železná Ruda, správní odbor,
Caroline Zahradníková
(použití materiálů spol. ASEKOL)

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města

Přinášíme opět zkrácený přepis veřejného
zasedání zastupitelstva města Železná Ruda.
Celé znění můžete najít na webových stránkách města. Také si vás dovolujeme pozvat na
další veřejné zasedání, které se bude konat
v budově městského úřadu ve středu 17. 6.
2015 od 18.00 hodin.
Přítomni:
pp. Brož, Kořán, Kříž, Navrátilová, Roubal,
Šnebergr, Sekyra A., Sekyra M., Papež
Nepřítomni: p. Lehká
Omluveni: pp. Horek, Mareš, Smola

6/132
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Darovací smlouvy na
pozemek parc. č. st. 764 o výměře 102 m2 v k. ú. Železná Ruda, na kterém
byla realizována stavba „Novostavba objektu výjezdního stanoviště
ZZSPK“ – ve prospěch Plzeňského kraje.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 6/135
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na provozovatele kotelen v majetku Města Železná Ruda na období let 2016
– 2021.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 6/136
Zastupitelstvo města Železná Ruda ukládá majetkovému odboru a ekonomickému odboru činit kroky k naplnění podmínek, ve vztahu k provozování
vodohospodářské infrastruktury, Smlouvy č. 12124641 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního pro-

gramu životní prostředí na akci „Železná Ruda – úpravna vody a vodovod
Alžbětín – 1. etapa“. Na příštím veřejném zasedání budou představeny jednotlivé kroky a harmonogram činností pro zajištění převzetí vodohospodářské infrastruktury a její provozování městem Železná Ruda.
Pro:9
Proti: - Zdržel se: 6/137
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Plzeňského kraje
o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v požadované částce 105 900.- Kč.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: p. Brož
6/138
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje, mezi Městem Železná Ruda a Plzeňským krajem a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 105 900.- Kč.
Pro:8
Proti: - Zdržel se: p. Brož
6/139
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy
č. 14210733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Železné Rudě“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra jejím podpisem.
Pro:9
Proti: - Zdržel se:6/148
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup osobního automobilu
v ceně 459 248,76 Kč bez DPH.
Pro:8
Proti: - Zdržel se: p. Navrátilová
Pokračování na straně 3

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 3

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města

Dokončení ze strany 2

6/149
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej osobního automobilu
FORD MONDEO, prostřednictvím firmy Blohmann spol. s r. o. Klatovy.
Pro:8
Proti: - Zdržel se: p. Navrátilová
6/160
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výsledek výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „SVOZ, SBĚR
A LIKVIDACE ODPADU ZE SBĚRNÉHO DVORA V MĚSTĚ ŽELEZNÁ RUDA“. Vítězným uchazečem se stala společnost Západočeské
komunální služby a.s., IČ: 252 17 348, sídlo: Koterovská 522, 326 00 Plzeň.
Cena služeb je stanovena na základě nabídky poskytovatele a činí
1.979.320,00 Kč bez DPH za 4 roky.
6/163
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace od Plzeňského
kraje ve výši 220.000,- Kč na realizaci projektu „Oprava veřejného osvětlení Špičák II“ z dotačního titulu PSOV PK 2015 – Projekty obcí a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra podpisem
příslušných smluv.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se:-

6/164
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí schválení dotace ve výši
50.000,- Kč, dotační titul č. 1: Podpora projektů a činností – ochrana přírody
a krajiny.
Pro:9
Proti: - Zdržel se:6/165
Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje starostu města Železná Ruda
k podpisu smlouvy k dotaci na projekt „Ošetření několika dalších stromů
v Debrnické aleji v Železné Rudě“.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se:6/166
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje OZV města Železná Ruda
č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda.
Text vyhlášky je uveden v příloze č. 4 u zápisu.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se:-

Vodní energie Šumavy

Díl 1. – Vchynicko-Tetovský plavební kanál

Vchynicko-Tetovský kanál, vybudovaný jako druhý šumavský plavební
kanál, představoval ve své době technicky významné dílo. Přírodní toky
na Šumavě sloužily plavení dříví již od 16. století. Splavné však byly jen
v jarním období. Na konci 18. století, kdy rostla spotřeba dříví, bylo nutno
řešit otázku jeho celoročních dodávek. Vchynicko-Tetovský kanál měl
umožňovat plavení velkého množství dříví až do Prahy a po celý rok.
Věci se daly rychleji do pohybu až v roce 1799, kdy prášilské panství
koupil kníže Schwarzenberk. Brzy poté předložil ing. Josef Rosenauer,
projektant již existujícího Schwarzenberského kanálu, projekt, umožňující realizaci cíle plavení dříví do Prahy. Bylo to umožněno kanálem vybudovaným mezi Rokytským a Modravským potokem a Křemelnou.
Rosenauer při pracích na novém kanálu dozajista využil svých zkušeností,
načerpaných při stavbě kanálu prvního – schwarzenberského.
V r. 1800 stavba začala a již v r. 1801 se kanálem plavilo první dříví.
Celková délka díla činila 17 843 m, a současně s kanálem bylo na přiro-

zeném toku Otavy vybudováno13 jezů. Do roku 1846 plavení dříví rostlo,
ve druhé polovině století naopak poptávka klesala a s ní i přepravované
objemy. Zřízení kanálu přineslo, kromě hospodářského růstu, také rozmach obcí na Šumavě.
Dnes již Vchynicko-Tetovský kanál neslouží svému účelu, zůstává
přesto svědectvím technických a organizačních schopností svých tvůrců.
Dodnes se kanálem přivádí voda do akumulační nádrže na Srní a odtud
potrubím do údolní elektrárny Vydra na Čeňkově Pile.
Rechle – hrubé česlice
Při budování Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu v r. 1801 byla
Vydra přehrazena hradlovým jezem. Ten umožňoval vzdutí hladiny a zabraňoval pronikání plaveného dřeva dále do Vydry, sloužil naopak k jeho
odvedení do plavebního kanálu. V roce 1960 byl starý most odstraněn,
nynější byl zprovozněn v r. 2000.

Nově postavená replika mostu Rechle na řece Vydře, zde začíná plavební kanál

Dnes slouží Vchynicko–Tetovský kanál k předváděcím jízdám plavebních vorů
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Eugen Scheinherr a jeho uznání

Eugen Scheinherr na slavnostním ceremoniálu při představení knihy o historii FCB, kde byl odměněn
i vlastním dresem FCB, který mu předali prezident klubu Josep Maria Bartomeu (vlevo) a prezident Agrupació Barça Jugadors – Ramon Alfonseda (vpravo)
Foto dodal E.Scheinherr

