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Hlavní akcí jara ve škole je výměnná návštěva partnerské školy v severoitalském
Aldenu. Během příprav je nesložitějším úkolem pro vedení školy vybrat správné účastníky
školního zájezdu. Míst je málo a zájemců
mnoho. Stanovená kritéria splnilo 32 žáků

KVĚTEN 2015

ZDARMA www.sumavanet.cz/zeleznaruda/zpravodaj

Ředitelský šuplík

z II. stupně. V letošním roce výprava školáků
odjela na poznávací zájezd na přelomu dubna
a května. Celkem ze Železné Rudy odjelo
39 dětí z našeho městečka. Žactvo se nejvíce
těší na návštěvu školy, sportovní utkání ve volejbale a hlavně večer na pizzu. Letos jsme navštívili zajímavou expozici z doby bronzové
u jezera Ledro. Během procházky po riviéře na
břehu velkého jezera Garda, se opět několik
otužilých chlapců i děvčat vykoupalo ve velkých a chladných vlnách. Zajímavá byla návštěva města Verony, kde žáci, v rámci
dějepisu, navštívili hlavní antickou památku
Arenu, dům Julie a Romea a vyšplhali se na
84 metrů vysokou městskou věž. Žactvo a učitelé se aktivně zapojili do rozvíjení česko-italského přátelství. Na začátku května se budeme
o italské hosty starat v Železné Rudě. Tato vý-

znamná společenská akce se už 23 let rozvíjí za
velké podpory Města Železná Ruda a také s finanční podporou Plzeňského kraje.
Začátek května startuje dlouho potřebná revitalizace budovy školy. V celé škole budou vyměněna okna a zateplen plášť budovy. Tato
složitá a náročná stavební akce bude zátěží pro
všechny zúčastněné.
A nakonec malá pozvánka k patnáctému výročí otevření nové základní školy. Ve středu,
20. května od 14 hodin, bude ve škole společenský program pro všechny zájemce – Odpoledne otevřených dveří, kde si pamětníci
a současní učitelé připomenou 15 let provozu
školy. Od 15,30 hodin se ve školní aule představí žáci prvního stupně se svým skvělým programem. Rodiče a hosté jsou srdečně zváni.
Ctirad Drahorád, ředitel školy

Kulturní akce v mateřské škole

Slepičky Kvokalka, Kdákalka, Bělinka, kohoutek Pepík a několik kuřátek byli hrdiny „Slepičí pohádky“, kterou zahrálo dětem v mateřské škole
divadlo „Nána“ 22. dubna. Je neuvěřitelné, že jedna herečka svým skvělým výkonem dokáže zaujmout jak nejmladší tříleté děti, tak i školáky prvňáčky, kteří se byli na pohádku v mateřské škole také podívat.
Poslední dubnový den jsme tradičně zakončili ve všech třídách Čarodějnickým rejem.
Všude se to hemžilo čarodějnicemi, kouzelníky
a příšerkami. Děti čarovaly, vařily lektvary,
zaháněly pavouky, tančily, soutěžily v nejpříšernějším šklebu, létaly na koštěti. Dále si pochutnávaly na spoustě dobrot jako hadích
ocáscích, vylámaných zubech, žabích stehýncích atd. Děkujeme všem rodičům, kteří připravili dětem kostýmy, maminkám a babičkám,
které upekly výborné občerstvení. Děti si poslední dubnový den v mateřské škole pěkně
užily.
Naše maminky a babičky potěšíme besídkami
ke Dni matek, které budou postupně probíhat
v květnu ve třídě Čmeláků, Sluníček a Broučků.
Svoji maminku děti obdarují vlastnoručně vyrobenými přáníčky a dárečkem.
Za kolektiv MŠ L. Havelková
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STRANA 2

Oslavy na Šumavě – 70. výročí od konce 2. světové války

Oslava konce války u Pomníku Americké armády před zámečkem v Železné Rudě. Krásné počasí, muzika a dobrá nálada – to byly hlavní znaky
již tradiční akce na památku osvobození Železné Rudy Americkou armádou.

Odhalení pamětní desky na domě bývalého poštovního úřadu v Čachrově
se zúčastnili i veteráni (vlevo a vpravo), kteří byli uvítáni dle starého českého obyčeje – chlebem a solí.

Kepelské Zhůří 2015. Zde ještě dva dny před koncem války padlo deset
vojáků Americké armády.
Příjezd konvoje historické vojenské techniky do Strážova.

Tenkrát /teď

Zavřené kolejiště a zazděné nástupiště. Německá strana provizorně zasypala koleje štěrkem a kamením. Od 9. května 1951 německé lokomotivy nesměly na čs. stranu. Od roku 1915 přestal také jezdit autobus ze Železné Rudy do Volar. Komunistický režim vyděsila akce osobního „Vlaku svobody“,
který 11. září 1951 odpoledne projel Aší, přerazil dřevěnou závoru a zastavil až v Německu u Selbu. 34 dospělých zůstalo na západě. Americké zpravodajské služby o úspěšné akci pravidelně informovaly v letácích pomocí 10 000 balonů vysílaných nad Československo s podporou Svobodné
Evropy. Proto 1. října Češi uzavřeli dvě hlavní koleje výkolejkami. V polovině října došlo na čs. straně k zazdění dveří a spojovacích chodeb uvnitř
budovy. 3. listopadu bylo přerušeno telefonní spojení. Koncem srpna 1953 pohraničníci nádraží vyklidili a 2. září 22 vojáků zazdilo okna sklepů
a devět oken v patře ke kolejím. Okna překryly obrazy vůdců komunistických zemí.
Čerpáno se souhlasem autora Z. Roučky z knihy „Šumavou ze svobody do opony“ (fb)
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Další úspěch mladých zdravotníků

Dne 21. 4. 2015 se v Klatovech na Vodojemu
pořádala každoroční okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Z naší školy soutěžili žáci
z 1. i 2. stupně. Za 1. stupeň to byli: Jakub Mansfeld, Nela Škývarová, Amálie Pospíchalová,
Klaudie Balážová a Anička Ho a za 2. stupeň:
Nikol Podlešáková, Adéla Topinková, Leona
Marešová, déla Zelenková a Tereza Fischerová.
Naším úkolem bylo zvládnout pět stanovišť
ze zdravovědy. Tři stanoviště s reálným zraněním, jedno s obvazovou technikou a jedno
s transportem zraněných. Díky skoro bezchybnému ošetření si oba týmy vybojovaly 1. místo
a postoupily do krajského kola, které se bude
konat 30. 5. 2015 ve Vejprnicích.
Naše znalosti o zdravovědě jsou na takové
úrovni jen díky paní učitelce Janě Proškové,
která náš kroužek vede už spoustu let. Mladší
žáci se učí ošetřovat stále těžší zranění, která se
mohou stát i v reálném životě a starší žáci se
z větší části už jen zdokonalují ve svých dovednostech.
Na soutěži jsme museli ošetřit například zlomenou pánev, pád ze stromu
s podezřením na zranění páteře, zlomenou dolní čelist, krvácející ránu na
spánku, tepenné krvácení, zajistit osobu předávkovanou léky a v neposlední řadě provést i samotnou kardiopulmonální resuscitaci.

