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Generální ředitel HZS ČR

Vážení návštěvníci našeho města, vážení čtenáři Železnorudského zpravodaje,
začátkem června jsme si připomněli 25 znovuobnovení provozu železnice z české strany a otevření hraničního nádraží v Železné Rudě – Alžbětíně. Toto, i pro
turistiku velice zajímavé místo, je svědkem někdy i pochmurné totalitní historie
Železnorudska i celého, dnes pro turisty významného, přeshraničního regionu.
Nejen 25. výročí Alžbětínského nádraží, které přilákalo pamětníky i mladé
lidi, ale i další akce pořádané na Železnorudsku jsou lákadlem pro všechny,
kteří mají Šumavu rádi. Proto mi dovolte, pozvat Vás na akce v rámci projektu Železnorudsko Vás baví, na kterých se s vámi rád osobně setkám. Jednou
z nejvýznamnějších akcí pořádanou městem Železná Ruda jsou Rysí slavnosti.
V letošním roce jsou výjimečné ještě tím, že parní vlak bude jezdit oba dva víkendové dny, tedy 2. a 3. 7. 2016, ovšem již 1. července přivítáme početnou delegaci
z našeho partnerského města Aldena. Tradiční železnorudské slavnosti, jsou oblíbenou akcí všech, kteří mají rádi zábavu a sousedské posezení.
Měsíc červen z pohledu práce místní samosprávy je také termínem pro schválení závěrečného účtu města. Letošní závěrečný účet je výjimečný rekordními
příjmy i výdaji v roce 2015, a to díky běžným příjmům a získaným dotacím.
Investovalo se do majetku města, infrastruktury i do podpory cestovního ruchu.
Věřím, že nejen tento rok, ale i další léta budou přínosná pro rozvoj, spolupráci
a zvyšování atraktivity našeho regionu.
Michal Š n e b e r g r
Starosta Železné Rudy

na návštěvě
v Plzeňském kraji
Ve středu 25. května 2016 zavítal generální ředitel HZS
ČR genmjr. Drahoslav Ryba do Plzeňského kraje v rámci
plánovaných cest po HZS krajů. Plzeňský kraj je tak šestý
v pořadí, který generál poctil svoji návštěvou.
Po slavnostním zahájení programu se generální ředitel
v doprovodu ředitele HZS Plzeňského kraje plk. Ing. Františka Pavlase a ředitele Územního odboru Klatovy HZS
PK Aleše Bucifala přesunul na radnici města, kde společně
s hejtmanem Václavem Šlajsem, starostou Klatov Rudolfem
Salvetrem a starostou Železné Rudy Michalem Šnebergem
projednávali především otázku zajištění požární bezpečnosti
v oblasti Šumavy a Železnorudska. Diskutovalo se například
o možnostech zřízení hasičské stanice v Železné Rudě, kde
by podle návrhů mohla v budoucnu vzniknout profesionální
jednotka. Generální ředitel přislíbil vytvoření podmínek pro
vznik stanice v kategorii P0. Pokud by šlo vše podle nastíněných plánů, profesionální hasiči by zde sloužili od roku
2018.
Nicole Zaoralová, HZS ČR

25 let partnerství Železná Ruda – Aldeno
V letošním roce je tomu 25 let, kdy začalo jedno mezinárodní partnerství. A to mezi Železnou Rudou a italským Aldenem. Přátelství začalo mezi základními školami výměnnými pobyty žáků, mezi vedeními obcí, krátce nato i mezi sbory
dobrovolných hasičů a dalšími spolky. V pátek 10. června se
proto vydali na cestu do Itálie 2 velké autobusy, téměř plné
občanů Železné Rudy, železnorudského smíšeného sboru,
fotbalistů a hasičů. Krátce po příjezdu do Aldena proběhlo
slavnostní přivítání naší výpravy. Pamětní plaketu obdržel
starosta Michal Šnebergr od svého italského protějšku Nicoly Fiorettiho. Na oplátku mu byl předán křišťálový pohár.
U samotných počátků partnerství obcí byl i Vlastimil Štochl,
ochotný a zkušený překladatel, kterému byla za mnohaleté
působení věnována pamětní plaketa. Tu mu předal Loris Innocenti, který je zase spoluodpovědný za přátelské vztahy,
které se za dvě desítky let vybudovaly mezi sbory dobrovolných hasičů. .

Předání darů při uvítání v Aldenu. Vlevo: starosta Nicola Fioretti, v pravo: starosta
Michal Šnebergr

Pokračování na straně 2
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25 let partnerství Železná Ruda – Aldeno
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Následovala hasičská chvilka, během níž
starosta sboru Aleš Sekyra věnoval veliteli aldenských hasičů Damianu Muragliovi sošku
patrona hasičů sv. Floriana s věnováním a na
oplátku obdržel pamětní plaketu. Překvapením
pro všechny byl následující dárek pro Italy –
zásahová hadice, ozdobená italsko – českými
vlajkami. Tu totiž před předáním téměř nikdo
neviděl a sklidila velký aplaus. Po děkovných
projevech následoval přípitek všech přítomných a slavnostní večeře ve stanech, kde se
pořádaly městské slavnosti. Po večerní zábavě
se druhý den konalo přátelské fotbalové utkání mezi domácími a našimi borci. Po poněkud
ostřejším začátku, kdy během několika minut
opustili pro zranění hřiště dva naši hráči, došlo i na góly a uklidnění hry. Celkové skóre
pobavilo hlavně diváky, kteří viděli celkem devět gólů a bavili se i během deštivého počasí.
Železnorudští fotbalisté rozstříleli domácí 7:2
a uvidíme, jak si povedou v odvetném zápase
během Rysích slavností. Po společném obědě
následovalo vystoupení italského hudebního
Symbolické spojení dvou konců česko-italské
hadice, dvěma veliteli ze dvou měst v jeden
celek, jedno partnerství. Vlevo velitel hasičů
Aldena - Damiano Muraglia, vpravo starosta
SDH Železná Ruda – Aleš Sekyra

tělesa Banda Sociale di Aldeno, které sklidilo
zasloužilý aplaus. Nesměla chybět ani exkurze
v místním vinařském podniku, kde nám ukázali, jak vlastně takové víno vzniká a zraje.
Exkurze proběhla i u místních hasičů v jejich
provizorní zbrojnici, neboť i u nich se čeká výstavba nové hasičské zbrojnice. V neděli jsme
v místním kostele shlédli mši, během níž a po
ní vystoupil Železnorudský smíšený sbor. Ten
předvedl svůj pěvecký um a dostavilo se mu
patřičného uznání. Poté již následoval odjezd
do našich končin. Bohatou fotogalerii naleznete na našem facebooku, případně napříč tímto
zpravodajem.
Poděkování kamarádovi, překladateli Vlastimilu Štochlovi
Foto a text: Filip Brož