Když se řekne Eugen Scheinherr, většina lidí
si jej spojí se základní školou a vzpomínkami
na jeho výuku nejen v hodinách fyziky. Málokdo už ale ví, že je velkým sportovním fanouškem fotbalového klubu FC Barcelona
(FCB). A málokdo ví, že byl před několika
týdny, přímo v srdci klubu, oceněn za pomoc
při tvorbě knihy o historii klubu. Jak sám říká,
„za všechno může Messi“.
Na českém webu fcbarcelona.cz, věnujícímu
se slavnému klubu, Eugen Scheinherr (ES) napsal:
„Ke studiu historie FC Barcelony mě paradoxně přiměl nejlepší hráč současnosti. Zpočátku jsem sledoval jeho utkání a snažil se
zdokumentovat jeho kariéru. Pak přišla myšlenka dát dohromady všechna utkání prvního
týmu.
Objevil jsem La web de los Culés a hledal
zde sepsaná utkání v tisku. Postupně jsem se
dostával do minulosti a objevoval stále více a
více nesrovnalostí. Bylo mi jasné, že musím
začít pracovat systematicky, tedy od založení
klubu v roce 1899. Za výsledky mého zkoumání
jsou tisíce hodin strávených četbou, na internetu dostupného tisku, nejen z Barcelony, ale i
z Katalánska a celého Španělska. Získal jsem
spoustu nových informací a snažil se je poskytnout Centre de Documentació, ale odezva
byla nulová. V srpnu 2013 jsem si z Barcelony
přivezl knihu Barçaetern, kterou napsali redaktoři deníku Sport, Antoni Closa a David Salinas. Přes redakci jsem je kontaktoval a zaslal
některé své poznatky. 30. května 2014 ve
Sportu vyšel článek El entrenador olvidado

(Zapomenutý trenér). Byl to William Alfred
Spouncer (sezóna 1923/24) a v článku je
zmínka o tom, že jsem ho objevil já. Beru jako
velké vítězství, že se Spouncer poměrně rychle
objevil na oficiálních stránkách klubu.
Moje znalosti byly pro Španěly natolik šokující, že jsem se stal (na objednávku klubu) členem týmu, který pracuje na knize mapující
celou historii FCB.
Na knize spolupracoval mimo jiné s Fernando Arrechou (historik a vedoucí redaktor
Cuadernos de Fútbol) a Josepem Pablem
(autor celé řady publikací s tématikou FCB).
Prvně jmenovaný se vyjádřil o spolupráci s ES
takto: „Eugen Scheinherr je legendou mezi statistiky a historiky FC Barcelony a je mi ctí jej
znát a moci s ním pracovat. Článek na toto
téma vyplynul zcela spontánně, když jsme si
mezi sebou vyměňovali informace. Já mluvil o
Lambem, Barrenovi a Aldersonovi a on mi vyprávěl o Greenwellovi, Spouncerovi či Pozsonym. Nakonec jsem navrhl, že by bylo fajn to
publikovat v Cuadernos de Fútboll."
Výsledkem spolupráce několika historiků je
kniha Gran Diccionari de Jugadors del Barça.
Prezentace knihy se konala 14. 5. 2015 v
Sala Auditori 1899. Ceremoniálu se zúčastnilo
mnoho známých osobností z historie i současnosti FC Barcelona. Za klub byl přítomen prezident Josep Maria Bartomeu, viceprezident
Jordi Cardoner, členové představenstva Silvio
Elias a Pau Vilanova, za Agrupació Barça Jugadors prezident Ramon Alfonseda (první tým
1967-1973) a několik slavných bývalých hráčů
Juan Carlos „Milonguita“ Heredia (1972-
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1980), Francesc Rodríguez „Paco Rodri“
(1954-1966), Justo Tejada (1953-1961)nebo
Llorenc Rifé (1956-1962).
„Samotná kniha vznikla na základě požadavku klubu, který oslovil známé historiky v
čele s Tonim Closou. Já jsem byl ke spolupráci
s touto skupinou přizván zhruba před rokem,
kdy Katalánci tímto způsobem ocenili množství
mnou zaslaných informací, které se týkaly období prvních třiceti let existence klubu. Dílo je
výsledkem šestileté mravenčí práce (doba, po
kterou jsem shromažďoval údaje pro svůj příspěvek, je obdobná). Kniha je v odborných kruzích považována za velice kvalitní.“ Říká
Eugen Scheinherr a dále dodává: „V současné
době pracujeme na druhém vydání, ve kterém
budou opraveny některé drobné chyby způsobené nedostatkem času při finalizaci prvního
vydání (Klub chtěl mít za každou cenu dárek
pro své fanoušky u příležitosti svátku sv. Jordi
– 23. dubna. Knihy byly rozdávány po ligovém
utkání s Valencií). V připravovaném druhém
vydání by mělo dojít také k nápravě jednoho
zásadního omylu. Konečně se mi podařilo přesvědčit své kolegy, že jsme nevyhráli katalánský
šampionát v sezóně 1912/13.
A budoucnost? Jedná se o nikdy nekončící
práci. Pokračujeme ve sběru informací, na internetu se objevují další a další periodika z dřívějších dob. Sám mám řadu nových utkání
a hráčů, postupně tyto údaje zasílám a přátelé
je zpracovávají.“
Zdroj – fcbarcelona.cz a Filip Brož

Do Železné Rudy
přiletěl čáp...

a železnorudští hasiči se radují.
Přibyl jim totiž další člen,
vlastně členka,
jmenuje se Ella,
narodila se 7. června odpoledne,
vážila 3210 g a měřila 49 cm.
I naše redakce se raduje, neboť šťastným
tatínkem je náš redakční kolega, Filip Brož.
Blahopřejeme novopečeným rodičům Monice a Filipovi Brožovým k narození holčičky a přejeme celé rodině zdraví, štěstí,
hodně lásky a plnou náruč něhy.
Redakce ŽZ
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Letní sezona na šumavském Špičáku udělá radost hlavně dětem

Novou sjezdovou dráhu na duších, dětské hřiště nebo naučnou stezku „Po stopách zajíce“ připravil jako své hlavní
novinky letošní letní sezony Ski&Bike Špičák. Největší sportovní areál české části Šumavy dosáhl v loňském roce
hlavně díky rozhledně na vrcholu Špičáku rekordní letní návštěvnosti a v tomto trendu chce pokračovat.

Oficiální start letního provozu lanovky, bikeparku a další nabídky (hřiště, rozhledna, naučná
stezka aj.) byl připraven na sobotu. 30. Května.
Tento večer se tu navíc pořádal koncert rockových kapel. „Investovali jsme do nastávající
letní sezony přes 1 milion korun a věříme, že
novinkami zaujmeme hlavně děti. Sjezd na duších s pohyblivým kobercem (dlouhým 30 metrů) a dětské hřiště u nástupu na lanovku se
opravdu povedly. Vstup tam je možný i na jízdenku na lanovku, takže to je určitě výhodné,“
uvedl provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. Poblíž těchto nových atrakcí vyrostla
také cvičná minibiková dráha pro nejmenší bikery do 10 -11 let s možností zapůjčení dětských
kol či odrážedel pro nejmenší zdarma. Příští rok
pak tady přibude vodní program (konkrétně
např. vodní mlýn).
Pro rodiny s dětmi připravili v areálu ve spolupráci s Lesy ČR novou naučnou stezku nazvanou „Po stopách zajíce.“ Vede z vrcholu
Špičáku od rozhledny na Rozvodí, přes Čertovo
jezero a zpět k lanovce. „Je na ní deset stanovišť s kvízem zahrnujícím zdejší rostliny,
stromy, živočichy a jiné zajímavosti. Kdo odpoví správně, vyjde mu v tajence jméno nejchytřejšího zajíce u nás na Špičáku a v kase
obdrží malý dárek,“ představuje zhruba hodinu
trvající vzdělávací procházku zdejší přírodou
Radek Vaniš ze Ski&Bike Špičák.
Rozhledna na vrcholu Špičáku, která před
rokem naprosto proměnila a zatraktivnila scenérii horních partií střediska, se nyní na ochozu
dočkala i panoramatických fotografií. „Je na
nich také popis všech hlavních vrcholů či významných míst, které jsou odsud vidět,“ upřesnil V. Kasík. Plní se také schody rozhledny, kde
se mohou cedulkami zvěčňovat/prezentovat jak
lidé, tak firmy. „K dnešnímu dni už jich je obsazených 60 z celkových 135,“ dodává Kasík.
Vstupné se neplatí. U rozhledny turisté toto léto
najdou hezčí prostory v okolí stánku na občerstvení, kde budou moci posedět.