STRANA 3

Soutěž zorganizoval pan Jiří Böhm, který pro nás připraví i krajské kolo
ve Vejprnicích. Soutěž se nám líbila a z 1. míst jsme všichni opravdu
šťastní. Těšíme se, až znovu změříme své znalosti a dovednosti s ostatními
týmy.
Nikol Podlešáková, 9. třída a Adéla Zelenková, 8. Třída
(redakčně upraveno)

První elektrárna na Čachrově

Po roce 1900 se Čachrov stal důležitou obcí na Klatovsku
i v celém Pošumaví. V roce 1901 bylo ustanoveno družstvo, tzv.
Rolnická elektrárna. Po smrti mlynáře, J. Maydla, zakoupilo
družstvo starý Sigmundův mlýn, na jehož místě chtělo zbudovat
mlýn nový, ale také elektrárnu. V roce 1902 se začíná se stavbou.
Elektrárna byla postavena za 20.000,- korun a byla vysvěcena
16. listopadu 1902. Zařízení dodala firma František Křižík z Karlína, strojní část mlýna dodal B. Říha z Plzně. Při prvním osvětlení Čachrova hořelo 180 žárovek a 4 obloukové lampy. Turbínu
postavil ing. K. Schifnauer z Klatov. Mlátička byla zakoupena
od firmy Wichterle z Prostějova. V roce 1937 byla provedena
rozsáhlá oprava vnitřního i vnějšího zařízení elektrárny, byla zakoupena nová turbína a provedeny zednické a meliorační práce.
Když byl zřízen mlýn, družstvo Rolnická elektrárna se přejmenovalo na Hospodářské, nákupní, mlýnské a skladištní družstvo
pro Čachrov a okolí.
Z archivu Václava Zahrádky, Čachrov
(redakčně upraveno / zkráceno)

Úspěch našich gymnastek

Dne 19. 3. 2015 v ranních hodinách vyjely
naše gymnastky do Klatov na Okresní přebor
ve sportovní gymnastice. Děvčata jela do
Klatov vybojovat co nejlepší pozice, a to ve
skupině 1. – 3. tříd ve složení: Amálie Pospíchalová, Nela Škývarová, Kája Branyšová,
Agáta Pospíšilová. Gymnastky si za týmovu
práci odvezly krásné 5. místo a Amálka
k tomu přispěla ještě lepším 3. místem v jednotlivcích. Skupina 4. – 5. tříd vyjela ve slo-

žení: Julie Kulhánková, Anička Ho, Darja
Lugova. Anička vybojovala krásné 3. místo
a společnými silami holky vybojovaly celkové 3. místo. Skupina 6. – 7. tříd bojovala
ve složení: Pavla Podroužková, Zuzana Kulhánková. Dívky tedy soutěžily jen za jednotlivce, ale i tak obsadily krásné 8. a 9. místo.
Skupina 8. – 9. tříd také bojovala jen v jednotlivcích. Byla to děvčata Jana Halamová
(9. třída) a Adéla Zelenková (8. třída). Děv-

čata si musela dát hodně záležet a naším překvapením bylo krásné 1. místo, které nám
přivezla žákyně naší školy Jana Halamová,
která si s námi zasoutěží ještě v Nýrsku a pak
už nás bude muset bohužel opustit. Adéla Zelenková vybojovala krásné 4. místo. Děvčata
nám po soutěži sdělila: Děkujeme hlavně naší
trenérce paní učitelce Janě Proškové za přípravu, která se zdá být výborná.
Jana Halamová, 9. třída
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Březen a duben v knihovně

STRANA 4

V měsíci březnu a dubnu se konalo v knihovně opět několik akcí.
Na začátku března navštívili knihovnu předškoláci. Přečetli jsme si několik bajek, z kterých
si děti vzaly ponaučení a na základě nichž
potom kreslily obrázky zvířátek, která pomáhají. Popovídali jsme si také o tom, jak by se
lidé k sobě měli chovat a co by naopak dělat neměli. Nakonec jsme si spolu přečetli pohádku
O Červené Karkulce, kdy předškoláci poznali,
že klidně mohou číst se mnou (kniha měla místo
některých slov nakreslené obrázky ?).
Proběhlo první kolo soutěže ve čtení, kdy
z první, druhé a třetí třídy bylo vybráno po dvou
žácích, kteří budou naši školu reprezentovat
13. 5. 2015 na soutěži ve čtení v Nýrsku.
Dále byla v knihovně čtvrtá a třetí třída a věnovali jsme se čtení v angličtině. Např. se čtvrtou třídou jsme si četli anglicky Příhody malého
kouzelníka. Text děti překládaly ve dvojicích,
a pokud nějaké slovíčko nevěděly, měly při ruce
pomůcku z knihy nebo slovník.
Měsíc duben uzavřela v knihovně pátá třída,
která navštívila v posledním týdnu tohoto měsíce knihovnu hned dvakrát. Děti si zahrály
např. hru AZ kvíz, kdy otestovaly svoje znalosti,
vítězné družstvo získalo sladkou odměnu.
Nejdůležitější dubnovou akcí ovšem byla
Noc s Andersenem, která se v naší knihovně
uskutečnila 17. 4. 2015. Zúčastnily se děti

z druhé, třetí, čtvrté, sedmé a deváté třídy. Celkem se zde sešlo v 18:00 hod. 23 nocležníků. Po
vybrání správného místa na spaní, vybalení
všech dobrot a zabydlení se v knihovně jsme vyrazili do tělocvičny, kde jsme si zahráli spoustu
her, ať už seznamovacích nebo plných smíchu.
Před večeří jsme se zklidnili u výtvarných činností. Podmínkou, kterou děti musely splnit, aby
zde mohly spát, bylo namalování vymyšlené pohádkové bytosti a popsání jejích nadpřirozených
schopností. Každý tedy vystoupil před ostatními
a představil jim svoji postavu. Dále se děti rozdělily do 4 skupin a každá skupina vyráběla
svoji farmu, ke které bylo potřeba vymyslet
i příběh. Po přečtení příběhů děti zasedly k teplým pizzám, které věnoval pro tuto noc Pension
Böhmerwald. Tímto za poskytnutou večeři
moc děkujeme!