Zásahová hadice v česko – italském provedení.
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Setkání parohatých měst
bylo uspořádáno již posedmé. Jde o setkání, nabité recesí, dobrou zábavou, smíchem,
hudbou, různými tanečními vystoupeními, a to
jak zástupců jednotlivých obcí, tak i odvážných jednotlivců. Konalo se poslední víkend
v květnu a úvodní program se odehrával v ArberLandHalle, v Bavorské Rudě. Tam se představila všechna města a obce, jejichž zástupci
se letošního setkání zúčastnili. Bylo jich celkem 16. Všichni postupně představili své obce,
které reprezentují a obdrželi od pořadatele,
tedy města Železná Ruda, upomínkové dárky.
Následoval bohatý kulturní program, na kterém
vystoupil jednak Železnorudský smíšený sbor,
včetně své dětské „přípravky“, obě tělesa pod
vedením sbormistra Martina Červenky, železnorudští ochotníci nastudovali a odehráli své
„parohaté“ představení, a ani hosté z ostatních
obcí se nenechali zahanbit. Došlo také k předání žezla Parohatých měst následujícímu hostiteli setkání Parohatých měst, kterým budou
Semily.
Zcela plný sál ArberLandHalle sledoval pestrý
zábavný pořad „Parohatá města“
měst a obcí, která jsou zde poprvé, např. Holýšov, Dešenice, Ovesné Kladruby… Vystoupení
některých účastníků byla velmi originální a patří to k té recesi, která je základním kamenem
„Parohatých měst.“
Další den pokračovalo setkání zábavou
v „Areálu za tratí“, kam účastníci došli za zvuku řízné muziky, pochodujíce městem. V čele
průvodu jel kočár tažený koňmi – vše bravurně ovládal Radek Ipser, který vezl čestné hosty
a kapelu Obšuka.
Na místě se své role ujal moderátor Radek
Nakládal, který moderoval setkání oba dva dny.
Na podiu se střídaly kapely, křtilo se nové železnorudské pivo – čtrnáctka, hasiči předvedli
Po uvítání všech přítomných převzal starosta
Železné Rudy Michal Šnebergr parohatou trofej
pro pořádající město

Ze Semil je i zakladatel, prezident a budoucí
hostitel Parohatých měst, pan Vladimír Kubík,
kterého jsme požádali o krátký rozhovor.
„Parohatá města se konala o posledním víkendu v Železné Rudě, bylo to již sedmé setkání v pořadí. Setkávají se města, která mají ve
svém znaku jelena či jelení paroží. Každá obec
či město do toho setkání vnese něco svého,
vždy se tedy jedná o setkání neopakovatelné.
Železné Rudě však patří jeden primát, a tedy,
že poprvé v historii se toto setkání konalo ve
dvou státech současně, tedy v české a bavorské
Železné Rudě. To bylo velmi pozitivní, ale pro
Parohatá města je to naprosto nový rozměr. Co
mne nejvíce potěšilo, to je účast nováčků, tedy

Soubor ochotníků ze Železné Rudy přijímá ovace diváků po úspěšné divadelní hře
Pokračování na straně 4
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Setkání parohatých měst

Dokončení ze strany 3

Železnorudský smíšený sbor si zazpíval společně s dětským pěveckým sborem

ukázku svých zásahů, Akvabely z Dešenic potěšily všechny diváky a ti, kteří neváhali a přišli, se výborně bavili.
O pár poznatků z celé akce se s námi podělil také místostarosta Železné Rudy, pan Milan
Kříž, který celé odpoledne dění pečlivě sledoval.
„Obrovský dík patří všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci celé akce. Jsem spokojen a nerad bych na někoho zapomněl, takže
nebudu jmenovat, ale zaměstnance města, kteří
již při přípravě, ale i dnes přiložili ruku k dílu,
musím pochválit.“
A my dodáváme, že organizace celé akce
byla skvělá, škoda jen, že na akci nepřišlo více
místních občanů a zastupitelů města.
Světluše Chabrová
Foto F. Brož

Ukázku vyprošťování posádky z havarovaného vozidla předvedli železnorudští hasiči

Na skvěle připravené výstavě ve školní jídelně prezentovali členové železnorudského mysliveckého sdružení nejlepší trofeje
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Zprávy ze správního
Vážení spoluobčané,
vzhledem k současné situaci, kdy se po Železné Rudě stále objevují
„hromádky zeleného odpadu“, se město Železná Ruda rozhodlo podpořit
ty, kteří chtějí tento odpad odstraňovat legálně.
Podpora by spočívala v tom, že město Železná Ruda pořídí kompostéry, a občané Železné Rudy si je budou moci za paušální poplatek
300,- Kč převzít a užívat ke kompostování.
Z tohoto důvodu si vás dovolujeme oslovit a zjistit, zda máte o tuto
pomoc zájem. V případě, že ano, se nám prosím ozvěte; uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a pozemek (č.kat.), na kterém bude
kompostér umístěn. Tyto informace nám, prosím, předejte jakoukoli
formou na správní odbor, abychom věděli, kolik kompostérů máme
zajistit.
Umístění by bylo na pozemku u vašeho domu tak, aby bylo zajištěno, že v něm budou pouze odpady – zelené odpady, které tam patří, a

Návštěva Itálie – 25 let partnerství. Vystoupení Aldenské hudební skupiny Banda Sociale di
Aldeno

ze kterých se kompost „vyrobí“. Bude se jednat
o kompostéry vyrobené z recyklovaného plastu o objemu 450 až 600 litrů. Předpokládáme
umístění jednoho kompostéru k jednomu rodinnému domu; taktéž pro uživatele nájemních
zahrádek města Železná Ruda (1 zahrádka –
1 kompostér).
Závěrem vás chceme všechny požádat, abyste
žádné „hromádky“ nedělali nejenom ve městě,
ale doopravdy nikde, není to správné a hyzdí to
vzhled našeho města a jeho okolí. Volte, prosím, legální způsob odstraňování odpadu, možností je v Železné Rudě více, např. sběrný dvůr,
objednání si odvozu či výše uvedená možnost
převzetí kompostéru.
Návštěva Itálie – 25 let partnerství. Železnorudští fotbalisté zvítězili 7:2. U míče Jiří Mareš, vlevo
David Greiner st.

V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit,
Caroline Zahradníková, mobil: 724 05 37 91

Český den proti rakovině – 11. 5. 2016 Železná Ruda
20. ročník celonárodní veřejné sbírky z toho již 17. ročník v Železné Rudě.