Právě rozhledna přilákala v roce 2014 na Špičák rekordně turistů. Meziročně se jejich počet
zvýšil o téměř 180 procent na celkových více
než 40 000. „I bikerů bylo více o 10 procent,
takže jsme atakovali hranici 11 000. Chceme
v tomto trendu pokračovat. Samozřejmě tak,
abychom ctili ochranu zdejší přírody. I léto se
pro nás stalo ekonomicky rentabilní částí sezony
a nemusíme už spoléhat jenom na lyžaře,“ konstatoval Kasík.
Trasy bikeparku prošly tradiční modernizací
překážek, hlavně těch dřevěných. Přibylo 6 nových skoků, včetně atraktivního skoku z bývalé
startovací boudy v horní pasáži s výhledem do
celého Železnorudského údolí. „Postavili jsme
i dvě nová dřevěná přemostění jezerní cesty. Letošními úpravami jsme všechny tratě dokonale
„vyhladili“. Jsou tak zábavnější i snazší pro začátečníky,“ charakterizoval je Jan Kasík (syn
provozního ředitele), který má v areálu bikepark
na starosti.

Na vybudování parkoviště pro návštěvníky areálu Špičák se pilně pracuje

V současnosti je zde k dispozici včetně skokových sekcí 7 tratí různé náročnosti o celkové
délce přes 7 kilometrů. Už pošesté se tu pojede
v polovině srpna jeden ze závodů seriálu Evropského poháru v downhillu. Ski&Bike Špičák
opět jako jediný český bikepark figuruje v systému Gravity Card, což je speciální sezónní
jízdenka za jednotnou cenu. Zahrnuje 12 evropských středisek (Špičák v ČR, plus Německo,
Rakousko, Švýcarsko a Slovensko). „Do výměny kol v půjčovně, kde nyní máme většinou
zcela nová, jsme investovali téměř půlmilionu
korun. Otevíráme též vlastní bikovou školu
„Gravity Academy“ s výukou začátečníků, pokročilých a pořádáním kempů. K dispozici jsou
instruktoři – licencovaní trenéři cyklistiky, s letitou zkušeností ve výuce,“ upřesnil Jan Kasík.
Letní provoz Ski&Bike Špičák letos začíná
víkendy 30. – 31. května a 13. – 14. června.
Každodenní provoz pak zahajuje 15. června
a končí 13. září. Potom bude otevřeno opět jen
o víkendech až do 25. října. Zájmem střediska je
ale zahajovat letní sezonu už začátkem května,
kdy v současnosti i teploty na horách přejí cyklistům či ostatním letním návštěvníkům. „Přesvědčuje nás o tom zájem samotných lidí, kteří
o prvních květnových víkendech proudí skrz
areál. Nechápavě se nás ptají, proč nemohou
vyjet nahoru lanovkou, jako jsou zvyklí třeba v
nedalekém Německu. Chceme o tom do budoucna přesvědčit správu CHKO,“ vytyčuje
jeden z dalších rozvojových cílů V. Kasík.
Lanovka je létě v provozu od pondělí do
čtvrtka a v neděli od 9 do 17 hodin. V pátek
a v sobotu o hodinu déle - do 18 hodin. Ostatní
nabídka střediska včetně bikeparku a rozhledny,
tyto časy kopíruje.
Převzato z tiskové zprávy
SKI & BIKE SPICAK
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období: 1. květen 2015 – 1. červen 2015

Vážení čtenáři,

s blížící se letní sezonou je zapotřebí připomenout si opatrnost při zacházení s ohněm, a to hlavně v přírodě. Ať se jedná o táboráky, které je zapotřebí
mít řádně ohraničené a pod kontrolou nebo pálení suché trávy. Plošné vypalování travnatých porostů je zakázané! Je možné pouze pálení nahrabané
trávy a k tomu je také vhodné mít připravené prostředky pro případné hašení. Velmi žádoucí je také ohlásit pálení trávy místně příslušné hasičské jednotce, případně na operační středisko hasičů - tel. 950 330 110. Právnické a podnikající fyzické osoby tuto povinnost mají ze zákona, při nedodržení
může být udělena pokuta až půl milionu korun. Při častějším pálení je možné se zaregistrovat na www.paleni.hzspk.cz a evidovat sem jednotlivá pálení snadno a rychle.

2 x požár

Události za květen 2015

1 x dopravní nehoda

2. 5. – Došlo k úniku neznámé látky do potoka Řezná, která způsobila
tvorbu pěny. Ukázalo se, že se jedná o čistidlo, které se před jímáním naředilo a rozpustilo.

5. 5. – Ve večerních hodinách jsme vyjeli k úniku neznámé zapáchající
látky v bytovém domě U Řezné. Na místě nebyly naměřeny žádné
koncentrace, byla provedena přirozená ventilace objektu.

7. 5. – K úniku plynu jsme vyjeli do domu ve Špičácké ulici. Na místě
byl naměřen drobný únik, proto byl uzavřen hlavnín přívod
a místo předáno plynárnám.

7. 5. – V nočních hodinách jsme vyjeli k požáru objektu u nádraží v Alžbětíně. Na místě bývalé pily se nacházely dvě stavební buňky,
které byly zcela zasaženy požárem. Před nimi hořel zaparkovaný
menší nákladní automobil a nedaleko stojící vzrostlý strom. Pomocí dvou proudů byl požár během několika minut lokalizován.
Na místě byly nalezeny i propanbutanové lahve. Zásahu se
zúčastnili také hasiči z Hojsovy Stráže, Bavorské Rudy, Hartmanic a HZS Klatovy.

2 x technická pomoc

4 x únik látek

14. 5. – K menšímu úniku oleje jsme vyjeli před hotel Javor. Na místě
byla odstraněna skvrna 2x3 m pomocí sorbentu.

17. 5. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stara na Nové Hůrce.
Řidička skončila po smyku se svým vozem mimo vozovku, na
střeše a ve křoví. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Provedli
jsme protipožární opatření a asistovali odtahové službě při vyproštění vozu, po vyšetření události Policií ČR.