6. června 2015 proběhne ve sportovním
areálu 5. ročník závodu „Velká cena Železná
Ruda“ – mezinárodní open přebor Plzeňského kraje horských kol XC. Tento závod je
zařazen ve dvanáctidílném seriálu PAL
(Plzeňská amatérská liga horských kol) Becker Cup 2015. Záštitu převzal starosta města
Železná Ruda, Michal Šnebergr.
Závod je vypsán v 18 kategoriích, od čtyřletých dětí po veterány. Vybrané okruhy jsou
v délkách 2900 / 1400 / 1150 / 220 metrů.
Startovní čísla jsou pamětní. Děti – žáci do
14 let, neplatí startovné. Závod podpořil Plzeňský kraj, Česká unie sportu, Lesy ČR a
další. Pořadatel, Sportovní Club Černý, má
desetileté zkušenosti se závody a vybral tuto

lokalitu, která umožňuje závodníkům ježdění
v plné, 5 metrové šíři běžeckých tras. Okruhy
jsou vybrány tak, aby závod byl bezpečný a
poměření jezdeckého umění bylo pro
všechny jezdce příjemným svezením.
Věříme, že závod v prostředí tohoto areálu
je dobrou nabídkou sportovního vyžití a přivede na Šumavu mnoho cyklistů, kteří se sem
vrátí a poznají další cyklotrasy, které okolí
nabízí.
Více o závodě na:
www.3sc.cz, www.pal-mtb.cz.
Za pořadatele: Milan Černý,
ředitel závodu
(redakčně upraveno / zkráceno)

Železná Ruda – lesní sportovní areál
Belveder bude hostit cyklisty

Před bojovkou jsme si přečetli část knihy Na
hradě Bradě, která byla patronem Noci s Andersenem 2015. Na bojovku se děti rozdělily po
dvojicích (mladší, starší) a vyrazily vstříc stezce
odvahy, kterou jim připravili žáci deváté třídy
a jedna žákyně sedmé třídy. Ti si dali záležet
nejen na samotném průběhu, ale i na celkovém
maskování, oblečení a chování po celou dobu
hry i po celé spaní v knihovně. Tímto bych jim
velice ráda poděkovala a myslím si, že mnozí
žáci z druhého stupně by si z nich měli vzít příklad.
Závěrem bych čtenáře ráda upozornila, že
knihovna bude v posledním květnovém týdnu
(25. – 27. 5.) uzavřena. Děkuji za pochopení
a přeji krásné jarní dny.
Aneta Šárka Šebelíková
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STRANA 5

„Moje funkce je jednoznačná. Jsem kostelnice“,
říká paní Lidmila Kovácsová

Rozhovor s paní Lidmilou Kovácsovou, kostelnicí Farního a poutního kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě a dobrou duší zdejší farnosti.

ŽZ: Dobré odpoledne paní Kovácsová. Dnes jsme se spolu sešly,
abyste představila našim čtenářům vaši činnost, jež souvisí s prací pro
zdejší kostel v Železné Rudě. Jedná se o významnou dominantu města,
tedy o Farní a poutní kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy. Vaši činnost možná znají zdejší farníci, ale jak byste ji představila širší veřejnosti?

LK: Moje funkce je jednoznačná. Jsem kostelnice. Avšak teprve od nedávné doby. Co se týče názvu kostela, v listinách po páteru Prokešovi
jsem našla i označení Kostel Marie Pomocnice z Hvězdy, takže i toto
označení je možné.
ŽZ: Aha..takže kostelnice, to je neobvyklé, vždy jsme slýchávali pojmenování této funkce spíše v mužské variantě – kostelník. Musíte bydlet zde na faře, kde děláme rozhovor?
LK: Ne, ne, určitě ne. Myslím si, že i dříve bydleli kostelníci ve svých
domovech.

ŽZ: Co všechno vlastně spadá do vašich povinností ve funkci kostelnice?

LK: Nevím ..těžko to vyjmenuji (úsměv). Dneska je to trošku jiné.
Dříve, když bylo více lidí věřících, tak se o ty funkce podělili. Někdo uklízel, někdo se staral o oltářní roucha, někdo o květinovou výzdobu. Také
otevírání a zavírání kostela, pomoc páterovi, když přijede na mši… je
třeba připravit všechny věci na mši svatou. Tohle všechno vlastně dnes
dělá kostelník. Navíc si musím všímat i takových věcí, jež souvisí s provozem a výzdobou kostela, co je třeba vylepšit či změnit.
ŽZ: To je vlastně i výkon jakýchsi správcovských povinností…

LK: Ano, dalo by se to tak říci.

ŽZ: A kromě vás a pana faráře Zboroně, který sem dojíždí z Velhartic, je tady ještě někdo další, kdo patří mezi ty, jejichž práce se vztahuje
ke kostelu?

LK: Ano, paní Helenka Hánová, jež je správkyní zdejší fary, odemyká
a zamyká kostel. Pokud je pryč, dělám tuto činnost já. Jinak už tady
vlastně nemáme skoro nikoho.

ŽZ: Vy jste mluvila i o rouchu, jež je potřeba ke mši. Kdo se stará
o tyto věci? Jistě se musí prát, žehlit a podobně, kdo to dělá?

LK: Jistě, oltářní roucha odváží Helenka (p. Hánová – pozn. red.), dříve
jsem to nosila já do sběrny (sběrna prádla v Železné Rudě – pozn. red.),
je to dosti daleko, když jsem měla plnou tašku, tak to bylo pro mne velmi
obtížné. Nyní to Helenka přiveze zpět, čisté, vymandlované. To je pro
mne velká pomoc.
ŽZ: Jak často tady probíhají mše?

LK: Mše je tady jednou za týden, a to v sobotu, s nedělní platností. Protože faráři mají obvykle více farností, nemohou tedy stihnout vše v neděli.
Je třeba mše rozdělit na sobotní a nedělní.

ŽZ: Tak to máte tedy dost práce. To možná nemůžete ani na dovolenou, nebo ano?
LK: Ale ano, to mohu, my se vystřídáme.

ŽZ: A teď mě povězte, kdo v kostele např. uklízí? Vždyť je tam spousta
předmětů, jež se musí zbavovat prachu, je třeba zamést podlahu,
schody,.jak se to dá stihnout?

LK: To musím prostě stihnout já. Úklid, roucha, vymetení pavučin pavouci jsou totiž v kostele nesmírně aktivní (smích). Navíc jsem se za-

vázala k další činnosti. Před pár lety jsem našla na půdě zdejší fary množství knih, mezi kterými jsem objevila pozůstalost po faráři, jenž se zapsal
zlatým písmem do dějin Železné Rudy. To byl velmi laskavý člověk.
ŽZ: A můžete prozradit jeho jméno?

LK: Mám na mysli pátera Antonína Prokeše, jenž byl také v padesátých
letech 10 let žalářován kvůli své víře. Ve druhé polovině 20. st. sídlil zde
na faře a železnorudskému kostelu věnoval veškerou svoji péči.
ŽZ: A jaký je tedy ten úkol, který jste si dala?

LK. Slíbila jsem sobě i panu faráři, že všechny knihy prohlédnu, což
činím. Musím říci, že jsem nalezla mnohé krásné věci, čím více hloubám
nad těmi poklady, tím více obdivuji zájmovou všestrannost a hloubku vědění pátera Prokeše. On například vyráběl krásné plakáty na mše. Při tom
všem samozřejmě byl bedlivě sledován komunistickou nomenklaturou.
Mám např. listinu, ze které vyplývá, že v roce 1982 či 1983, nevím přesně,
dostal důtku za to, že neoznámil příjezd německého autobusu, plného turistů, které vpustil do kostela a ještě pro ně odsloužil mši svatou.
ŽZ: A kdo panu faráři tu důtku uděloval? To byli místní soudruzi?

