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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.

Bc. Radka Marešová

• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ Karla Klostermanna?
Pracuji jako asistentka pedagoga (tento školní rok v 1. třídě), částečný
úvazek mám ve školní družině jako vychovatelka a ve 4. a 5. třídě učím
vlastivědu.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Pocházím z Plzně, ale v Železné Rudě žiji už osmnáct let.
• Jak jste se připravovala na profesní dráhu pedagoga?
Vlastně jsem se ani nijak nepřipravovala. To, že pracuji ve zdejší škole,
je krásná shoda náhod. Po mateřské dovolené jsem hledala zaměstnání
a pan ředitel Ctirad Drahorád hledal asistenta pedagoga a vychovatelku
do školní družiny. Řekla jsem si, že je to výzva a že zkusím něco nového.
Potřebné vzdělání jsem si doplnila až po nástupu do zaměstnání.
• Co vás na práci učitelky nejvíce baví?
Samotnou mě překvapilo, jak je práce s dětmi obohacující a zábavná. Samozřejmě jsou i náročné chvíle, ale těch je naštěstí méně. Jako asistentka
pracuji s dětmi, které potřebují při výuce pomoc, protože jsou nějakým
způsobem znevýhodněny. Mají před sebou překážku, kterou musí zdolat
a leckdy je to stojí hodně sil. Společně se snažíme najít cestu nebo pomůcku, jak se s daným úkolem poprat a zvládnout ho. Každý jejich pokrok
nebo zlepšení je pro mě odměnou.

Radka Marešová a Hana Fišerová
• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelkou nerada?
Nejde říci, že jsem v nějakém okamžiku pedagogem nerada. Spíše, jak
už jsem se zmínila, jsou náročnější období nebo chvilky. Ale ty známe
všichni, ať pracujeme kdekoli.
Pokračování na straně 2
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• Jaké máte záliby?
Mám ráda dlouhé procházky, občas kolo, v zimě běžky a samozřejmě
knihy. Příležitostně zajdu do kina nebo divadla.
• Které předměty jste jako žákyně základní školy nemusela a které jste
měla naopak nejraději a proč?
Na základní škole jsem nemusela dějepis. Naopak mě velmi bavila matematika, díky výborné, i když velmi přísné, paní učitelce. Uměla nás
zaujmout a látku srozumitelně podat.
• Co byste změnila, kdybyste byla ministryní školství?
Co se týká výuky, nic mě nenapadá. Jen bych snížila množství administrativy, se kterou se musí učitelé potýkat.
• Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi
o nějakou podělit?
Veselých příhod a okamžiků je dostatek. Hlavně u mladších žáčků, kteří
reagují ihned a spontánně. Ale konkrétní nebudu, většinu jich zapomenu
a ty výraznější si nechám pro sebe.

Mgr. Hana Fischerová

• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ Karla Klostermanna?
Jsem učitelkou prvního stupně základní školy. V Železné Rudě učím
s menší přestávkou od roku 1989.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Pocházím z moravského města Třebíče, kam se stále ráda vracím.
• Jak jste se připravovala na profesní dráhu pedagoga?
Po absolvování třebíčského gymnázia jsem studovala na UJEP (přejmenovanou na Masarykovu univerzitu) v Brně. Studia jsem ukončila v roce
1987 a ihned nastoupila učitelskou dráhu v Třebíči.
• Co vás na práci učitelky nejvíce baví?
Učitelské povolání je náramně kreativní. Každý den mezi dětmi je naprosto jiný. První třída, kterou v současné době učím, je zvláště specifická tím,
že je téměř každý den vidět u dětí pokrok. A na konci roku – úžasný pocit
ze čtoucích, píšících a počítajících žáčků.

• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelkou nerada?
Nebudu zastírat, že prázdniny mám ráda, a když se ke konci srpna blíží
jejich konec, jsem mírně roztrpčená. Ale na druhou stranu se těším na
každodenní kolotoč a řád.
• Jaké máte záliby?
Hraji volejbal za SK Špičák, rekreačně jezdím na kole, v zimě na běžkách.
Miluji dlouhé procházky s pejskem, práci na naší zahrádce. Ráda si přečtu
dobrý román. Miluji cestování a poznávání nových koutů naší země.
• Které předměty jste jako žákyně základní školy nemusela a které jste
měla naopak nejraději a proč?
Základní škola – to je už dlouhá historie. Ale vždycky mě bavila matematika a tělocvik. Nejen proto, že je to aprobace mého tatínka, ale hlavně
proto, že jsem se nemusela doma učit, ale vždycky jsem příklady „nějak“
vypočítala. Neměla jsem ráda fyziku a chemii. Ale já tvrdím, že to není
o předmětu, ale o učiteli. Takže doufám, že ty „moje“ předměty mají alespoň někteří žáci rádi.
• Co byste změnila, kdybyste byla ministryní školství?
Co bych změnila, kdybych byla ministryní? Je toho hodně, ale vždy záleží
na penězích až na prvním místě. Ze svého hlediska bych zavedla asistenty
pedagoga na celém prvním stupni základní školy, a to v každé třídě. Mám
asistentku v první třídě poprvé v celé své kariéře a je to neskutečná pomoc. Jinak v učebních plánech méně učiva. Plány jsou tak nahuštěné, že
je velmi málo času na procvičování. Všichni se učíme více méně z prožitků a na ty není čas. Takže: méně biflování – více prožitků.
• Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi
o nějakou podělit?
Veselé i méně veselé příhody zažíváme samozřejmě každý den a každou
hodinu. Jsou to drobné radosti a starosti, ze kterých se skládá celý učitelský život.

Veřejná výzva na obsazení pozice
REFERENT/-ka ITC, knihovny a vedení kroniky města
Zde je částečný výpis předpokladů, požadavků a dalších informací pro uchazeče o tuto pracovní pozici, kterou nabízí město
Železná Ruda. Kompletní informace naleznete na webových stránkách města: www.zeleznaruda.cz
Předpoklady:
• fyzická osoba, která je občanem ČR, případně osoba s trvalým
pobytem v ČR.
• Věk minimálně 18 let
• Způsobilý k právním úkonům
• Je bezúhonný
• Ovládá jednací jazyk (tj. český jazyk)
Další požadavky:
• Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• Dobré organizační a komunikační schopnosti
• Samostatnost, pečlivost, přesnost a spolehlivost
• Dobrá znalost práce s PC
• Řidičské oprávnění sk. B
• Znalost německého jazyka vítána
Doklady k přihlášce:
• Životopis
• Výpis z evidence rejstříku trestů

• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů
Platové zařazení: 7 platová třída
Ostatní informace:
• Pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce
• Pracovní pozice může být rozdělena s odpovídajícím hodinovým
úvazkem
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit osobně
nebo poštou nejpozději do 27. 10. 2016, do 12.00 hodin na adresu: Městský úřad Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda,
PSČ 34004.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a dále právo
bez uvedení důvodu výběrové řízení zrušit.
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města
V měsíci září proběhlo další veřejné zasedání zastupitelstva, ze kterého vám přinášíme částečný přepis.
Celé znění naleznete na stránkách města: www.zeleznaruda.cz
Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Mareš, Papež,
Sekyra A., Sekyra M., Smola, Brož, Kořán, Lehká,
Nepřítomni: - Omluveni: pp. Roubal, Navrátilová
K konání: 21. 09. 2016, 18:00 hod.

16/487 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá žádost o povolení
výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební
uzávěře pro společnost VELTA PLUS, s.r.o., Závodu míru 790/92, Stará
Role, 360 17 Karlovy Vary, na demolici stávajícího objektu na st. p. č.
104/1, odstranění prodejních stánků a výstavbu Nákupní zóny Velta Plus
na pozemcích st. p. č. 104/1, stp. č. 91, p. p. č. 5/3, 5/20, 7/8, 7/6, 7/7, 7/8,
7/30 a 178 v k. ú. Alžbětín, a požaduje předložení vizualizace a návrhu
řešení budov.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -

16/475 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh Martina
Šnajdra, trvale bytem U Řezné 363, 340 04 Železná Ruda ze dne 26. 5.
2016 na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a
regulačního plánu města Železná Ruda – místní část Špičák na pozemku
p. č. 51/2 v k. ú. Špičák za účelem výstavby rodinného domu. Tento bude
zařazen do změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda
a do změny č. 4 regulačního plánu města Železná Ruda – místní část Špičák.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 16/476 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá návrh manželů Keslových, trvale bytem Zadní cesta 13, 326 00 Plzeň ze dne 26. 7. 2016 na
pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda na pozemcích p. č. 1157/4, 1166/7, EN 1166/6 v k. ú. Hojsova Stráž za účelem
výstavby rodinného domu, do projednání žádosti Osadním výborem Hojsova Stráž.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 16/477 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá návrh Jaroslava Lučana, trvale bytem Železná Ruda 435, 340 04 Železná Ruda ze dne 19. 9.
2016 na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda
na pozemku p. č. 421/40 v k. ú. Železná Ruda za účelem výstavby rodinného domu, a žádá o doplnění podkladů.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 16/478 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh společnosti
Sport service spol. s r. o., se sídlem Špičák 182, 340 04 Železná Ruda ze
dne 19. 9. 2016 na pořízení změny regulačního plánu města Železná Ruda
– místní část Špičák na pozemku p. č. st. 246 v k. ú. Špičák – lokalita S27
za účelem změny regulativů – výšky, sklonu střechy, půdorysného tvaru
a orientace v této lokalitě. Tento bude zařazen do změny č. 4 regulačního
plánu města Železná Ruda – místní část Špičák.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 16/479 - Zastupitelstvo města Železná Ruda rozhodlo o pořízení regulačního plánu obce Železná Ruda místní část Železná Ruda – část A –
centrum.
Pro:10 Proti: - Zdržel se: 18:45 hod. se dostavil p. Papež
16/485 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře
pro Hanu Karlovou, k Samotám 291, 340 04 Železná Ruda, k prodloužení
dočasnosti stavby BISTRO IMBIS na p. p. č. 52/25 v k. ú. Alžbětín na
dobu 1 roku.
Pro: 7 Proti: - Zdržel se: pp. Brož, Kříž, Horek, Sekyra A.
16/486 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře
pro společnost TORION, projekční kancelář s.r.o., Mánesova 1, 301 00,
Plzeň, na projekt Debrník, Železná Ruda – přestavba na dům s pečovatelskou službou s podmínkou uzavření příslušné smlouvy o spolupráci.
Pro:pp. Šnebergr, Brož, Smola, Papež, Horek, Sekyra M., Kořán
Proti: - Zdržel se: pp. Lehká, Mareš, Sekyra A., Kříž

16/488 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dokončení chemického ošetření krovu kostela v Železné Rudě od společnosti Ochrana
domova CZ, náklady akce budou do 100 000,- Kč bez DPH.
Pro:11 Proti: - Zdržel se: 16/489 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Mikroregionu Šumava – západ o poskytnutí dotace na Program přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014
– 2020. Projekt: Putování srdcem Evropy bez hranic – Hadí stezka, Sklářská stezka – replika huti, Stezka Železné opony, Železná stezka, Sklářská
stezka, Turistický informační systém Šumava – Bavorský les, v požadované částce 224 086.- Kč.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/491 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Mikroregionu Šumava – západ o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020. Projekt: Putování srdcem Evropy bez hranic – Hadí stezka, Sklářská stezka – replika huti, Stezka Železné opony,
Železná stezka, Sklářská stezka, Turistický informační systém Šumava
– Bavorský les, v požadované částce 2 016 779.- Kč.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/494 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí nadačního
příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 59 000,- Kč na projekt „Okolo Železné
Rudy 2016“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra podpisem příslušné smlouvy.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/495 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace RPK/
ZPK ve výši 45.000,-Kč, a pověřuje starostu ing. Michala Šnebergra podpisem smlouvy – o poskytnutí účelové dotace č. 41772016. Jedná se o dotaci z dotačního programu Podpora projektů a činností – ochrana přírody
a krajiny 2016, název akce: Ošetření několika stromů v Debrnické aleji
v Železné Rudě (III).
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: Pokračování na straně 4
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16/496 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda, ve výši 36 500.- Kč.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/497 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Barbory
Zíkové o poskytnutí dotace na závodní lyžařskou činnost v požadované
částce 50 000,- Kč.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/499 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Města Klatovy o poskytnutí dotace na poskytování služby sociální prevence
– terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných
a psychotropních látek, v požadované částce 5 741.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: pp. Sekyra A., Sekyra M.
16/501 - Zastupitelstvo města Železná Ruda
schvaluje záměr prodat část pozemku p. č.
471/1 v k. ú. Špičák o výměře 343 m2.
Pro: 8 Proti: p. Kořán
Zdržel se: pp.
Papež, Brož
16/504 - Zastupitelstvo města Železná Ruda
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na pozemek p. č. 259/4 (lesní pozemek)
o výměře 4996 m2 v k. ú. Jesení s panem Petrem Kučerou, bytem Velhartice 192, 341 42.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se:
16/506 - Zastupitelstvo města Železná Ruda
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na pozemek p. č. 259/2 (lesní pozemek)
o výměře 4784 m2 v k. ú. Jesení s panem Jiřím
Pokorným, bytem Strážov 284, 340 21.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/507 - Zastupitelstvo města Železná Ruda
schvaluje revokaci usnesení č. 12/328 ze dne
23. 03. 2016.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/508 - Zastupitelstvo města Železná Ruda
souhlasí s provedením nového mapování
v katastrálním území Špičák za účasti zástupců
města Železná Ruda, kteří vyznačí či odsouhlasí hranice pozemků v majetku města, případně
je označí z pohledu města za sporné.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 16/512 - Zastupitelstvo města Železn Ruda
schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 20160829
se společností PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o., Masojedy 59, 282 01 Český
Brod, IČ: 00549142, jako dodavatelem vozidla
v rámci projektu „Dopravní automobil pro
evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva“ spolufinancovaného z Integrovaného
operačního programu a pověřuje starostu