18. 5. – požáru lesa u hotelu Grádl jsme vyjeli s jednou cisternou. Zde již
delší dobu hořelo několik stromů a travnatý porost o rozměru asi
5 x 5 m. Pomocí jednoho „C“ proudu byl požár uhašen.
20. 5. – Na žádost Dopravní zdravotnické služby jsme vyjeli pomoc se
snesením pacienta na Javornou.
25. 5. – Transport osoby do vozu DZS na Javorné.
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Dětský den

Poslední květnový den, tedy v neděli 31. 5., se ve fotbalovém areálu na hřišti konal Dětský den.
Na místě bylo možné si prohlédnout naši zásahovou techniku a vybavení, dále techniku Městské
policie, nebo Informační a strážní služby Národního parku Šumava. K tomu naše SDH pořádalo několik soutěží pro děti
o věcné ceny a sladkosti.
Závěrečným bodem programu byly ukázky zásahu, jednak u dopravní
nehody s vyhledáváním
osob pomocí psovoda
a také hašení hořícího
automobilu. Obě ukázky
sklidily velký úspěch od
mnoha desítek přihlížejících dětí. Za pomoc při realizaci soutěží pro děti
děkujeme všem pomocníkům.
Filip Brož

Dětský den se konal také na Hojsově Stráži a i zde si jej děti náramně užily.



Z P R Á V I Č K Y

Z

Malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Dudek je známý pro mnoho
lidí. Kreslí převážně pro děti a na jeho kontě najdeme nesčetné
množství titulů, omalovánek, obalů na CD, pohlednic. Připomeňme
si například knihy Česká říkadla, Halí, belí: říkadla pro děti, Kolo,
kolo mlýnské, O Koblížkovi, Velká obrázková abeceda a desítky

MATEŘSKÉ

ŠKOLY



dalších knih. Adolf Dudek zavítal 21. 5. do naší mateřské školy s programem
„Hrajeme si na malíře“. Děti sehrály s malířem několik známých pohádek, do
kterých se aktivně zapojovaly. Byla při tom ohromná legrace, děti se smály od
ucha k uchu, jásaly, tleskaly i napjatě poslouchaly. Které děti chtěly, mohly si
nechat nakonec od malíře nakreslit dudka na čelo nebo na ruku. Zážitky z divadelního představení doznívaly v dětech ještě několik dní.
Naši nejstarší Čmeláci byli pozváni 15. 5. do základní školy na výchovný
koncert, který se konal pod vedením pana učitele Martina Červenky. Děti vyslechly několik ukázek z vážné i lidové hudby, seznámily se s hudebními nástroji.
V měsíci květnu zahájili Čmeláci plavecký výcvik v Klatovech, kde se pod
vedením zkušených plaveckých instruktorů učí hravou formou plavat. Sotva
jsme oslavili svátek našich maminek v jednotlivých třídách, již jsme se chystali na Den dětí. Děti ze třídy Broučků měly program na zahradě mateřské školy.
Sluníčka oslavila svůj svátek v lanovém centru Nad Nádražím. Čmeláci se vydali na Belveder a dále do lesa. U hotelu Belveder si opekli buřty, v lese hledali poklad od skřítka. V mateřské škole všechny děti ještě čekal balíček dobrot
od paní kuchařky. Děkujeme panu ing. Zíslerovi, že dětem umožnil prožít hezké
dopoledne v lanovém centru Nad Nádražím. Děkujeme manželům Strnadovým
z hotelu Belveder za výborné občerstvení. Všechny děti byly spokojené, že si
svůj svátek radostně prožily.
Za kolektiv MŠ L. Havelková
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„Já jsem v životě skromný člověk, ale jakmile jde o hudbu, jsem náročný“,
říká Martin Červenka, sbormistr Železnorudského smíšeného sboru
Rozhovor s paní Libuší Löffelmannovou, zakladatelkou a členkou sboru
a panem Martinem Červenkou, sbormistrem, skladatelem a dirigentem.

ŽZ: Železnorudský smíšený sbor je pěvecké
těleso, které znají snad všichni obyvatelé Železné Rudy a okolí, a nejen ti. Představte nám
však váš sbor pro ty čtenáře, kteří ještě neměli
možnost se s vámi blíže setkat. Jak byste charakterizovali váš sbor, čím se odlišujete od
ostatních pěveckých souborů?

MČ: Jsme amatérské hudební těleso, do kterého chodí jeho členové jednak kvůli zpěvu, ale
také kvůli ostatním členům. Členství ve sboru
je tedy i společenská záležitost. Jiní jsme asi
v tom, že jsme mezinárodní.
LL: Sbor má tu zvláštnost, že často vystupujeme v zahraničí a také zahraniční kolegové
tvoří třetinu sboru. Společensky je to velmi
pestré a navzájem se poznáváme. Je to takový
jazykový babylon, někdy to je hezké, někdy to
malinko obtěžuje, ale rozhodně je to zajímavé.

ŽZ: Buďme konkrétnější, máte zpěváky
z Čech, z Německa – tedy z Bavorska – a odkud
ještě?
LL: ..a z Anglie…

ŽZ: A jakou řečí se tedy všichni domlouváte?
Aby to bylo praktické a srozumitelné, jak to děláte?

LL: Všechno vlastně probíhá v češtině, postupně se naši kolegové z ciziny naučí rozumět
základním termínům, neboť se velmi často opakují, mají snahu učit se česky. Pokud přijde
někdo nový ze zahraničí, tak mu jeho český soused na zkoušce pomáhá, radí, překládá a ukazuje. Pokud je třeba, překládám do němčiny.
Důležité organizační věci též překládáme do
němčiny, do angličtiny překládá Martin.
ŽZ: A jaká je vlastně úloha vaše, pane Červenko? Co všechno zajišťujete pro sbor?
LL: ..on je nejdůležitější…(smích)

ŽZ: Tak to jste asi sbormistr, že?

MČ: Ano, já mám na svědomí ty hudební záležitosti, výběr programu a jeho nacvičení. Důležité organizační věci, odjezdy, termíny – to
domlouvá Líba.

ŽZ: Takže vy jste, pane Červenko, umělecký
vedoucí a paní Löffelmannová je organizační
šéf, je to tak?

LL: Slovo šéf slyším dost nerada, ale spousta
věcí jde skrze mě, termíny, plakáty a tak, pokud
je to velký, déletrvající koncert či vystoupení,
máme mezi sebou tým lidí a každý z nás něco
zajistí. Pak se to u mne sbíhá. Ještě bych doplnila, že Martin nejen program vybírá a nacvičuje jej s námi, ale on nás i odborně vede. Má na
to odborné vzdělání. Rozvíjí naši techniku
zpěvu, hlasovou i dechovou kulturu. Někdy nás
musí vést takt po taktu, a je to únavné, ale na
výsledku je to poté vidět.

vždy najdeme uplatnění. Nestalo se nám, že by
někdo zpívat chtěl a nemohl se u nás tzv. „chytit“.

ŽZ: Když se vrátíme k počátkům vašeho
sboru, jak to vlastně vůbec začalo?

LL: Já a můj manžel jsme se zaobírali myšlenkou, že bychom jezdili zpívat do sboru do
Sušice. Asi rok jsme to řešili, a aby nás bylo
více, oslovili jsme ještě Martina, kterého znám
už ze školky, kde jsem jej učila a byli jsme, společně s panem Šulcem, čtyři. Takže na začátku
jsme byli všichni pedagogové, nějaké zkušenosti jsme měli ze sborů …

MČ: My jsme sice dva vedoucí, ale záleží na
každém jednotlivci v tom sboru. Každý tam má
svoji pěveckou i společenskou roli.