LK: To přišlo z Klatov, kde na Okresním národním výboru sídlil i odbor
pro věci církevní, či tak nějak se to jmenovalo. Tak tam odtud přišla důtka.
A nebyla první. Ale z Železné Rudy dostaly Klatovy hlášení. To ano.
ŽZ: Tak to byl asi obrovský poprask, když český farář odsloužil mši
v němčině.
LK: Ano, velké provinění to bylo. Páter Prokeš uměl německy, měl sestřenici ve Vídni. V jeho pozůstalosti je mnoho dopisů v němčině.
Pokračování na straně 6
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„Moje funkce je jednoznačná. Jsem kostelnice“,
říká paní Lidmila Kovácsová

Dokončení ze strany 5

ŽZ: Páter Prokeš byl tedy velkou osobností zdejší farnosti. Vy jste,
paní Kovácsová, zdejší rodačka?

LK: Já jsem se narodila v Klatovech. Povoláním jsem učitelka, v Železné Rudě jsem začínala učit v roce 1961 a končila jsem v roce 1979.
Poté jsme se stěhovali do Bratislavy. V roce 1992 jsem se vrátila zpět
a učila jsem na zdejší škole až do roku 2008. Také jsem dělala ve zdejší
knihovně.
ŽZ: A jak jste se tedy vlastně stala kostelnicí? A jak je to dlouho?

LK: Tři roky. Před tím tady byl jiný kostelník, také ze Železné Rudy. Po
výměně farářů jsem pomáhala novému faráři s orientací v novém prostředí. Občas jsem se musela na něco zeptat a on mě jednou obdaroval
knihou, která se jmenovala Co dělá kostelník, či tak nějak. Já jsem podotkla, že nejsem kostelník, pan farář se zarazil a pak pravil: „Od teďka
jste.“ Tak jsem se stala kostelnicí.
V průběhu kalendářního roku vedu takovou statistiku, kroniku či provozní deník, nevím, jak to přesně nazvat, o tom, co se v kostele událo, jak
běží provoz kostela, či zaznamenám určité zvláštnosti nebo kolik peněz se
vybralo za průvodcovství. Také zapisuji, které vzácné návštěvy přijely,
např. návštěvu pana Bechtolzheima, před třemi roky, jehož nepřímí předkové založili náš kostel. Je to velmi milý a skromný člověk, který projevil přání setkat se se zdejšími věřícími. Což byli asi čtyři lidé.
ŽZ: Cože? Tak málo? Opravdu?

LK: Ano opravdu, na naše akce chodí asi tak okolo pěti věřících.

ŽZ: Tak to je zde poměrně malá farnost. Nebo, čím se vlastně udává
velikost farnosti? Počtem farníků?

LK: To je těžko říci. Myslím, že je důležité, že se vůbec někdo chodí
do kostela modlit.
ŽZ: A co si myslíte vy sama, že by ten náš kostel potřeboval. Tady proběhly opravy, kostel vypadá velmi pěkně.

rozměrné obrazy, které by bylo třeba zrenovovat. Také bychom potřebovali v kostele zavést přitápění. Mělo by se jednat o kontaktní zahřívací
podložky. Jestli se to podaří, to nevím.

ŽZ: Takže prostor pro investice je zde velký. Má kostel, nebo spíše
farnost, nějaké své vlastní možnosti financování?

LK: Železná Ruda je v něčem vyjímečná, a to v tom, že sem přicházejí
turisté a mnozí jsou věřící a dávají peníze do pokladničky. Ovšem peníze
z těchto pokladniček odevzdává farář diecézi. Ale diecéze také přispívá na
potřebné vybavení a opravy. Samozřejmě.
ŽZ: A jak je to vlastně s návštěvníky kostela? Chodí jich hodně? Co
byste jim vzkázala?

LK: Já musím návštěvníky pochválit. Ti, co chodí na prohlídky, jsou
vzorní a štědří. Dokonce se najdou někteří návštěvníci, kteří kritizují tak
nízký poplatek za hodinovou prohlídku kostela s výkladem. Činí totiž
25,- Kč. Návštěvníci však zaplatí dobrovolně většinou více. Provázím
třeba i jednoho zájemce, stejně jako velkou skupinu. (Pozvánka na pravidelné prohlídky je uveřejněna na str. 7. pozn. red.).
ŽZ: Jak vy, paní Kovácsová, vidíte duchovní rozměr současné populace?

LK: Na první pohled to vypadá špatně. Např. v Železné Rudě je v současné době max. do 10 věřících. Na počet obyvatel je to hrozné. Ale já si
myslím, že každý z nás je na cestě k Bohu jinde. My jsme všichni putující po tomto světě. Možná jsou lidé hledající. A potřebují jen takovou
vzpruhu. Povzbuzení. Jsou mezi námi lidé, kteří se za tu víru zpočátku i
stydí. Takže taková je naše společnost. Ale já to nevidím tak špatně.
Vždycky je nějaká naděje. A za ty hledající se musíme modlit.
ŽZ: Já vám děkuji moc za rozhovor i za naději, kterou vkládáte do
naší společnosti. Je hezké slyšet, že to není úplně ztracené. Přeji Vám,
jménem redakce, aby vaše naděje a přání byly naplněny.
Světluše Chabrová

LK: Nyní je v jednání údržba trámů krovu. To je velmi důležité. Je potřeba je natřít. Také údržba šindele je nutností. Dále máme v kostele dva

Horské chaty na nejbližších šumavských vrcholech – provozní doby léto 2015
Horská chata Pancíř

- otevřeno: do 22. 5. o víkendech, od 25. 5. denně 9:00 – 16:00, v hlavní
turist. sezóně 9:00 – 20:00 včetně rozhledny.
Tel: +420 602 289 805, www.chatapancir.cz

Osserschutzhaus – Velký Ostrý

- od 1. 5. do 1. neděle v listopadu otevřeno denně
Tel.: +49 9943 1351, +49 9948 1049, www.waldverein-lam.de

Arberschutzhaus, Eisensteiner Hütte – Velký Javor

- v provozu od 14. května, otv. doba: 10:00 – 16:00, resp. 17:00
Tel.: +49 9925 94140, www.arberschutzhaus.de, www.arber.de

Chamer Hütte – Malý Javor

- od 13. 6. do 31. 10. otevřeno denně, 11:00 – 17:00
Tel.: +49 9924 94 31 26, www.sc-bodenmais.de

Falkenstein-Schutzhaus, Michael Garhammer
– Gr. Falkenstein

- od 1. 5. otevřeno denně, 10:00 – 17:00
Tel.: +49 9925 90 33 66, www.1315m.de

Rachelschutzhaus (Waldschmidthaus),
Kurt Eibl – Velký Roklan

- v provozu od 1. května denně, od 9:00 do: podle počasí a zájmu
turistů.
Tel.: +49 172 7850362, www.waldschmidthaus.eu

Lusen Schutzhaus, Heinz Duschl – horská chata na Luzném

- od 1. května otevřeno denně, www.lusenschutzhaus.de
Václav Šebelík, ITC Železná Ruda

Rachelschutzhaus
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – léto 2015