Svaz zdravotně postižených – v současné
době „klub zdravotně postižených Železná
Ruda“ a zároveň člen „Ligy proti rakovině
Praha“ uspořádal kytičkový den jako sbírku
na podporu boje proti rakovině. Letošní sbírka
byla zaměřená na preventivní vyšetření rakoviny prsou. Celkem se v Železné Rudě prodalo
600 kytiček. (1 kytička stála 20,- Kč). O prodej kytiček se postarali: Pí. Hánová se synem,
pí. Grundová, pí. Záhořová, pí. Weberová, pí.
Lišková, pí. Lehečková, pí. Colbek (Ciprová).
Výtěžek z prodeje byl odevzdán na pobočku
České pošty v Železné Rudě. Tímto děkujeme
pracovnicím za pomoc při administraci a přepočtení. Dále děkujeme všem, kteří tuto akci
podpořili.
Generálním partner akce: Česká pošta
Hlavní partner: Global Logistics
Hlavní mediální partneři: Česká televize,
Radiožurnál Český rozhlas
Josef Viliš

Návštěva Itálie – 25 let partnerství. Vystoupení Železnorudského smíšeného sboru v plném kostele.
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Komu svěřujeme naše děti?
V této rubrice vám představujeme, ve spolupráci s ředitelem školy, pedagogické i nepedagogické pracovníky
Základní školy Karla Klostermanna v Železné Rudě.

Mgr. Šárka Štádlerová
• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ Karla Klostermanna?
Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ. Na zdejší školu jsem nastoupila po ukončení studia na VŠ v roce 1994. V posledních letech učím 1. – 3. třídu.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Ne. Pocházím z Františkových Lázní.
• Jak jste se připravovala na profesní dráhu pedagoga?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Plzni, obor učitelství 1. st.
ZŠ. Po praktické stránce mě na budoucí povolání v době mé praxe
v naší škole připravila paní učitelka Anna Moranová. Během prvního

roku mého učení mi s nástrahami učitelského povolání pomáhala paní
učitelka Helena Janďurová. Na rok, který jsme spolu učily v „Teskáči“
na místě dnešní školy, moc ráda vzpomínám.
• Co vás na práci učitelky nejvíce baví?
Jsou to dva důvody: červenec a srpen. To je oblíbený vtip naší plzeňské
paní doktorky. ? Mně se na mojí práci líbí, že každý den je jiný. Nikdy
nevíte, čím vás děti překvapí, co udělají, co řeknou, jak se která hodina
vyvine. Každý den na mě tedy v práci čeká překvapení. A baví mě být
„furt ve střehu“.
• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelkou nerada?
Ano. Je to poslední den ve 3. třídě. Nerada opouštím svoje děti, se kterými jsem prožila tři roky. Nikdy se naše loučení neobešlo bez slz.
• Jaké máte záliby?
Volejbal, běh, turistika, četba.
• Které předměty jste jako žákyně základní školy nemusela a které jste
měla naopak nejraději a proč?
Musím se přiznat, že na základní škole jsem učení moc neřešila. Nevzpomínám si, že bych se na nějakou hodinu těšila nebo šla s nechutí.
V tom věku byl pro mě nejdůležitější konec vyučování a informace,
kam ten den s partou dětí půjdeme. Ale z fyziky jsem byla pravidelně
zkoušená ještě na poslední chvíli před poradou, abych si známku vylepšila ?.
• Co byste změnila, kdybyste byla ministryní školství?
Nechala bych o školství a o změnách v něm rozhodovat lidi s praxí, ne
úředníky.

Zleva: Jaroslava Schejbalová a Šárka Štádlerová

Mgr. Jaroslava Schejbalová
• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ Karla Klostermanna?
V železnorudské škole pracuji druhým rokem. V současné době jsem
třídní učitelkou ve 4. třídě, na prvním i druhém stupni vyučuji český
jazyk, angličtinu a němčinu.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Pocházím z malého městečka jižně od Plzně, Blovice. Zde jsem vyrůstala, navštěvovala základní školu a gymnázium. V dětství jsem na Šumavu jezdila s rodiči na dovolené. Zdejší příroda je krásná, a tak jsme
se jako rodina rozhodli, přesunout se z Plzně sem, na Železnorudsko.
• Jak jste se připravovala na profesní dráhu pedagoga?
Již jako malá jsem si s kamarádkami hrála na učitelku, využívala jsem
možnost chodit do prázdné školy, psát na tabuli a vžívat se do role vyučujícího. Netušila jsem, že za několik let se hra stane realitou. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor český
jazyk, německý jazyk. První roky po ukončení studia jsem prožila na
Střední škole obchodu, užitého umění a designu v Plzni. Po rodičovské
dovolené jsem pak nastoupila zde v Železné Rudě. Být učitelem ale
neznamená pouze několik let studia na VŠ, je to celoživotní zodpovědnost, nutnost doplňování si informací a prohlubování svých znalostí.
• Co vás na práci učitelky nejvíce baví?
Na práci učitelky se mi samozřejmě líbí kontakt s dětmi, možnost nasměrovat je dobrým směrem a současně jim předat nutné poznatky.
Plná třída dětí je jako velké klubko energie, která se rozšíří do celého
vyučování a tím ovlivní průběh každé hodiny. I kdybyste učili v několika třídách úplně stejnou látku, díky temperamentu dětí a atmosféře ve
třídě bude stejně každá hodina jiná.

• Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi
o nějakou podělit?
Samozřejmě, každý den se něčemu zasmějeme. To se ale nedá jen tak
napsat, to se musí prožít. Vždyť učení nemusí být nutně mučení.

• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelkou nerada?
Jak jsem se zmínila výše, děti samy se podílejí na vývoji hodiny. Když
je temperamentu příliš, může se celá hodina samozřejmě ubírat jiným
směrem, než by zrovna učitel chtěl. To ale patří k naší práci. Nad těmito
situacemi ale převyšují spíše ty pozitivní zážitky.
• Jaké máte záliby?
Mezi mé záliby patří především sport. Ve volném čase hraji tenis, jezdím na kole, v zimě lyžuji a běžkuji. Nejhezčí na všech aktivitách je, že
je mohu provozovat s celou rodinou.
• Které předměty jste jako žákyně základní školy nemusela a které jste měla
naopak nejraději a proč?
Zda nějaký předmět patřil mezi mé oblíbené či nikoliv, bylo většinou
ovlivněné daným vyučujícím. Velmi ráda jsem měla český jazyk a literaturu, matematiku, přírodovědu a tělesnou výchovu. Naopak, například fyzika stála na okraji mého zájmu.
• Co byste změnila, kdybyste byl ministryní školství?
Svoji práci se snažím dělat zodpovědně a nejlépe, jak umím. Musíme
ale zpracovávat některá nařízení ministerstva školství, kterým věnujeme spoustu času. Tento čas bychom jako učitelé mohli využít efektivnějším způsobem. Tak snad tedy méně „papírování“, byrokracie.
• Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi
o nějakou podělit?
S malými i většími dětmi se setkávám nejen v dopoledních hodinách ve
škole, ale i při různých mimoškolních, především sportovních aktivitách. Jak víte, s dětmi se nikdy nenudíte, veselých příhod tedy zažívám
velké množství. Omluvám se, že žádné neprozradím, jsou pouze mezi
námi.