ŽZ: Kolik vlastně máte členů? A posilujete
váš tým o nové zpěváky?

LL: Když jsme začínali, bylo nás 9, nyní je
nás 24. Lidé dojíždí nejen z Bavorska, ale třeba
až z Plzně. Například paní profesorka Věra Müllerová, klavírní virtuozka, nejen krásně zpívá,
ale také nás korepetuje a doprovází na koncertech na klavír. To je umělkyně a pedagožka evropského formátu. A my jsme nesmírně rádi, že
je členkou našeho sboru. V současné době
s námi vystupuje také spousta mladých umělců,
kteří již něco dokázali, ale lidé na koncertech
ani neví, že máme ve svých řadách takto kvalitní hudebníky. Takže jsme se rozhodli, že budeme i v novinách představovat naše členy
a hosty, aby naši posluchači věděli, kdo všechno
s námi vystupuje a jaké osobnosti máme ve
svých řadách.

ŽZ: Tak to je velmi pěkné. K tomu není co
dodat. A jakpak se k vám noví členové dostanou? Vy je hledáte, či zájemci si vás najdou
sami? Co musí umět a probíhá nějaké výběrové řízení, pokud se tedy nejedná o profesionálního hudebníka?

LL: Pokud někdo projeví zájem, my jej s velkou radostí přijmeme. Nabídneme mu účast na
zkoušce a podpoříme jej v jeho zájmu o zpěv.
Snažíme se jej hlavně nevyděsit, neboť přeci jen
už máme nějakou odbornou pěveckou úroveň.
A pokud je někdo úplný začátečník, vysvětlíme
mu, že se to také může naučit. Martin si jej při
hlasové zkoušce zařadí na místo, na které by
mohl patřit a ten člověk to prostě zkusí. Kolektiv ve sboru je velmi přátelský a nováčkovi pomůže.
MČ: Spousta lidí totiž umí zpívat, ale nevěří
si. My zájemce pozveme na zkoušku, nezávazně, a pokud někdo chce zpívat, tak pro něj

ŽZ: Pane Červenko, čím vy jste v civilu?
Jaký hudební obor jste studoval?
MČ: Já učím zde, na pobočce Základní umělecké školy Nýrsko, vyučuji klavír, vedu dětský
sbor dětí z Nýrska i ze Železné Rudy. Dost často
právě vystupujeme společně s dětmi.
LL: Martin má ovšem i dirigentské vzdělání…
MČ: Když jsem dokončoval konzervatoř,
začal vznikat železnorudský sbor. V reakci na to
jsem začal studovat kompozici a na pedagogické fakultě obor sbormistrovství. Diriguji hudební těleso v Plzni – Komorní sbor českých
muzikantů a v divadle J. K. Tyla korepetuji soubor operety a muzikálu.
ŽZ: Jaký druh skladeb zpívá sbor, jak je vybíráte? Skládáte také sám nějaké písně?

MČ: Jedná se o písně určené přímo pro sbor,
zpíváme vícehlasně, to tvoří 99 % našeho repertoáru. Jednohlasé písně máme na programu
zřídka. Repertoár tvoří i lidové písně, upravené
pro sbor.
LL: Martin to nechce říkat, ale součástí našeho repertoáru jsou skladby, které složil on. Je
to dosti těžké pro zpěv, jeho skladby jsou náročné. My máme totiž tu čest, že si ty skladby na
nás zkouší, než s nimi jde na mezinárodní soutěže. Skladby jsou ovšem krásné, a to jak pěvecké tak instrumentální. A bodují v zahraničí.
A to se tady málo ví.
ŽZ: Co jste naposledy vyhrál? Pochlubte se,
prosím, našim čtenářům.

MČ: V roce 2011 jsem byl oceněn v Jihlavě,
resp. moje „Tři duchovní zpěvy“. Duchovní
hudbu mám velmi rád. A poté v roce 2013, také
v Jihlavě, tentokráte za „Tři studentské zpěvy“.
Tyto zpěvy byly vydány tiskem a byly zařazeny
na stránkách festivalu sborového umění v Jihlavě jako zpěvy, doporučené k provedení na
nějakém dalším ročníku.
LL: A ještě bych doplnila, že v rámci akce
Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015,
Pokračování na straně 9
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„Já jsem v životě skromný člověk, ale jakmile jde o hudbu, jsem náročný“,
říká Martin Červenka, sbormistr Železnorudského smíšeného sboru
Rozhovor s paní Libuší Löffelmannovou, zakladatelkou a členkou sboru
a panem Martinem Červenkou, sbormistrem, skladatelem a dirigentem.

ŽZ: Kolik písní máte asi tak ve vašem repertoáru?

Dokončení ze strany 8

byly skládány symfonické básně na řeky, protékající Plzní a Martin byl vybrán jako jeden
z autorů. Složil symfonickou báseň, nebo spíše
symfonickou větu, s názvem Úhlava.
MČ: Organizace Svět podle Jakuba vybrala
pět plzeňských skladatelů pro hudební ztvárnění
4 plzeňských řek a Berounky. Já jsem byl pověřen Úhlavou. Premiéra bude 15. 10. 2015 v Plzeňské synagoze, pod záštitou ministra kultury
ČR a EHMK 2015. Skladby bude hrát orchestr
složený ze studentů konzervatoří z Evropy, dirigovat jej bude americký dirigent Norman Gamboa. To bude velmi zajímavé.

MČ: Už jich máme přes 100. Každý rok přidáváme nové písně.

ŽZ: Jaké je vaše přání umělecké? Co byste
chtěli, aby se vám splnilo?

MČ: Já nerad plánuji, ale mým snem je to,
aby to zůstalo tak, jak to začalo. Aby ve sboru
byli skvělí lidé, kteří mají rádi sborový zpěv.
A přesto, že ve sborovém zpěvu se nedá mluvit
o byznysu, tím vzácnější je to, že to lidi stále
baví. Mým snem a snahou je rozvíjet profesně
sbor, posouvat jej a zároveň si přeji, aby tam zůstala ta atmosféra, aby si lidé stále rozuměli,
prostě aby to klapalo.
LL: Já s tím souhlasím, jsem moc ráda, že lidé
si najdou ten čas a že takhle malé město, jako
Železná Ruda, má takové těleso, které je dneska
už poměrně známé a má co nabídnout.

ŽZ: Můžete ovlivnit, jako autor, provedení či
nacvičení jednotlivých skladeb?

MČ: Na generální zkoušce budu přítomen
a mohu poopravit nějaké detaily, pokud by se
mně něco nezdálo. Ale vždy záleží zejména na
dirigentovi.
LL: V odborném tisku – v časopise Cantus –
je Martin velmi dobře hodnocen. Požívá poměrně velké vážnosti v odborných kruzích.
ŽZ: A kde vlastně zkoušíte se sborem a jak
často?

LL: Zkoušíme ve škole, jedenkrát týdně. Před
větší akcí máme i soustředění. Zpíváme i náročné věci, musíme podat opravdu perfektní
výkon.