Akce:
Pořadatel/místo:
Kontakt:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 5.
Horský půlmaraton
Pearmanent s.r.o. / oblast Pancíře
775 670 277
1. ročník běžeckého závodu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. 5.
Noc kostelů
Farnost Velhartice, Nýrsko
732 771 807
- kostely budou do půlnoci přístupné, uskuteční se hudební koncerty (H. Stráž 21:00, Ž. Ruda 22:30), prohlídky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 5.
Koncert Železnorudského
ŽSS Žel. Ruda / Aula ZŠ K. Klostermanna
737 331 059
smíšeného sboru, o.s. - jarní koncert pěveckého sboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 5.
Bikepark opening
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- zahájení letní sezony s otevřením bikeparku, večerní koncert open air
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 5.
Zkoušky IPO
Kynologický klub Ž.Ruda
607 810 762
- pro členy základních kynologických organizací, nebo členy chovatelských klubů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 5.
Den dětí
SDH Ž. Ruda / Žel. Ruda, 13:30
376 397 150
Hasiči a Kynologové připravili dětem odpoledne plné her a zábavy…
607 810 762
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 5.
Belvederský biatlon
TJ Tatran Ž. Ruda / Lesní bežecký areál Belveder
376 397 574
- 15. ročník, Přebor Plzeňského kraje
606 060 120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 5.
Zkoušky NZŘ
Kynologický klub Ž. Ruda
607 810 762
- pro členy základních kynologických organizací, nebo členy chovatelských klubů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. – 7. 6.
Sraz Kaipanů – VII. ročník
Penzion HABR
603 894 139
- pravidelný sraz vyznavačů sportovních kabrioletů, koná se u penzionu HABR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. 6.
Velká cena města Železná Ruda SC Plzeň / Lesní běžecký areál Belvedér
724 201 530
- závod horských kol, zařazený do seriálu závodů „Pohár Plzeňského kraje MTB“
info@3sc.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. 6.
Den dětí
SDH H. Stráž / Hojsova Stráž
376 361 227
- oslava Dne dětí proběhne tradičně u hasičárny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 6.
,,Železnorudskej noháč“
Pizza Music bar INET / Kurty SKI-BIKE Apartments
777 324 570
- 10. roč., turnaj v nohejbalu dvojic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 6.
,,Slunovrat“ – setkání u Pomníku Barabů Železnorudský klub / Pomník Barabů
376 397 185
- pravidelné každoroční setkání na oslavu Slunovratu u Pomníku Barabů, občerstvení u ohně zajištěno…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 6.
Jarním Železnorudskem – „Belvederský lesní kros“ TJ TATRAN / Lesní běžecký areál Belvedér
376 397 024
- 36. ročník crossového závodu okolím Železné Rudy

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“
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.: +420 605 226 518
„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:

„Dědeček hříbeček a jiné šumavské houby“ – výstava fotografií, p. Václav Burle, 5. 5. – 28. 6., Muzeum Šumavy Železná Ruda
„Vodní elektrárna Černé jezero“ – výstava Z. Roučky k 85. výročí zahájení provozu, 7. 7. – 31. 10., Muzeum Šumavy Železná Ruda
„Výstava obrazů V. König a přátelé, 8. 8. – 30. 8., Hojsova Stráž, kostel
/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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období: 1. duben 2015 – 1. květen 2015

Vážení čtenáři,

v dubnu jsme tradičně postavili májku a jsme rádi, že se vás přišlo na tuto akci tolik podívat. Těm, kteří přišli, určitě neunikl pohled na naše nová
výjezdová vrata. Stará plechová vrata, kterými v zimě dovnitř sněžilo, a v létě se kroutila a téměř nešla zavřít, případně k tomu bylo zapotřebí síly až
tři hasičů, byla nahrazena automatickými, sekčními a tepelně izolovanými. Za tuto nemalou investici děkujeme městu, které výměnu zaplatilo. Investice
se vrátí nejen v energetické úspoře, ale také v rychlejším výjezdu naší techniky k zásahům.

1x požár

Události za duben 2015

2x dopravní nehoda

7. 4. – K požáru chaty na Špičáku jsme vyjeli v odpoledních hodinách.
Chata se nacházela v lese, kam nebylo možné zajet s cisternou,
a proto muselo být nataženo přes 200 m hadic. Majitel chaty se
před naším příjezdem snažil požár sám uhasit a zachránit psa,
který byl uvnitř. Požár byl za několik minut lokalizován, část podlahy a střechy musela být rozebrána. Zvíře bohužel
požár nepřežilo. Místo události bylo hlídáno do nočních hodin.

19. 4. – K dopravní nehodě osobního automobilu před Skelnou jsme vyjeli s RZA i CAS. Na místě nehody se
nacházelo osobní vozidlo, které leželo na střeše
v potůčku. Oba pasažéři z vozidla se při našem příjezdu nacházeli mimo něj a utrpěli lehká zranění.
Byla provedena protipožární opatření a asistence
ZZS při ošetření a transportu zraněných. Po vyšetření nehody Policii ČR jsme asistovali u vyproštění vozu.

21. 4. – Asistence Dopravní zdravotnické službě s transportem pacientky.

1x technická pomoc

21. 4. – Dopravní nehoda nákladního automobilu se stala mezi Špičákem
a Hojsovou Stráží. Řidič z tohoto karambolu, při kterém přerazil
několik smrků, vyvázl jako zázrakem bez zranění. Z vozu musela
být odstraněna část nákladu, aby mohl být vyproštěn zpět na silnici.
fb
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Poslední dubnový den patřil stavění máje před naší hasičskou zbrojnicí. Počasí se odpoledne vyvedlo, a tak nejen děti pomohly ozdobit špici máje a věnec
barevnými pentlemi. Poté se hasiči ujali samotné stavby. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili a podpořili náš sbor. Peníze, které jsme si nejen
touto akcí vydělali, budeme opět investovat do naší zbrojnice. Ale o tom vám napíšeme příště.

Dětský den

Soutěže o ceny a sladkosti, občerstvení pro děti zdarma, bohatý program,
ukázka techniky hasičů, městské policie a složek IZS… K tomu určitě i nějaká
ukázka zásahu. To vše a mnohem více budete moci dopřát svým ratolestem v neděli 31. 5. 2015 na fotbalovém hřišti, kde budeme od 13. 30 hod. pořádat Dětský den.

Půjde Bára Zíková ve stopách Šárky Záhrobské?