STRANA 7

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

 Zprávičky z mateřské školy 
Mezinárodní den dětí oslavila každá třída
samostatně. Naši nejmenší ve třídě Čmeláků soutěžili a zahráli si hry v mateřské škole.
Také si moc pochutnali na nanukovém dortu.
Děti ze třídy Broučků si vyšly na pěší výlet na
Gradl, kde je čekal sladký zmrzlinový pohár.
Nejstarší Sluníčka si vyšlápla na Gerlovu Huť,
kde si všichni u paní učitelky na zahradě opekli buřtíky. Každá třída prožila svátek po svém
a všichni se z netradičního dne radovali.
Děti ze třídy Sluníček dokončily 9. 6. 2016
pátou lekcí plavecký výcvik v bazénu v Klatovech. Pod vedením profesionálních plavčic
se hravou formou učily nebát se vody, potápět
se, správný nácvik rukou a nohou na plavecké
styly.
Děkujeme mamince Pepíčka Valdmana za
krásné dopoledne na školkové zahradě, na
kterou přivezla velký dětský elektrotraktůrek.
Všechny děti ze třídy Čmeláků si zkusily své
řidičské dovednosti.

Velké poděkování patří panu Josefovi Jarošovi a Dopravní zdravotní službě Železná Ruda
za zakoupení osmi velkých aut do mateřské
školy. Tento milý sponzorský dar nás mile překvapil.
Za kolektiv MŠ L. Havelková

DALŠÍ ÚSPĚCH ŽELEZNORUDSKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
V sobotu 28. května se konalo krajské kolo soutěže hlídek mladých
zdravotníků v Nýřanech, kde obě naše hlídky, z 1. i 2. stupně, reprezentovaly okres Klatovy a samozřejmě i naši školu a naše město.
Vydali jsme se časně ráno, před sebou 100 kilometrů, ale nám to nevadilo, těšili jsme se. Toho dne se na nás od samého rána smálo sluníčko,
i to byl slibný začátek.

Po prezentaci a slavnostním zahajovacím ceremoniálu jsme se rozešli na svá stanoviště. Hlídku 1. stupně doprovázela paní Bára Vanišová
a s hlídkou 2. stupně jsem chodila jako doprovod já.
Během dopoledne obě hlídky zvládly ošetřit všechny poraněné, kteří na
ně čekali na jednotlivých stanovištích, ukázali přísným rozhodčí, že umějí
transportovat raněné i obvázat různými obvazy jejich poranění.
Krátce po poledni jsme byli nastoupeni na atletickém oválu nýřanské
základní školy, kde celá soutěž probíhala, a čekali jsme netrpělivě na
verdikt rozhodčích. Byli jsme opět mile překvapeni, neboť díky skvělé
přípravě všech zúčastněných z našeho zdravotnického kroužku, jsme znovu vyslechli jméno naší školy jako poslední, to znamená, že jsme opět
ZVÍTĚZILI!!!
Ale to neznamená, že usneme na vavřínech! Čeká nás to nejdůležitější
– reprezentace naší školy, našeho města, okresu Klatovy, ale i Plzeňského a Karlovarského kraje na republikovém kole soutěže hlídek mladých
zdravotníků, které proběhne 25. června v Olomouci. Rádi bychom i tam
uspěli co nejlépe, a proto stále trénujeme a zkoušíme, i když pomoc poraněným, zvlášť když jsou situace přichystány rozhodčími velice reálně,
není vůbec jednoduché nacvičit.
Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným zdravotníkům za
skvěle odvedenou práci a v neposlední řadě i paní Báře Vanišové za odvoz
dětí na soutěž i za jejich doprovod.
A na závěr – DRŽTE NÁM PĚSTI!!!
Jana Prošková
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Žáci prvního stupně odehráli dvě divadelní představení a pásmo říkanek a písniček při příležitosti Dne matek. Zaplněná školní aula nadšeně tleskala
hereckým výkonům dětí.
Foto: C. Drahorád

Žáci 8. a 9. třídy absolvovali v rámci výuky historie 20. století dvoudenní
exkurzi do Terezína. Kromě židovského gheta navštívili památník koncentračního tábora v Malé pevnosti.
Foto: C. Drahorád

Na snímku družstvo mladých záchranářů, vítězů prestižní okresní soutěže Integrovaného záchranného systému v Klatovech. Zleva Amálka
Pospíchalová, Johana Voldřichová, Klaudie Balážová a Janek Lehký.
Družstvo v červnu bude usilovat o vítězství u hasičů v Plzni, na Košutce.
Foto: C. Drahorád

Volejbalové zápasy patří při vzájemných návštěvách aldenských a železnorudských školáků k velkým společným zážitkům mladých sportovců. Na obrázku jsou všichni aktéři zápasů. V letošním roce všechna utkání vyhrála domácí družstva.
Foto: C. Drahorád
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Oslava na hraničním nádraží v Alžbětíně
Jubilejní oslava 25 let od obnovení provozu
na železniční trati Česká Republika – Bavorsko
se konala v pátek, 3. 6. 2016, na hraničním nádraží v Alžbětíně a za přítomnosti regionálních
politiků a starostů z obou stran hranice. Přítomné hosty přivítal starosta Železné Rudy Michal
Šnebergr a starosta Bavorské Rudy Charly
Bauer. Hrála bavorská kapela, točilo se pivo
z Belvederu a zlatým hřebem oslavy bylo společné vystoupení českých a bavorských dětí,
které zazpívaly píseň „Dobrý den – Guten Tag“.
Bylo vzpomenuto na první průjezd vlaku v roce
1991 s německým kancléřem Helmutem Kohlem a jeho českým protějškem Petrem Pithartem, na který tehdy přišlo 20 000 návštěvníků
z Čech a Bavorska.
Čestní hosté oslav k 25 výročí znovuotevření železničního provozu. Zleva: Hartwig Löfflmann,
Heinrich Schmidt, Helmut Graf, bývalý ředitel
českých drah Vladimír Sosna (přinesl dobovou
tabuli z r. 1991), starosta Charly Bauer, senátor
Petr Bratský a starosta Železné Rudy Michal
Šnebergr.