Ani francouzštiny se neobáváme. Je to sice náročnější, ale nevadí nám to. Často zpíváme v latině, to je většinou chrámová hudba, máme
i píseň ve finštině a nyní trénujeme italštinu. Pro
nás je to zábavné.

ŽZ: Jste přísný sbormistr?

MČ: Já jsem v životě skromný člověk, ale jakmile jde o hudbu, jsem náročný.

ŽZ: Děkuji vám za rozhovor a čas, který jste
si udělali pro naše čtenáře.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová

ŽZ: A co vás čeká v nejbližší době? Kde vás
mohou lidé slyšet?

LL: Tradičně na Železnorudských slavnostech, to je spíše lehčí žánr, 15. srpna budeme mít
náročnější koncert v Buchenau (Bavorsko,
pozn. red.). 28. září bychom měli vystupovat
s Karlovarským symfonickým orchestrem
a sborem Šumavan. Samozřejmě budeme mít
i mnoho adventních koncertů. Teď nás ovšem
čeká Itálie. Jsme vlastně kulturní těleso, které
bude doprovázet oficiální delegaci Plzeňského
kraje, v čele s panem hejtmanem.

ŽZ: Tak to gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů na cestě po Itálii. Nepochybujeme, že
zanecháte v hudebně nadané zemi, jakou Itálie bezesporu je, výborný dojem. Ještě se vás
však zeptám na takovou věc. V jakém jazyce
nejčastěji zpíváte? Přiznám se, že to někdy nepoznám…je to zřejmě moje chyba.

MČ: Správná výslovnost je velmi důležitá a já
se snažím tento technický parametr ve sboru
velmi rozvíjet…(smích)
ŽZ: Omlouvám se, tak jsem to nemyslela…
MČ: Já vím, dělám si legraci, snažím se neomezovat jazykem, praktická je pro nás čeština,
nebojíme se však jít do angličtiny – máme rodilého mluvčího ve sboru, tak nás může poopravit.

Dne 26. 6. 2015 uplyne padesát let
od chvíle, kdy si manželé
Gisela a Karel Denkovi
z Hojsovy Stráže
řekli své ANO.

Za obětavost a lásku, kterou dávali a stále dávají své rodině děkují
a do dalších společných let lásku, zdraví a štěstí přejí
dcery Marie a Gisela s rodinami

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Železnorudské vrcholy VIII
Železnorudskem na kole VI

tradiční letní soutěže na Železnorudsku pro turisty
a cyklisty o desítky hodnotných cen a cenu hlavní:

Tandemový let motorovým
paraglidem nad Šumavou!
Soutěž pořádá Město Železná Ruda
a ITC od 15. 6. do 28. 9. 2015

Úplná pravidla a informace na www.sumava.net/itcruda, nebo přímo v ITC

Aktivní léto 2015 v Dobré Vodě

pod záštitou Václava Šlajse, hejtmana Plzeňského kraje a za finanční
podpory Plzeňského kraje pořádá spolek Šumavské cesty, z. s. Plzeň
ve spolupráci s římskokatolickou farností Dobrá Voda

Přijďte si užít Šumavu!

Každou sobotu jiný program pro všechny věkové kategorie a večer koncert nebo divadelní vystoupení v kostele sv. Vintíře.

Začínáme v sobotu 13. června 2015!
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Sponzor hlavní ceny:

RJFLY – Radek John, Železná Ruda

Sponzoři soutěží „Železnorudské vrcholy VIII“
a „Železnorudskem na kole VI“

BAR BIG APPLE, Železná Ruda
BOWLING Turner, Železná Ruda
CAFÉ CHARLOTTE, Železná Ruda
Cukrárna SNĚHURKA, Železná Ruda
Hotel BELVEDER, Železná Ruda
Hotel ČERTŮV MLÝN, Špičák
Hotel GRÁDL, Železná Ruda
Hotel OSTRÝ, Železná Ruda
Hotel KARL, Špičák
Chata REBEL, Špičák
Ing. Ladislav Řežáb, Nakladatelství KLETR, Plzeň
MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA
Penzion ALFA, Železná Ruda
Penzion ALPSKÝ DŮM, Železná Ruda
Penzion DRUŽBA, Hojsova Stráž
Penzion HABR, Železná Ruda
Internetový obchod FLER - RUSTIKAL, L. Löffelmannová
Řeznictví ŠNEBERGR, Železná Ruda
SKI SNOW MAX, Železná Ruda
Děkujeme všem výše uvedeným za sponzorství,
přejeme hezké léto a spokojené návštěvníky.

Informační turistické centrum města Železná Ruda

Dobrá Voda u Hartmanic je osada, které dominuje kostel sv. Vintíře s krásnými skleněnými artefakty známé umělecké sklářky Vladěny Tesařové. Nejznámější je mohutný skleněný oltář, ale ani křížová cesta, betlém, či socha sv. Vintíře nejsou méně zajímavé a inspirující. Vše je tónováno barvou klasických historických šumavských sklářských výrobků. Kostel má velmi pohnutou historii. V době existence vojenského újezdu sloužil jako skladiště
a z jeho mobiliáře se nezachovalo téměř nic. V dnešní době je již kostel znovu vysvěcen a postupně se do něj vrací život. Přijďte i vy obdivovat genius loci tohoto kouzelného místa.
Aktivnímu létu 2015 v Dobré Vodě bude předcházet v neděli 7. 6. 2015 ve 14:00 h Českoněmecká pouť a mše svatá v kostele sv. Vintíře a od 15:30
h slavnostní zahájení výstavy „Poustevny a poustevníci v Západočeském kraji“ v Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.

Program Aktivního léta 2015 v Dobré Vodě:
13. 6.
14:00 h – Záchranáři v Dobré Vodě
19:30 h – Koncert Vlaďky Bauerové

20. 6.
14:00 h – Roztančená a rozezpívaná Dobrá Voda
16:00 h – Koncert Spirituál Kvintet
19:30 h – Ofélie – vystoupení baletní skupiny při ZUŠ Chomutov

27. 6.
14:00 h – Dobrá Voda plná her pro děti i dospělé
19:30 h – Koncert Mladé dudácké muziky
4. 7.
14:00 h – Sportovní den v Dobré Vodě
19:30 h – Koncert Los Gitanos Rubios

11. 7.
14:00 h – Léčivé plevele v okolí Dobré Vody
19:30 h – Divadlo Nahoď z Chomutova

18. 7.
10:00 h – Z Dobré Vody do Dobré Vody ani na kole ani pěšky
- vyzkoušejte koloběžky
19:30 h – Divadelní představení Divadla Rynek - O hoře Hamižné

25. 7.
14:00 h – Šikovné ruce v Dobré Vodě
19:30 h – Koncert skupiny Elthin

1. 8.
10:00 h – Hledáme nejen v Dobré Vodě (Geocaching)
19:30 h – Koncert S.N.M. Rokycany

8. 8.
10:00 h – Dobrá Voda a okolí z cyklistického sedla
20:00 h – Koncert Pellant Trio

15. 8.
10:00 h – Po stopách zlata v okolí Dobré Vody
19:30 h – Koncert Ireny Budweiserové

22. 8.
14:00 h – Dobrovodské hraní s dětmi, pánem, paní aneb co není
v hlavě, může být v nohou
19:30 h – Koncert skupiny Zebedeus

29. 8.
14:00 h – Slavnost pramene v Dobré Vodě
19:30 h – Koncert barokní hudby „Ty spíš, duše moje“

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

BAROKNÍ OHŇOSTROJ

Závěr Aktivního léta 2015 v Dobré Vodě a zároveň poslední sobotní akce v rámci programu
Devíti týdnů baroka pořádaného ve spolupráci
s Evropským hlavním městem kultury Plzeň
2015.