Pilně trénuje a závodí hlavně v Krkonoších
nebo v Německu, v Alpách. V Železné Rudě se
moc nezdržuje. Proto málokdo ví, že v letošní
sezóně doslova vylétla na Šumavě nová sjezdařská hvězdička, pilná a talentovaná lyžařka,
Barbora Zíková, žačka Základní školy v Železné
Rudě. Z důvodu zajištění co nejkvalitnějšího tréninku je členkou hned dvou oddílů – SK Špičák
a SC Zwiesel. Na mistrovství ČR žactva ve
Špindlerově Mlýně vyhrála čtrnáctiletá mladší
žačka všechny tři disciplíny – slalom, obří slalom i super G. Totéž dokázala zopakovat na
mistrovství Německa, kde se umístila na prvém
místě i v hodnocení seriálu závodů Německého
poháru! Zůčastnila se s velkým úspěchem i silně
obsazených mezinárodních závodů Zauchensee
(2 x první mezi závodníky z 16 zemí), ve Škofa
Loka byla druhá a v mezinárodně uznávaných
Říčkách, kde reprezentovala ČR, byla třetí. Na
tradičním, neoficiálním mistrovství světa žactva
v italském Topolinu, kde soutěžili rerezentanti
ze 42 zemí, dosáhla skvělého druhého místa
v obřím slalomu. V Českém poháru 2015 skončila Bára na druhém místě. Není divu, že Bára
vévodí listině bodů ČR ve všech disciplínách
ml. žákyň.
Závodnické začátky absolvovala pod vedením zkušeného železnorudského trenéra Aloize
Janďury, na jejím dalším závodnickém vývoji
později zapracoval Petr Pohanka, trenér SK Špičák. V poslední době trénuje především pod vedením svého otce, Petra Zíky, s bavorským
výběrem a s oddílem SC Zwiesel.
V letošní podzimní přípravě vydatně pomohl
špičkový trenér Jiří Fiedler, který Barče umožnil účast na tréninkových soustředěních jeho
oddílu, Bižuterie Jablonec, na ledovcích v Rakousku.
Bářin otec pravidelně dbá i na kvalitní letní
přípravu, která se odehrává převážně v okolí rodinné chalupy v Hošticích. Bářino léto ovšem
nebude trvat dlouho, jelikož již od července ji
čeká několik pobytů na ledovcích, zpočátku zaměřených na trénink ve volné jízdě a testování
lyží, a poté na postupný přechod do tyčí.
Všechny úspěchy Báry by byly nemyslitelné bez
ohromné píle a vytrvalosti děvčete a velké podpory rodičů a školy.

Zdá se, že ve šlépějích Báry kráčí i její dvanáctiletá sestřička Eliška. Ta v letošní sezóně
obsadila první místo v Bavorské sérii Sparkasse
Kindercup a v kvalifikaci na mistrovství Německa druhé místo. Navíc má na kontě i několik skvělých umístění v Zauchensee.
Přejme oběma děvčatům i jejich otci, aby se
další sezony vydařily podobně, jako ta letošní,
protože pak by otázka v názvu článku nemusela
být nikterak nadnesená. Bára má za sebou hodně
dřiny a hodně práce ji ještě čeká, ale perspektiva je zde veliká. Na úspěchy této závodnice
mohou být hrdí fanouškové lyžování, ale
i ostatní občané ze Železné Rudy, klatovského
okresu i Plzeňského kraje. Že dovede Bára
dobře reprezentovat, předvedla skvěle již na
loňské celostátní olympiádě mládeže na Vysočině a je velkou favoritkou pro olympiádu příští.

Proto, aby se vše dařilo i nadále, bude třeba ještě
získat morální i finanční podporu sponzorů, organizací a opravdových přátel sportu. Bára a její
otec si ji zaslouží v plné míře.
Jaroslav Frič
(redakčně upraveno)

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI
PEČOVATELKA

Do našeho profesionálního týmu přijmeme novou kolegyni pro práci v domácnostech klientů (senioři, osoby se zdravotním postižením), do nově otevřeného střediska na Železné Rudě. Práce na dvě směny, možnost pracovat
i na zkrácený úvazek. Předpokládaný nástup 25. 5. 2015.

Životopis a motivační dopis zašlete výhradně emailem na info@charitasusice.cz do 10. 5. 2015.
Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému řízení.
Kontaktní pracovník: Stanislava Fischerová, asistentka, tel.: 376 523 324, 731 402 921.
Organizace: Oblastní charita Sušice, Volšovy 1, 342 01 Sušice, www.charitasusice.cz

Požadujeme:
•
střední vzdělání (SOU, SŠ), čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost
•
řidičský průkaz sk. B nutností
•
výhodou praxe v oboru a kurz pracovníka v sociálních službách
(lze doplnit do 18 měsíců od nástupu)
•
ochota dále se vzdělávat (povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně)
•
znalost práce na PC
•
organizační schopnost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, příjemné
vystupování, psychická odolnost, empatie, trpělivost, komunikativnost
•
bydliště v Železné Rudě výhodou
Nabízíme:
•
smysluplnou a odpovědnou práci na hlavní pracovní poměr, s možností pracovat
také na zkrácený pracovní úvazek, nebo na dohodu o provedení práce
•
práci v organizaci s dlouholetou tradicí
•
možnost profesního růstu, týden dovolené navíc
•
hrubá mzda 12 000 – 16 000 Kč
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Hlavní důvody přijetí živočichů do záchranných stanic

– pokračování rozhovoru s Ivanem Lukešem, zoologem přírodovědného pracoviště Muzea Šumavy
v Kašperských Horách a zakladatelem Záchranné stanice handicapovaných živočichů v kašperských Horách

Poranění zvířat přijatých do záchranných stanic můžeme rozdělit do čtyř základních kategorií:
a) zvířata poraněná úmyslně – původním cílem
byla jejich nezákonná likvidace
b) zvířata poraněná neúmyslně – náhodné úrazy,
vyčerpání
c) mladí jedinci neschopní samostatného života
d) přírodní vlivy

Úmyslně poranění jedinci

Jak jsme si již řekli, někteří lidé se ani
v dnešní době nemohou smířit s tím, že na naší
planetě žijí živočichové, kteří se živí stejnou potravou jako oni. Tyto druhy jsme v minulosti začali nazývat zvěř škodná a bohužel tato tradice
nám vydržela dodnes, a i přes zákonnou ochranu
se je snažíme stále rafinovanějším způsobem načerno zlikvidovat.
Jde především o postřelení, poranění zakázanými mechanickými pastmi (železa), jedovaté
návnady. Hlavně jedy jsou v poslední době nejzákeřnějším „moderním“ a tichým způsobem likvidace chráněných živočichů. Prudký jed
karbofuran, původně sloužící jako insekticid, je
poslední dobou masově zneužíván k trávení
i těch nejohroženějších živočichů. Každoročně
tomuto jedu podlehne několik orlů mořských
i dalších vzácných dravců, také vyder apod. Tato
zvířata po pozření návnady umírají téměř okamžitě, jedná se o dotykový nervový jed. Při otravách tímto jedem nemáme na záchranu téměř
žádnou šanci. I ostatní, méně nebezpečné jedy,
aplikované na hubení hlodavců či slimáků, působí v populacích predátorů nemalé ztráty.

Neúmyslně poranění jedinci

Do této kapitoly patří všechny ostatní úrazy,
které způsobil sice také člověk svojí činností, ale
neúmyslně. Nejčastější jsou střety s motorovými
vozidly, úrazy elektrickým proudem, nárazy do
drátů vysokého napětí a prosklených stěn, pády
do komínů, jímek, sil a jiných urbanistických
a technických pastí, poranění predátory (kočky,
psi). V těchto případech je již větší naděje na záchranu, záleží na rozsahu poranění.