Soutěž ve čtení
11. 5. 2016 se v knihovně v Nýrsku konalo první kolo „Soutěže ve
čtení“. Železnou Rudu za první třídu reprezentovala Laura Kulštejnová
a Dana Nguyenová, za druhou třídu Jan Chalupský a Jakub Valdman a za
třetí třídu Simona Podlešáková a Agáta Pospíšilová.
V osm hodin ráno začalo klání nejlepších čtenářů z Nýrska a blízkého
okolí. Děti zasedly před tříčlennou porotu, která hodnotila jejich čtenářské výkony, a před celou řadu dětí a dospělých z ostatních škol. Jak si jistě
dovedete představit, není vůbec lehké vystoupit před tolika lidmi.
Děti ze Železné Rudy se toho ovšem nezalekly a krásně přečetly daný
text. Konkurence ovšem tentokrát byla veliká a tak na stupních vítězů
stanula pouze Laura Kulštejnová, která vybojovala krásné třetí místo!
Děti z první třídy bohužel do druhého kola, které se koná v Klatovech,
nepostupují. Jely si to pouze vyzkoušet, aby další rok již věděly, jak to

chodí. Pokud Laura zůstane tak pilnou čtenářkou, jako je dosud, určitě jí
všichni budeme příští rok držet palce, aby mohla číst i v Klatovech.
Jak už bylo řečeno, všichni naši reprezentanti četli krásně, proto si zasloužili pochvalu a sladkou, zmrzlinkovskou odměnu. Všem ještě jednou
gratuluji a přeji hodně přečtených knih a čtenářských úspěchů!
18. 5. 2016 proběhla porada profesionálních knihovníků v Knihovně
městyse Chudenice. Nejprve jsme se sešli v klatovské knihovně a poté
se společně odebrali do Chudenic, kde nás slavnostně přivítal starosta
i místostarosta městyse Chudenice. Ve své řeči mimo jiné uvedli, jak je
knihovna pro danou oblast důležitá pro svou kulturní i společenskou hodnotu.
Následovala prohlídka knihovny a poté, již u řádného zasedání, byly
probrány personální změny v regionálním oddělení, přehled o činnosti
za rok 2015, možnost dotací pro rok 2016 – VISK3 a K21, projekt Česká
knihovna 2016 a čerpání knih, nabídka školení a formulářů, revize, výměnné soubory a nechyběly ani informace paní ředitelky Měk Klatovy.
V měsíci květnu jsme v rámci „předsevzetí“ sportovali – v knihovně
je celá řada knih o různých druzích cvičení, zdravém způsobu života
i meditaci, relaxaci a uvolnění. V červnu budeme číst klasická díla, a proto červnové předsevzetí zní: přečtu si klasiku!
V knihovně najdete v „novém kabátku“ např. díla: Kulička (Guy de
Maupassant), Petr a Lucie (Romain Rolland), Jak je důležité míti Filipa
(Oscar Wilde), Sto sonetů Lauře (Petrarca) či Anna Karenina (Lev Nikolajevič Tolstoj) a desítky dalších klasických děl.
V červnu a o prázdninách bude knihovna mimo provoz:
20. – 21. 6. 2016
25. – 26. 7. 2016
1. – 2. 8. 2016
8. – 9. 8. 2016
15. – 16. 8 2016
V ostatních pondělních a úterních dnech bude otevřeno tak, jak jste
zvyklí, a to 12:00 – 18:00 hod.
Krásné letní a sluníčkové dny Vám přeje
Aneta Šárka Soukupová
knihovnice
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Česko-bavorská neděle přilákala tisíce lidí

Návštěvníci z obou stran hranice se přišli bavit na tradiční kulturní akci, kterou pořádal 8. 5. 2016 spolek Kulturverein Über d‘ Grenz, pod vedením Ivana Falty z bavorského Zwieselu. Bleší trh, muzika, dobré jídlo a pití, to jsou základní atributy každoročního setkání, které pan Ivan Falta
organizuje dvakrát ročně. Přidá-li se pěkné počasí, jako letos, není o zábavu nouze. Již nyní se můžeme těšit na podzimní setkání, které bude ve
venkovních prostorách hraničního nádraží, v Alžbětíně a opět jej podpoří město Železná Ruda, v čele se starostou Michalem Šnebergrem.
Světluše Chabrová

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda
opět přinášíme zkrácený zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva města. Celé usnesení je možné nají na
stránkách města www.zeleznaruda.cz
Přítomni: pp. Kříž, Roubal, Šnebergr, Sekyra M.,
Sekyra A., Papež, Kořán, Brož, Horek
Nepřítomni: Omluveni: pp. Mareš, Navrátilová, Lehká, Smola
Doba konání: 18. 05. 2016, 18:00 hod.

13/411 – Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr nákupu
os. automobilů – referentského a dodávkového.
Pro:8
Proti: - Zdržel se:13/412 – Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí stav přípravy
smlouvy mezi městem Železná Ruda a Ředitelstvím silnic a dálnic (křižovatka I/27 a II/190-okružní křižovatka) o společném zadání veřejných
zakázek a společné realizaci včetně jejích úprav.

13/407 – Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 678 860.- Kč od Caterpillar Financial Services ČR,
s.r.o., na nákup stroje Caterpillar 305 DCR a pověřuje k podpisu úvěrové
smlouvy s Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. pana starostu Ing. Michala Šnebergra.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se:13/408 – ZM schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši
200.000,- Kč na realizaci projektu „Oprava veřejného osvětlení Špičák III“
z dotačního titulu PSOV PK 2016 - Projekty obcí a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra podpisem příslušných smluv.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: -

13/413 – Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře na změnu
stavby před dokončením akce „Železná Ruda – výstavba objektu hasičské
zbrojnice“ na pozemku parc. č. st. 399, 97/21, 97/19 v
katastrálním území Železná Ruda, pro město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 304 04 Železná Ruda.
Pro:9
Proti: - Zdržel se:13/414 – Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře na vestavbu osobního výtahu domu U Řezné 370 v Železné Rudě, pro Společenství
vlastníků pro dům čp. 370, 304 04 Železná Ruda.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: -

13/409 – ZM schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 15.000,Kč na realizaci projektu „ŽELEZNORUDSKO - běžecké lyžování/sjezdové lyžování“ v rámci programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2016 a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra podpisem příslušných smluv.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: -

13/415 – Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře na vestavbu osobního výtahu domu U Řezné 371 v Železné Rudě, pro Společenství
vlastníků pro dům čp. 371, 304 04 Železná Ruda.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se:-

13/410 – Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup nového
party stanu o velikosti 10 x 30 m za cenu 305 000,- Kč bez DPH a 20
ks nových pivních setů-profi za cenu 2 500,- Kč/ks bez DPH.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: -

13/416 – Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje vedení města
a majetkový odbor vyčištěním požární nádrže v lokalitě „Žabáky“ v k. ú.
Železná Ruda.
Pro:8
Proti:- Zdržel se: -

Internet zdarma
pro občany Železné Rudy

Inzerce – nabídka zaměstnání
Firma Grafe Lichtwerbung und Digitaldruck

Město Železná Ruda a sdružení ZRuda.Net přinášejí obyvatelům města možnost bezplatného připojení přes Wi-Fi k internetu. Pokud nemáte žádné
připojení, nebo nechcete platit jiným provozovatelům a jste občanem s trvalým bydlištěm ve městě
Železná Ruda a stačí vám základní rychlost 2Mb/s,
je toto ideální volba.
Jedná se o připojení bez jakéhokoliv měsíčního
paušálu. Jediný poplatek, který je nutno zaplatit, je
za samotnou instalaci, tedy za poskytnutí přijímače a jeho montáž. Čím více zájemců o připojení se
najde v jednom domě, tím menší bude instalační
poplatek za jedno připojení.
Základní přenosová rychlost, která je zdarma,
může být za zvýhodněný měsíční paušál navýšena na 32Mb/s. Možnosti připojení a další podrobnosti Vám sdělí zástupce ZRuda.Net na čísle: 608
776 776 nebo získáte na webu www.zruda.net
.
fb

ze Zwieselu
hledá k posílení svého týmu

elektrikáře slaboproudaře na HPP.
Nástup možný ihned.
Podmínkou je výuční list, alespoň částečná znalost
německého jazyka a řidičský průkaz třídy B.