Dostupné občerstvení: Restaurace Chata na
Rovině (cca 1 km), restaurace Vintíř v Hartmanicích (cca 3,5 km po modré turistické značce),
cukrárna Café 27 v Hartmanicích (cca 3,5 km
po modré turistické značce).

Všechny návštěvníky Aktivního léta 2015 v
Dobré Vodě zveme na komentovanou prohlídku
kostela sv. Vintíře a v případě zájmu doporučíme turistické trasy v okolí Dobré Vody (Březník s kapličkou sv. Vintíře, Hartmanice s
nejvýše položenou synagogou v Čechách, hor-
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nická kaplička, kaplička sv. Martina na bývalých Zadních Paštích apod.).
Další zajímavosti Plzeňského kraje nejen na
Šumavě naleznete na www.turisturaj.cz
Sledujte www.sumavskecesty.cz a facebook
Šumavské cesty, z.s., Plzeň

Bližší informace o programu Aktivní léto
2015 v Dobré Vodě a předprodej vstupenek
na večerní program:
sumavske.cesty@centrum.cz,
facebook, www.sumavskecesty.cz,
+420 603 265 034, +420 724 006 625

Městské informační středisko Hartmanice,
ishartmanice@muhartmanice.cz, www.muhartmanice.cz, +420 376 593 059
Slavnost pramene: info@plzen2015.cz,
www.plzen2015.cz, +420 776 663 339

Město Hartmanice zve všechny
obyvatele i návštěvníky
na oslavy 700 let města,
které proběhnou 11. – 13. 9. 2015

Na Den matek bylo v restauraci Šumava veselo…

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 proběhla v Železné Rudě prezentace nových trendů v oblasti energetiky z obnovitelných zdrojů. Návštěvníci si mohli prohlédnout
a vyzkoušet osobní automobily, motocykly, jízdní kola, ale i traktory a čelní nakladače – vše na elektrický pohon.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – léto 2015

Akce:
Pořadatel/místo:
Kontakt:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 6.
Harakiri Water Jump Opening vol. 6
areál Samoty
724 961 591
12:00
- závody ve skoku do vody na lyžích, snb a také skluzavka pro veřejnost, trampolína, pláž a muzika …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 7.
Rysí slavnosti
Město Železná Ruda / Nádraží Alžbětín, 10:00
376 397 033
10:00
- již pošesté u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 7.
Dirty Race Warrior
SKI & BIKE Špičák
376 397 167
9:30
- závod, kde na prvním místě není čas, ale zážitek a pocit …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 7.
Quintydeet
Společnost H. Stráž / Kostel Neposkvrněného početí P. M. 605 226 518
19:00
- koncert dechového kvintetu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. - 11. 7.
Pivní slavnosti Pivovaru Belvedér
Hotel a pivovar Belvedér / Železná Ruda
376 397 016
15:00
- 8. výročí otevření s výborným pivem, občerstvením a zábavou…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. 7.
Kamenný pochod
Šumavské cesty, z. s.
603 265 034
9:00
- za historií hraničních kamenů, 250 let starých a neměnných…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. 7.
Hojsovecký jarmark
Společnost H. Stráž / Hojsova Stráž
605 226 518
10:00
- veselý jarmark s maškarami, dobrým jídlem, ukázkami řemesel („červotočení“, „sádrování“), aj.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné akce:

„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“

1. 6. – 30. 9. vždy v pondělí, středu a pátek, v 9:00 hod. – prohlídka kostela s výkladem

„KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. M. v HOJSOVĚ STRÁŽI“
518

1. 6. – 30. 9. vždy v sobotu od 19:00 hod., v neděli od 9:00 hod., jinak po objednání v IC H. Stráž, nebo na tel.: +420 605 226

„Železnorudské vrcholy VIII“ – letní soutěž pro turisty na Železnorudsku, 15. 6. – 28. 9. 2015
„Železnorudskem na kole VI“ – letní soutěž pro cyklisty na Železnorudsku, 15. 6. – 28. 9. 2015

Stálé expozice:

Muzeum Šumavy, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek
Historické motocykly – v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Království skřítků, Krámeček – ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny

Výstavy:

„Austrálie – flora a fauna“ na fotografiích p. Václava Chabra, ZŠ K. Klostermanna, Železná Ruda
„Dědeček hříbeček a jiné šumavské houby“ – výstava fotografií, p. Václav Burle, 5. 5. – 28. 6., Muzeum Šumavy Železná Ruda
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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Noc literatury a soutěž ve čtení

V měsíci květnu proběhly dvě důležité knihovnické akce - Noc literatury a dětská soutěž ve čtení. Obě se
konaly v jeden den, a to 13. 5. 2015.
V tento den jsme se tedy sešli po
půl osmé u základní školy, kam pro
nás přijel hasičský minibus. Chvilku
před osmou jsme vyrazili směr Nýrsko, kde se konalo první kolo soutěže ve čtení. Tato soutěž byla určena pro
1., 2. a 3. ročník základních škol a z každé třídy byli vybráni dva zástupci.
Z první třídy jela Daniela Marešová a Jan Chalupský, z druhé třídy to byla
Anežka Curran a Agáta Pospíšilová a ze třetí Tomáš Hanzlík a Agatha
Lily Kopecká.
Děti dostaly neznámý text přiměřený jejich věku a přečetly krátký úryvek. Výkony ohodnotila nezávislá porota a do dalšího kola mohli postoupit žáci druhých a třetích tříd, kteří se umístili na prvních třech
místech. Prvňáčci se vždy účastní jen prvního kola, aby si vyzkoušeli
četbu před obecenstvem a příští rok přijeli už jako zkušení čtenáři.
Do dalšího kola postoupily obě Agátky – z druhého místa Agáta Pospíšilová (ta se bohužel z důvodu nemoci nemohla dalšího kola zúčastnit)
a z prvního místa Agatha Lily Kopecká. Holky dostaly zasloužené diplomy a malé ceny, ostatní pak pamětní listy. Závěrem nechyběla zmrzlina za odměnu za krásné čtení a jelo se domů.
Druhé kolo se konalo 27. 5. 2015 v Klatovech. Tohoto kola se účastnilatedy jen Agatha Lily Kopecká, která opět zvítězila a tímto jí patří obrovská gratulace!
Noc literatury byla zahájena taktéž před základní školou, kde belgický
úryvek vztahující se právě ke škole přečetl Lukáš Vychodil. Následovalo
překvapení pro účastníky Noci literatury v podobě vystoupení dětského
sboru pod vedením Martina Červenky. To se všem moc líbilo a děti sklidily velký potlesk. Dále se pokračovalo k ordinaci MUDR. Zdeny Bártové, kde Martin Vaic přečetl švédský úryvek „Místnost“ o simulaci
některých lidí. František Venclík četl dánskou detektivku „Krvavý vítr“ od
Jakoba Melandra před místní policejní stanicí. Další úryvek byl o zpracování masa, takže jsme se přesunuli k řeznictví Šnebergr, kde Žaneta
Karlová přečetla rakouský úryvek z knihy „Království stínů.“ Úryvek
z druhé světové války jsme nemohli slyšet nikde jinde než v jednom
z bunkrů po cestě na Belveder. Nesl název „Jestli je ráj“ a byl od izraelského autora Rona Lešema, četl ho Patrik Soukup. U jednoho z pomníků
na křížové cestě jsme vyslechli úryvek z Portugalska „Kokoschkova