Mláďata

Zvláštní kapitolu tvoří mladí jedinci, ještě neschopní samostatného života. Na jaře, v období
kladení a vyvádění mláďat jsou stanice zahlceny
novými přírůstky. Lidé se setkávají s nejrůznějšími mláďaty, která z neznalosti jejich způsobu
života považují za opuštěná. Z přehnané útlocitnosti je pak odnášejí domů, kde se je snaží
amatérsky odchovat, v lepším případě kontaktují záchrannou stanici. Mnoho srnčat, malých
zajíčků i mláďat zpěvného ptactva je zbytečně
odnášeno z přírody s pocitem záchrany a končí
v lidské péči. Tito „záchranáři“ si neuvědomují,
že matky mnohých živočichů odkládají své potomky do bezpečí a vrací se k nim jen v inter-

valech kojení. Takto instinktivně se chovají
nejen matky, ale i mláďata, která nehnutě leží
ve svém pelíšku a přečkávají první dny svého
života. I ptáci mají své obranné mechanizmy.
Mnoho druhů ptactva, ještě před dosažením plné
vzletnosti, se rozptyluje po okolí, kde jsou za
hlasitého žadonění rodiči stále přikrmována.
Nejedná se tedy o sirotky, ani vypadlá ptáčata
z hnízda, ale o přirozený jev, který zaručuje, že
v případě napadení predátorem není zničeno
celé hnízdo či vrh, ale pouze jeden jedinec. Pro
pracovníky stanic nastávají dvě období nelehké
práce. Prvním je odchov mláďat, který je finančně a hlavně časově velice náročný. Uvědomme si, že mláďata savců musí být v raném
věku kojena každé tři hodiny ve dne i v noci a to
speciálně upraveným mlékem. Kravské mléko
totiž většinu mláďat savců během několika dnů
zabije. Mláďata pěvců musí být krmena ještě
častěji.
U savců vzniká ještě jeden problém, a to s vyprazdňováním. Před každým kojením je nutná
masáž bříška a genitálií, aby se mládě vyprázdnilo a mohlo přijímat další potravu. Samo to nedovede a během krátké doby uhyne. V přírodě
tuto činnost vykonává v prvních dnech života
mláďat matka svým jazykem.
Druhé, mnohdy ještě složitější období, je období návratu odchovaných mláďat zpět do přírody tak, aby se začlenila mezi ostatní jedince

Zoolog Ivan Lukeš si s Vydrou Mášou dobře rozumí.

svého druhu, uměla si sehnat přirozenou potravu
a získala obranné mechanizmy, bez kterých by v
divoké přírodě nepřežila. Mnohdy se to nepodaří, protože mláďata některých druhů – převážně savců – jsou natolik fixována na svoji
adoptivní matku, tedy na člověka, že bezpečný
návrat do přírody je nemožný. Tento jedinec je
odsouzen do konce života žít v lidské péči, což
představuje další náklady. Srnec, vydra i rys se
dožívají v zajetí více než 15 let!
Ivan Lukeš, zoolog, Kašperské Hory

Děti pálily čarodu

Penzion HABR v Železné Rudě připravil na zahradě 4. Čarodějnický rej pro všechny malé
i velké čarodějnice. Vlastní program probíhal 30. 4. již od 16 hodin. Připravenou májku děti
ozdobily. Na zahradu postupně přicházely v kostýmech i ostatní děti, se svými rodiči, a zahrada
se za chvíli zaplnila. Pro děti bylo připraveno osm stání s různým zaměřením. Malovaly na chodník, probíhaly překážkovou dráhou, házely míčkem na pavouka atd. Černokněžník pro každého
připravil čarodějné koště. Každý, kdo se zúčastnil soutěží, obdržel od hlavní čarody „Letecký
průkaz“, dárek a sladkosti. U ohně pak proběhlo loučení se zimou a přivítání jara. Zapálení ohně
již netrpělivě očekávalo mnoho diváků. Došlo i na opékání tradiční uzeniny. Vše se podařilo i díky
krásnému počasí. Však jsme si ho také, společně s dětmi, odpoledne vyčarovali. V letošním roce
se slétl rekordní počet 83
čarodějnic. Za podporu
akce děkujeme městu
Železná Ruda, Železnorudskému pivovaru na
Belvederu, hotelu Čertův
Mlýn a samozřejmě zúčastněným. Těšíme se na
příští rok. Opět se sejdeme 30. dubna 2016 na
zahradě pod penzionem
HABR. Tímto zveme již
nyní další čarodějnice
i ostatní návštěvníky.
Obsáhlou fotogalerii
z akce Rej čarodějnic v Železné Rudě najdete na
Fejsbuku „Penzion Habr“.
Text a foto Milan Sklenář
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Kdo byl Dr. Jaroslav Mattuš

Před rokem 1948 jeho jméno nesla
turistická chata na železnorudském
Pancíři. Vystudoval práva, ale působil
převážně v politické sféře. Patřil k velkým obdivovatelům Šumavy. Věnoval
se aktivně řadě sportů, lyžování, horské turistice nebo kopané jako člen vedení SK Slavie Praha. Jeho otcem byl
významný pražský staročeský politik
JUDr. Karel Mattuš.
Koncem osmdesátých let 19. století
zřídil Sněm Království českého veřejnoprávní peněžní ústav, Zemskou banku. Na doporučení mecenáše Josefa
Hlávky, přeštického rodáka, byl jeho vrchním ředitelem jmenován JUDr.
Karel Mattuš (1836 – 1919).
Tento staročeský politik platil za velmi zdatného odborníka ve svém
oboru, ale i řečníka v parlamentu. Pod jeho dlouholetým vedením Zemská banka poskytovala rozsáhlou výhodnou úvěrovou činnost, která vedla
k rozkvětu budování – zejména železniční sítě - do takové hustoty, jak ji
známe dodnes.
Jeho jediný syn, Jaroslav Mattuš se narodil 9. ledna 1867 v Mladé Boleslavi. Po maturitě na tamním gymnáziu studoval na právnické fakultě v Praze.
Soudní praxi vykonával v Ústí nad Labem, v nedaleké Bílině a v Praze.
Již jako student byl veřejně činný, zejména ve studentských spolcích.