Nadstandardní platové ohodnocení!
V případě zájmu pište na
info@werbung-grafe.de
nebo volejte na
004999226985.
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Poslední dobou tu máme poměrně klid a tak je čas věnovat se takovým příjemnostem, jako například pořádání dětského dne. O tom píšeme několik
řádek níže. Během uplynulého měsíce prošel rekonstrukcí nástavby náš zásahový automobil RZA Nissan. Opravu a přestavbu provedla odborná firma
a věříme, že nyní vydrží dalších minimálně 12 let. Právě tolik let již totiž Nissan u naší jednotky slouží.
Květen 2016

1 x požár

2 x únik látek

3 x technická pomoc

1. 5. – Odstranění následků menší dopravní nehody, kdy jsme na žádost
Policie umyli vozovku od krvavých skvrn po střetu vozu se zvěří
na Nové Hůrce.
7. 5. – Otevření uzavřených prostor na žádost Policie. Jednalo se o planý
poplach.
7. 5. – Vyproštění zapadlého automobilu, u kterého hrozilo sesunutí ze
stráně. Jednotka vůz vytáhla zpět na komunikaci.
16.5. – K odstranění uniklé nafty z autobusu jsme vyjeli na ČS Petra. Zde
jsme pomocí sorbentu odstranili 30 m dlouhou skvrnu z komunikace. Skvrna se rychle šířila i díky deštivému počasí, které dovede

1 x planý poplach

mnohdy z několika kapek nafty / oleje vytvořit dojem masivního
úniku.
20. 5. – K požáru odpadků u vietnamské tržnice v Alžbětíně jsme vyjeli
ve večerních hodinách. Hořel zde odpad v jednom z kontejnerů.
Požár byl beze škody uhašen.
26. 5. – Technická závada byla příčinou výjezdu k poškozenému autobusu, ze kterého na Špičáku vytékal olej. Skvrna byla odstraněna
pomocí sorbentu.
27. 5. – Likvidace nebezpečného bodavého hmyzu z bytového domu na
Špičáku

Dětský den

se konal v sobotu 4. 6. 2016 v areálu místního fotbalového hřiště. Ač
počasí předchozí noc promočilo trávník, kde se měly soutěže pro děti odehrávat, zůstal zde postavený nový městský stan z akce „Parohatá města“
a tak jsme jej využili, neboť počasí stále hrozilo možnými dešťovými
přeháňkami. Dětský den jsme pořádali pod záštitou města Železná Ruda,
které bylo i hlavním sponzorem. Dále musíme poděkovat BUFETu Kryštofa Částky, který také přispěl finančně na pořádání dětského dne, stejně
jako Dopravní zdravotnická služba Josefa Jaroše. Měli jsme slíbený přílet
RJ Fly Radka Johna se svým paraglidem, který měl dětem shodit menší
překvapení, ale vzhledem k proměnlivému počasí nebylo možné vzlétnout a tak přivezl svůj stroj alespoň ukázat. Ukázat svoji techniku také
přivezla Zdravotnická záchranná služba Pk – stanoviště Železná Ruda,
Policie ČR – obvodní oddělení Železná Ruda a Městská Policie Železná

Ruda a tradičně i naše jednotka. Soutěže pro děti probíhaly poprvé trošku jinak, neboť na všech stanovištích, která děti musely projít, je vítaly
pohádkové postavy. Po splnění úkolů si pak mohly vybrat nějakou větší
odměnu u krále s královnou. Během soutěží, malování na tvář, vyjížděk
s koňským spřežením s Radkem Ipserem, focení s opravdovým Mimoňem,
nebo hopsání na skákacím hradu proběhly i ukázky zásahu hasičů. Ale
také jinak než vždy, neboť se nevyprošťovalo, ani nehasilo vodou. Tentokráte se ukázalo praktické použití hasicího přístroje nebo správné a špatné uhašení hořícího oleje na sporáku. Na závěr mi za pořadatele dovolte
poděkovat jmenovitě těm, kteří nám s uskutečněním dětského dne výrazně pomohli: Simona Soukupová, manželé Mašterovi, Andrea Šmídlová,
Katka Hachová, Klárka Hachová, Stázka Zelenková, pí. Fenclová, Adélka
Zelenková, Natálka Vlachová, Klárka Cyránková, Lukáš Vychodil, Patrik
Soukup, Josef Jaroš, Láďa Švůgr, rodinka Sekyrových, Libuše Baldová
a Lucka Málků. Bohatou fotogalerii najdete na našem fb: www.facebook.
com/hasiciZR
Zpravodaj Filip Brož
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Tip na výlet – letní železnorudské soutěže
Mnohým návštěvníkům Železnorudska, ale i místním turistům a vyznavačům zdravého pohybu v přírodě jsou určitě známé letní soutěže Železnorudské vrcholy a Železnorudskem na kole. Letos se rozběhne již
devátý ročník soutěže pro pěší a sedmý ročník soutěže pro cyklisty. Byť
jsou soutěže známy pod názvem Železnorudské vrcholy, jsou letos soutěže vedeny údolími, vrcholů na tolik ročníků zkrátka Železnorudsko nemá.
Cílem soutěží po celé roky bylo, je a doufám, že i bude, ukázat turistům
místa, která si zaslouží jejich pozornost, místa, kam by se třeba sami od
sebe nepodívali. A tak se letos pěšáci projdou údolím Brčálníku, cyklisté
projedou údolím Ferdinandovým a vrátí se údolím říčky Řezné. Odměnou
jim bude možnost vylosovat si některou z mnoha cen, věnovaných místními podnikateli i městem Železná Ruda.
Nás v průběhu let těší, že se mnozí na soutěže již předem ptají a na
Železnorudsko se vrací. Slyšet pak chválu například na vylosovaný a ná-