Šumavský koutek zoologa

Je naše nejběžnější a nejmrštnější lasicovitá
šelma. Od příbuzné kuny lesní jí rozeznáte
podle bílé náprsenky ve tvaru písmene V. Jako
většina šelem se živí lovem – masitou potravou
a proto není v oblibě ani u myslivců, ani u chovatelů drobného zvířectva. Loví vše živé, až do
velikosti zajíce. V době zrání sladkých plodů
však část přechází na rostlinnou potravu. To
často zjistíme v trusu, kterým si kuny označují
svá teritoria a kde se nacházejí nestrávené
zbytky a pecky plodů. I když název skalní napovídá, že by se mělo jednat o šelmu žijící daleko od lidí, je tomu naopak. S kunou skalní se
v posledních letech stále častěji setkáme v blízkosti lidských sídel, kterých se tato roztomilá,
ale hlučná šelmička naučila využívat a to k nemalé „radosti“ chatařů, chalupářů, ale i motoristů.
Je neuvěřitelné, jaký hluk dovede tato poměrně malá šelma způsobit v letních měsících
v období zásnub, jak svými hlasovými projevem, tak i dupáním a pobíháním po střechách a

loutka“ v podání Martina Červenky. Nakonec jsme došli až k hotelu Belveder, kde Michaela Veselá přečetla úryvek z Velké Británie „Doplavat
domů,“ který se vztahoval k bazénu. Takže nám dobře posloužil ten belvederský. Závěr patřil Nikol Podlešákové, která nám přečetla u čaje finský úryvek o podávání čaje „Strážkyně plamene.“
Čtenáře čekalo malé občerstvení a poté jsme se vydali na zpáteční cestu.
Počasí bylo příjemné, úryvky zajímavé, čtenáři úžasní, takže si myslím,
že se akce opravdu povedla. Doufám, že příští rok se sejde více posluchačů, protože Noc literatury stojí za to.
Dočasné uzavření knihovny
Jak jistě víte, po celé základní škole probíhá výměna oken. Knihovna
tedy bude uzavřena nejen po dobu výměny oken přímo v knihovně, ale po
celou dobu, kdy bude prach a nepořádek na přístupové cestě do knihovny,
což je z důvodu nanesení nečistot ke knihám. Bude se tedy jednat zřejmě
o delší časový úsek.Bohužel není jasné, kdy přesně k výměně oken dojde
a jak dlouho budou stavební práce v knihovně probíhat.
Knihy, které mají čtenáři doma, nebo které si ještě v červnu vypůjčí,
budou prodlouženy do 31. 8. 2015!
Sledujte prosím internetové stránky knihovny (www.knihovnaruda.cz),
kde bude aktualizována otevírací doba knihovny.
Děkuji za pochopení.
Aneta Šárka Šebelíková

půdách domů. Motoristé ji zase nemilují kvůli
její zvláštní zálibě v teplých motorech. To se
kuny naučily až v nedávné době. Zalézají pod
kapoty aut, aby se ohřály a to většinou odnese
i nějaký ten kablík či hadička. Ráno se pak motorista marně snaží oživit svého miláčka.
Ale abychom kunu jenom nepomlouvali, řekneme si něco i z jejího intimního života. Je aktivní především za šera a v noci, kdy se vydává
na lov. Ve svém teritoriu si buduje několik doupat a to převážně na půdách, ve stodolách,
skládkách dřeva a v senících, kde přečkává období nepohody a která pravidelně střídá. Období
bouřlivých zásnub, jak jsem již zmínil, probíhá
obyčejně v měsíci srpnu a po šestiměsíční utajené březosti vrhá samička 2-5 slepých mláďat,
která jsou dva měsíce kojena. Ze začátku se vyvíjí celkem pomalu. Teprve ve věku jednoho
měsícem jim otevírají oči. Závislá na matce jsou
ještě několik měsíců. Je zajímavé, kde kuna
„bydlí“, tam neloví, aby neprozradila svoji přítomnost. Lovit chodí poměrně daleko od svého

Kuna skalní

doupěte. Teprve na podzim se mláďata osamostatňují a hledají si svá vlastní teritoria. Kuny se
dožívají 10 – 12 let a i když v přírodě nemají
přirozeného predátora, mnoho jich skončí pod
koly aut, zásahy člověka, případně chorobami.
O jejich budoucnost se však obávat nemusíme. Jejich reprodukční schopnost a přizpůsobivost v prostředí jim zaručují zachování rodu.
Ivan Lukeš
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FOTBAL A SPORT

Před posledním kolem jsou výsledky následující:

„A“ – muži, III. třída
16. 5.
Žel. Ruda „A“ – Zavlekov
5:4
(za domácí: 2x J. Lehečka, V. Hájek, M. Loos, D. Greiner)
23. 5.
Žel. Ruda „A“ – Bezděkov
1:2
(za domácí: M. Loos)
30. 5.
Žel. Ruda „A“ – Svéradice „B“
0:0 (na penalty 5:6)
6. 6.
Týnec – Žel. Ruda „A“
3:0
„B“ – muži, IV. třída
17. 5.
Žel. Ruda „B“ – Spůle
4:1
(za domácí: 2x O. Říha, A. Trejbal, V. Nedvěd)
24. 5.
Žel. Ruda „B“ – Janovice „B“
0:3
31. 5.
Žel. Ruda „B“ – Nýrsko „B“
1:4
(za domácí: L. Kroupa)
6. 6.
Chudenice – Žel. Ruda „B“ 11:1
(za hosty: M. Šponiar)

Rekonstrukce základní školy je v plném proudu. Výměna starých oken, dveří
a zteplení budovy vyjde na více než 9 milionů korun, ale velkou část zaplatí
dotace.

Rekonstrukcí také prochází nádraží. Ať na Špičáku, nebo v Alžbětíně. Jsou budována nová nástupiště, rekonstruována kolejiště nebo zabezpečovací systémy.

Velká cena Železné Rudy – Becker Cup 2015

První červnovou sobotu se v lesním sportovním areálu Belveder konala první Velká cena Železné Rudy závodu na horských kolech. Jednalo
se o pátý závod série, který je součástí amatérské ligy Plzeňského kraje.
Poprvé se jelo na Železnorudsku a účast byla poměrně hojná. Přes 250
závodníků v různých kategoriích si vyzkoušelo nově zrekonstruovaný

areál na Belvederu. V příštím vydání se k závodům a výsledkům vrátíme
podrobněji, protože závody skončily po uzávěrce ŽZ.
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