Biatlon

Železnorudský biatlon vstoupil do letní sezony na tradičních zahajovacích závodech, v Berouně a v Praze – na Žižkově, ve velkém stylu.
Po úspěšné zimní sezóně se všichni závodníci Tatranu, hlavně mládežníci, těšili, až se v dubnu rozjede letní sezona v biatlonových krosech.
Jako již tradičně v posledních letech, letní sezona začíná ve středočeském
kraji a v Praze. Agilní oddíly biatlonu KB Beroun a Kapslovna Praha pořádají zahajovací závody nové letní sezóny.
18. dubna uspořádal KB Beroun 1. kolo – vytrvalostní závod na velmi
náročných tratích. Závod v Berouně našim závodníkům vždy velmi vyhovuje, jak profilem, tak i výbornou atmosférou. Na úvod sezony startovalo 115 závodníků z celých Čech.
Z výsledků:
žáci „B“:
11. Martin PSCHEIDT
žáci „C“:
2. Robert SVÍTIL, 6. Tomáš PSCHEIDT
žákyně „C“:
6. Terezie FISCHEROVÁ
dorostenci „A“:
3. Vojtěch NOVOTNÝ
junioři:
1. David TOLAR, 2. Tomáš MATĚJKA
muži „B“:
1. Michal PSCHEIDT
Současně probíhal i závod v Kadani, kde pro Tatran získal v kategorii
mužů 1. místo Michal LANDIGA.
V neděli 19. dubna přichystala pro závodníky 39. ročník Žižkovské
stuhy Kapslovna Praha. Za krásného počasí a za účasti 151 závodníků ve
všech kategoriích vybojovali závodníci Tatranu 4 x 1. místo, 1 x 2. místo
a 1x 3. místo. Závodníky překvapilo, že jim ceny, medaile a tradiční stuhy,
určené vítězům, předával oblíbený herec Jan Čenský, člen Českého olympijského výboru.
Výsledky:
Žáci „C“:
1. Robert SVÍTIL, 9. Tomáš PSCHEIDT
Žáci „B“:
9. Martin PSCHEIDT
Žákyně „C“:
1. Tereza FISCHEROVÁ
Dorostenci „A“: 1. Vojtěch NOVOTNÝ (za poslední 3 roky 3 x vítězství)
Junioři:
1. David TOLAR, 3. Tomáš MATĚJKA,
5. Lukáš PSCHEIDT
Muži „B“:
2. Michal PSCHEIDT, 12. Jiří PSCHEIDT ml.
Další závody Českého poháru v květnu:
10. 5. Strakonice, 23. 5. Zruč-Senec, 24. 5. Litice, 30. 5. Chlumčany,
31. 5. Železná Ruda – 15. roč. Belvederského biatlonu
Jiří Pscheidt (redakčně upraveno)
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Aktivně sportoval, cvičil v Sokole, organizoval různé sportovní akce. Je
známo, že přes problémy se zrakem se intenzivně věnoval horské turistice
a také lyžování.
V roce 1907 byl zvolen do výboru fotbalového klubu SK Slavia Praha, kde
dokonce zastával funkci starosty tohoto klubu. Na sport a tělovýchovu nezapomněl ani při jednáních v pražské městské radě, které byl řádným členem.
V meziválečném období byl členem národně demokratické strany. Za
její předchůdkyni byl roku 1906 zvolen do Sboru obecních starších a později do Městské rady v Praze.
V roce 1910 neúspěšně kandidoval v doplňovacích volbách do Říšské
rady za Staročeskou stranu.
Po vzniku ČSR zasedal v Revolučním národním shromáždění za Českou státoprávní demokracii, resp. za z ní vzniklou Československou národní demokracii. I zde se angažoval v podpoře turistického ruchu a sportu.
Byl oblíbený ve společnosti pro svoji velkou noblesu a zábavnost. Jeho
přátelé ho znali jako velkého milovníka hudby. Spolustraníci si jej vážili
pro řečnické a debatérské schopnosti, byl pokládán za jednoho z nejnadanějších a nejschopnějších mladších českých politiků.
Koncem roku 1919 se zranil na ruce a z infekce se později vyvinul zápal
plic. Nedlouho po smrti svého otce umírá 12. prosince 1919 na zástavu
srdce v podolském sanatoriu, dnes v Praze - Podolí. Je pohřben v rodinné
hrobce na Vyšehradě.
V roce 1923 po něm byla pojmenována chata na Pancíři, v Železné
Rudě.
Josef Růžička, Plzeň (redakčně upraveno)

Ze závodu 39.ročník Žižkovské stuhy
Přední řada: Lukáš Pscheidt (5.), Dadid Tolar (1.), Tomáš Matějka (3.), Jan
Čenský, J.Pscheidt Zadní řada: Robert Svítil (1.), Vojta Novotný (1.), Michal
Pscheidt (2.), maskot Honzík Pscheidt, Martin Pscheidt (9.) a Tomáš
Pscheidt(9.) Vítězka starších žákyň Terezka Fischerová je v zadní řadě 1. zleva
Pscheidt + foto Pscheidt J. ml.
Senzační úspěch pod
vysokou sítí
Historický úspěch
v kolektivní hře zaznamenali žáci základní
školy. Jako nejlepší
družstvo z Klatovska
v krajském finále ve
volejbale, překvapili
soupeře
bojovnou
hrou, a nakonec si
z Rokycan odvezli
pohár za třetí místo.
Zleva stojí nejlepší
hráč turnaje Vítek
Mahovský, dále Jan
Malý, Filip Najman, Martin Windsor, Jakub Larva a na zemi sedící Vojtěch
Novotný.
Foto Ctirad Drahorád
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„A“ – muži, III. třída

11. 4.
18. 4.
25. 4.
2. 5.

Žel. Ruda „A“ - Velhartice
Žel. Ruda „A“ - Milčice
Žel. Ruda „A“ – Žihobce
Žel. Ruda „A“ – Dešenice

Následující zápasy:
16. 5.
So
17.00 hod.
23. 5.
So
17.00 hod.
30. 5.
So
17.00 hod.
6. 6.
So
17.00 hod.
13. 6.
So
17.00 hod.

„B“ – muži, IV. třída
12. 4.
26. 4.
3. 5.

1:0
4:1
1:6
6:2

(Tomáš Černý)
(za domácí: 4 x J. Duda)
(za domácí: Jiří Malý)
(za domácí: 2 x V. Hájek,
2 x M. Loos, T. Černý, J. Duda)

Žel. Ruda „A“ – Zavlekov
Žel. Ruda „A“ – Bezděkov
Žel. Ruda „A“ – Svéradice „B“
Týnec – Žel. Ruda „A“
Žel. Ruda „A“ – Švihov – poslední zápas

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

Následující zápasy:
17. 5.
Ne
13.30 hod.
24. 5.
Ne
13.30 hod.
31. 5.
Ne
13.30 hod.
6. 6.
So
17.00 hod.
14. 6.
Ne
13.30 hod.

FOTBAL
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1:5
1:3
3:3

(za domácí: V. Nedvěd)
(za domácí: A. Trejbal)
5:4 na penalty (za domácí:
Velacký, V. Nedvěd, J. Duda)

Žel. Ruda „B“ – Spůle
Žel. Ruda „B“ – Janovice „B“
Žel. Ruda „B“ – Nýrsko „B“
Chudenice – Žel. Ruda „B“
Žel. Ruda „B“ – Dlažov – poslední zápas

Poděkování:
Velké poděkování bychom chtěli vyjádřit p. Jiřímu Turnerovi a p. Vladimíru
Jirkovi za sponzorský dar, který věnovali našim mladým fotbalistům.

Společné setkání zastupitelů Bavorské Rudy, Železné Rudy, různých spolků,
ale i občanů, se konalo u zavřeného bazénu v Bavorské Rudě. Cílem setkání
bylo zamyšlení se a navrhnutí možného rozvoje, rekonstrukce a zatraktivnění
této oblasti.

Dne 27. 4. 2015 se na pozvání starosty Bavorské Rudy Charly Bauera sešli
zastupitelé Bavorské I Železné Rudy, zástupci občanských spolků a škol. Celkem se zúčastnilo 35 zástupců z Čech a Bavorska. Cílem bylo vzájemné seznámení a sblížení.
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