sledně krásně prožitý víkend v některém ubytovacím zařízení na Železnorudsku je pak pro nás povzbuzením pořádat další ročníky.
Soutěže by nebylo možné pořádat bez přispění sponzorů – podnikatelů
na Železnorudsku. Tímto velmi děkujeme za sponzorské dary, poděkování patří nejen sponzorovi hlavní ceny, kterým je RJFLY - pan Radek
John ze Železné Rudy, ale samozřejmě i ostatním:
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 KARL, Špičák
Chata REBEL, Špičák
Ing. Ladislav Řežáb, Nakladatelství KLETR, Plzeň
LA NAD NÁDRAŽÍM, Železná Ruda
MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA
N SHOP, p. Nechvátal, Železná Ruda
Penzion ALFA, Železná Ruda
Penzion ALPSKÝ DŮM, Železná Ruda
Penzion DRUŽBA, Hojsova Stráž
Penzion HABR, Železná Ruda
Restaurace CÍSAŘE RUDOLFA, Železná Ruda
SKI & BIKE ŠPIČÁK
SKI SNOW MAX, Železná Ruda
Bližší informace a pravidla soutěže naleznete na: www.sumava.net/itcruda, nebo přímo v ITC.
Krásné letní zážitky nejen na soutěžních trasách přejí zaměstnanci
Informačního turistického centra Železná Ruda.
Václav Šebelík, ITC

Informace Šumavské cesty

Spolek Šumavské cesty, z. s. z Plzně se po loňské rozsáhlé akci „Aktivní léto 2015 v Dobré Vodě“ vrací letos na místo činu dvěma sobotami
s aktivním odpoledním programem pro širokou veřejnost.
V sobotu 30. července 2016 čeká návštěvníky „Tvořivé odpoledne“.
Program je připraven pro všechny věkové kategorie chlapců i dívek
a určitě se zapojí i rodiče. Vyrábět se budou ozdobné knoflíky, kvrdlačky,
dívky mohou navlékat korálky, kluci zase budou soutěžit v zatloukání
hřebíků. Na programu bude i malování a další tvořivé činnosti. Všechny
výrobky si budete moci odnést.
V sobotu 20. srpna 2016 „Hravé pohybové aktivity“.
I srpnové sobotní odpoledne není zaměřeno na konkrétní věkovou

skupinu. Na své si určitě přijdou všichni, kteří zavítají do Dobré Vody
a aktivně se zapojí. Velkou legrací je závod rodinných družstev i jednotlivců v přenášení vody na určitou vzdálenost, šikovnost je třeba při tlučení
špačků a koordinaci pohybu si vyzkoušíte při lyžování (v létě a bez sněhu!
– víc už neprozradíme). Svoje znalosti a postřehy z Dobré Vody i celkově
ze Šumavy budete moci zúročit při odpovědích na jednoduché otázky.
Veškeré výsledky budou odměněny.
Léto je krásné a na Šumavě zvlášť! Přijeďte, určitě se nebudete nudit!
Obě odpoledne začínají ve 14:00 h a zapojit do soutěží a her se můžete v Dobré Vodě u Hartmanic mezi kostelem sv. Vintíře a Domem
sv. Vintíře do 17:00 h.
www.sumavskecesty.cz
Jolana Kolářová

VÝLETY DO RUMUNSKA ZA SLOVÁKY
3. – 10. září 2016 s polopenzí a do hotelu…
Po druhé světové válce po odsunu německého obyvatelstva nastala v oblasti našeho pohraničí velká vlna dosídlení rumunskými Čechy a Slováky
zejména z oblasti, kterou opět navštívíme.
Navštívíme tato místa: Plopiş, Gemelčička, Čerpotok, Bodonoš, Siplak, Fogáš, Varzaľ, Stará a Nová Huta, Socet, Židáren, Šastelek, Bajaš,
Derna, Harašov, Bystrá, Čierna Hora, Alesd, Borod, Šarany (zde stihneme i odpusťovou slavnost) a další.
Pokud jste v seznamu míst nenašli to „své“ je možné je po předešlé konzultaci zařadit do programu. Po dohodě s průvodcem je možné
si udělat i svůj program.
Výlety doplníme dle zájmu a chuti lehkými procházkami po okolí. Před návratem navštívíme tradičně místní tržnici s výbornými domácími produkty.
Doprava – zájezdovým autobusem. Ubytování – v hotelu ve městě Marghita (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) s termálními bazény.
Stravování – polopenze. Průvodce znalý celou navštívenou oblast. Kopie mapy s navštívenými místy.
O další informace, přihlášky na výlety, doplňující dotazy, způsob platby, nástupní místa a o vše další, co vám přijde na mysl pište na
zeman.ozzy@seznam.cz, nebo volejte na tel. číslo 602468377.
JAROSLAV ZEMAN - CESTOVNÍ AGENTURA – průvodce po Rumunsku
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Šumavský koutek zoologa
Rys je symbolem našeho města, které bude
pořádat začátkem července Rysí slavnosti
a proto si připomeneme život této šelmy.
Je v současnosti jediná kočkovitá šelma žijící na území ČR. Patří mezi největší kočkovité
šelmy žijící v Evropě. V kohoutku dosahuje
výšky až 70cm a váhy 35kg. Charakteristickým
znakem této šelmy jsou prodloužené chlupy na
ušních boltcích, vytvářející štětičky. Srst je rezavá s množstvím tmavých skvrn. Jako predátor stojí na posledním stupni potravního řetězce
a kromě člověka nemá v přírodě přirozeného
nepřítele. To mu však mnoho nepomohlo. Již
v polovině 19. století byl v Čechách vyhuben
a trvalo více než sto let, než byl člověkem opět
vysazen na své původní lokality. V letech 1970
– 1972 byl rys reintrodukován v Bavorském lese
a v letech 1982 - 1989 bylo vypuštěno 17 jedinců i na České straně Šumavy. Člověk – pán
tvorstva - nepřenesl přes srdce, že rys se živí
podobnou potravou jako on a proto považoval
Foto: V. Chabr
(a dodnes i považuje) šelmy za své potravní
konkurenty. Jako poměrně velká šelma se živí nejen drobnými hlodavci,
ale jeho kořistí se stává hlavně zvěř srnčí. V případě nouze si troufne na
slabšího koloucha, či se občas přiživí na domácím zvířectvu. Hlavně ovce
se mohou stát jeho kořistí. Protože rys loví zvěř, kterou není schopen
najednou pozřít, ještě několik dní se k úlovku vrací.

Rys ostrovid

Jako predátor je vybaven výbornými smysly.
Nejlepší je sluch a zrak, jak napovídá jeho druhový název ostrovid, jen čich je poněkud slabší. Z těchto důvodů většina lidí, trávící mnoho
času v přírodě, za celý svůj život rysa v přírodě
nespatřila. Rys využívá své smysly nejen k lovu
kořisti, ale také jako výbornou obranu proti člověku.
V přírodě žije ve smíšených či jehličnatých
lesích ve vyšších nadmořských polohách s dostatkem potravy a klidu. Proto, i když žije po
většinu roku samotářský (mimo období páření),
jeho teritoria jsou kvůli nabídce potravy poměrně rozsáhlá. Podle hustoty populace se jedná
o desítky či stovky km2, což je další důvod, proč
se s rysem setkáme jen náhodně. Jako většina
kočkovitých šelem potravu neštve, ale čeká
nehybně na vyvýšeném místě, či se ke kořisti
opatrně plíží. V optimálním okamžiku zaútočí
a několika dlouhými skoky se zmocní kořisti.
K rozmnožování rysů dochází brzy na jaře
v únoru a březnu, kdy kocouři vyhledávají říjné
samice. Po spáření vrhá samice na odlehlém místě po desetitýdenní březosti, a to nejčastěji v květnu, 2 - 4 mláďata. Ta jsou 17 dní slepá a jsou
kojena matkou další 3 měsíce. Na matce jsou však závislá do jara příštího roku. Za tu dobu jsou nucena si osvojit všechny lovecké dovednosti
a hledají si svá nová teritoria.
Díky reintrodukci žije v současné době na Šumavě několik desítek
rysů a mohlo by se zdát, že současná populace není díky ochranářským
opatřením ohrožena. Opak je ale pravdou. Lidská chamtivost je silnější
nežli zákony a tak každý rok přijde o život nezákonným způsobem několik jedinců. Nová technika nám dnes umožňuje monitorování zvířat
pomocí vysílačů připevněných k obojku. Od roku 1996 je na Šumavě
prováděn radiometrický výzkum a celkem bylo vysílačkami označeno
15 jedinců (údaje z roku 2011). Pomocí tohoto zařízení je možné monitorování jejich denní aktivity (lovu, spánku, rozmnožování), velikosti
teritorií, rozptyl mladých jedinců při vyhledávání nových teritorií.
Z 15 označených rysů bylo v letech 1996 – 2004 upytlačeno 7 (45 %)!!!
Jen v naší záchranné stanici skončili čtyři zranění jedinci vinou člověka.
Věřím, že konečně přijde doba, a lidé si uvědomí, že nejsme neomezení
vládci, ale jen součást přírody.
Ivan Lukeš, zoolog Muzeum Kašperské Hory

Prohlídky kostela v nové podobě
Podobně jako v předchozích letech, i v tomto roce u nás od června
do září probíhají pravidelné prohlídky kostela (po, st, pá od 9 hod.).
Zůstává i možnost objednat si prohlídku předem, mimo uvedenou dobu.
Mění se však nabídka výkladu. Návštěvníci si sami budou moci vybrat, o čem chtějí slyšet. Jestli o historii kostela, o svatých v kostele
nebo o P. Antonínu Prokešovi. Obě první témata jsou už známa z minulých let a to třetí se nabízí samo. Důvod je prostý. 3. května uplynulo
30 let od smrti tohoto kněze, který má nesporné zásluhy o udržování
a zvelebení kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě.
V tomto výkladu mohou zájemci uslyšet citace z jeho některých dopisů (nejstarší je z února 1932), nebudou chybět důležité události z jeho
života, připomenu jeho mnohé zájmy a práce, k vidění budou i některé
dokumenty.
Bude jen přínosné, když i vy, kteří jste P. Antonína znali, přispějete
svými postřehy a vzpomínkami k dotváření celkového obrazu tohoto
kněze.
Lidmila Kovácsová, kostelnice
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí 2016
Akce:
Pořadatel/místo:
Kontakt:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. 6.
L’estro arco
Společnost Hojsova Stráž / kostel
605 226 518
17:00
Lidová škola Starý Plzenec – koncert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. 6.
Sraz Kaipanů – VIII. ročník
Penzion HABR
603 894 139
- pravidelný sraz vyznavačů sportovních kabrioletů, koná se u penzionu HABR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. - 26. 6.
Zkoušky NMZŘ
Kynologický klub Ž. Ruda
607 810 762
- pro členy základních kynologických organizací, nebo členy chovatelských klubů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. - 3. 7.
iXS European Downhill Cup 2016
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- šumavský SKI&BIKE Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu horských kol již posedmé, jediný závod v ČR!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 7.
25 let partnerství Železná Ruda – Aldeno
Město Železná Ruda / ALH B. Eisenstein
376 397 033
19:30
- česko-italsko-německý společenský večer (vstupenky zdarma v ITC)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 7.
Rysí slavnosti
Město Železná Ruda / Nádraží Alžbětín
376 397 033
10:00
- již posedmé u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké, provoz parního vlaku…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 7.
Harakiri water jump opening
Harakiri Gang / LA Samoty
724 961 591
13:00
- otevření skoku do vody na lyžích a snowboardu pro veřejnost. Také skluzavka a večerní párty …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 7.
Fotbalový zápas „ČR – Itálie“
Město Železná Ruda / hřiště za tratí
376 397 033
10:00
- přátelské utkání fotbalových klubů partnerských měst Aldeno – Železná Ruda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 7.
Kamenný pochod I
ITC Železná Ruda
376 397 033
9:00
- za historií hraničních kamenů, více250 let starých a neměnných…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. - 16. 7.
Pivní slavnosti Pivovaru Belvedér
Hotel a pivovar Belvedér / Železná Ruda
376 397 016
15:00
- 9. výročí otevření pivovaru, s výborným pivem, občerstvením a zábavou…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. 7.
Koncert Felix Slováček ml.
Společnost Hojsova Stráž / Kostel H. Stráž
605 226 518
19:00
a Musica Lucis Praga
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 IX“ – letní soutěž pro turisty na Železnorudsku, 15. 6. – 30. 9. 2016
„Železnorudskem na kole VII“ – letní soutěž pro cyklisty na Železnorudsku, 15. 6. – 30. 9. 2016

Stálé expozice:

Environmentální centrum Železná Ruda, 1. máje 12
Muzeum Šumavy, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek
Historické motocykly – v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – v novém Environmentálním centru Železná Ruda
Český kráter – geologická expozice, v novém Environmentálním centru Železná Ruda, venkovní část u ZŠ K. Klostermanna
Království skřítků, Krámeček – ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny

Výstavy:

„Šumava v černobílé“ – výstava fotografií Václava Vetýšky, vestibul radnice v Železné Rudě
„Vodní elektrárna Černé jezero“ – výstava Z. Roučky k 85. výročí zahájení provozu, 1. 8. 2015 – 30. 6. 2016, Muzeum Šumavy Železná Ruda
„Šumava s úsměvem v keramice a kresbě“ – výstava Gustava Fifky a Josefa Pospíchala, Muzeum Šumavy Železná Ruda, vernisáž 1. 7. 2016
v 17:00 hod, výstava potrvá do 30. 11. 2016

Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete na www.sumava.net/itcruda/

ITC Ž. Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.nett
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