města Ing. Michala Šnebergra k podpisu příslušné smlouvy. Společnost
PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o., Masojedy 59, 282 01 Český
Brod, IČ: 00549142, je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky v rámci projektu „Dopravní automobil pro evakuaci
a nouzové zásobování obyvatelstva“.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se:16/513 - Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s doplněním nového člena výboru cestovního ruchu p. Kryštofa Částku, za odcházejícího
Jaroslava Fischera.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se:16/514 - Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje správní odbor přípravou řešení zlepšení kvality televizního signálu. Bude projednáno na
poradě zastupitelů města.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: p. Sekyra A.
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J Zprávy z mateřské školy J
Školní rok jsme zahájili ve dvou třídách –
mladší děti Sluníčka a starší děti Broučci. Jelikož nám počasí přálo, vyráželi jsme na polodenní turistické výlety (pěšky, vlakem i autobusem)
po našem krásném okolí, sbírali jsme přírodniny, které využijeme na dětské tvoření ve školce.
Děti z keramického kroužku při CVČ (Centrum volného času) nám na naši školní zahradu
vyrobily krásné překvapení v podobě keramických ptáčků, které paní učitelka Miluška Amortová naaranžovala do původního pískoviště.
„A máme ptačí zahrádku“, prohlásily děti ze třídy Sluníčka.

Pohádkové noční spaní ve školce

Paní učitelky Marta Windsor a Monika Najmanová připravily pro děti ze třídy Broučků
pohádkové noční spaní ve školce. Děti se sešly
v neděli odpoledne se svými spacáky, polštářky
a vše mohlo začít. Na školní zahradě si nejprve
opekly „buřtíky“ a při ohýnku si společně zazpívaly s kytarou. Za soumraku šly prozkoumat
školku baterkou a hledaly skřítka. Na stole našly od skřítka dopis, ve kterém jim napsal, jak je
rád, že nebude přes noc ve školce sám a zároveň
děti poprosil o pomoc při hledání ztracených
hraček. Děti samozřejmě ztracené hračky našly
a odměnou jim bylo setkání se skřítkem. Ten
pro ně ještě připravil hru „hledání kouzelných
pytlíčků“. Děti po pohádce zalezly do spacáků
a spaly a spaly …jako Karafiátovi broučci.
Chtěly bychom poděkovat rodičům za zajištění výborného pohoštění pro děti. Milou odměnou pro paní učitelky bylo ranní probuzení dětí
s úsměvem na tváři, které prohlásily: „To bylo
príma, a kdy zase budeme spát ve školce???“
Konec měsíce dětem zpříjemnilo divadlo
VODNÍČEK s pohádkou „ŽABÍ KRÁLOVSTVÍ“, při které byly všechny děti vtaženy do
jejího děje – zpívaly, tleskaly a připravily panu
„vodníkovi“ pěkný dáreček.
Za kolektiv MŠ Ludmila Chalupská

FOLKLÓRNÍ TANEČNÍ A PĚVECKÝ SOUBOR
Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout novou aktivitu pro Vaše
děti:

Co Vaše děti čeká?
tanec s lidovými prvky, zpěv, hudebně pohybové hry, seznamování
se šumavskými zvyky, instrumentální hry s dětskými rytmickými a melodickými nástroji, lidové tradice

KDY SE BUDEME SETKÁVAT?
Každou středu v 16.30

KDE?
v prostorách MŠ - I. pavilón 1.poschodí (bývalá třída Čmeláků)

CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT?
Pohodlné oblečení vhodné k pohybu + děvčátka volnější sukýnku
Vhodnou obuv na tanec, nejlépe s měkkou podrážkou
(cvičky, „Jarmilky“…)

NA VAŠE DĚTI SE TEŠÍ:
Marta W. – Bára K. Matt – Monika N.

Běžecký závod
na sv. Václava
Sportovci z Tatranu Železná Ruda s podporou základní
školy, připravili tradiční běžecký závod Podzimním Železnorudskem. Poprvé mezi organizátory chyběl nedávno zesnulý
dlouholetý sportovní funkcionář Jiří Pscheidt starší. Čest jeho
památce.
Šedesát sedm mladých atletů závodilo na dráze školního
stadionku. Starší závodníci, kterých bylo 27, vyběhli do debrnického lesa, kde absolvovali okruh 5 km a 8 km. Za krásného
počasí babího léta si nejlépe mezi muži vedl Pavel Burt ze
Sport clubu Plzeň. Nejrychlejší ženou byla klatovská běžkyně
Petra Dolejší. Celkové výsledky jsou na webových stránkách
Tatranu: www.tatran-alpalouka.cz.
Ctirad Drahorád
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Běžecký závod na sv. Václava

Urputné běžecké souboje sváděla děvčata na 160 m. S číslem 20 běží Rozárie Garbová, s č. 27 Veronika Šimáková a s číslem 16 spurtuje do cíle
Nikola Lehečková, všechna děvčata jsou ze Ski klubu Železná Ruda.

Dva nejrychlejší dorostenci v závodě na jednu míli (1609 m). V cíli za
5:22 minuty byl vlevo stojící Jan Malý o jednu vteřinu rychlejší než Tomáš
Pscheidt, oba z Tatranu Železná Ruda.

Zpráva z mezinárodní cyklo – turistické akce OKOLO Železné Rudy 2016
Již podeváté se zaplnilo horské šumavské rekreační středisko Železná
Ruda turisty a cyklisty. Dne 10. září 2016 se konal 9. ročník mezinárodní
cykloturistické akce OKOLO Železné Rudy. Akce se konala za pěkného
slunečného počasí, s centrem ve sportovním areálu Za Tratí v Železné
Rudě. Pro účastníky pořadatel připravil čtyři pěší trasy: 5 km rodinnou

– Železnorudské údolí, 18 km Nordic Walking – Pancíř, 22 km Velký
a Malý Javor, 32 km pěší i cyklotrasa Sklářská stezka a 50 km cyklotrasa
umava – Bavorský les.
Vzhledem k náročnosti pěší trasy 22 km Velký a Malý Javor, která vedla přes vrchol Velkého Javoru, začala registrace účastníků již v sobotu,
v 6.30 hodin ráno. Malá skupinka turistů i cyklistů se registrovala již krátce po této ranní hodině. Největší nápor na registrační místo byl v sobotu
mezi 9.00 a 10.30 hodinou. Nemalé množství účastníků využilo i možnost
registrace v pátek, v novém Informačním turistickém středisku v Železné
Rudě. Na akci opět nechyběl ani patron akce, železnorudský rodák a herec pan Pavel Nový. Ve večerních hodinách pobavila svým vystoupením
přítomné účastníky, mimo jiné, i Tereza Kerndlová.
Občerstvení na OKOLO Železné Rudy zajišťoval Bar U Souseda a řeznictví Šnebergr.
Zbývá již jen poděkovat sponzorům a organizátorům akce a přát si
v příštím, 10. Ročníku, opět slunečné počasí.
Ostatní informace o akci, bonusech, trasách, fotogalerii a ohlasy zúčastněných v „návštěvní knize“ jsou na www.pkvylet.cz.
Milan Sklenář

hlavní organizátor akce OKOLO Železné Rudy

Druhý ročník turistických pochodů k historickému hraničnímu kameni 33
V letošním roce se po loňských zkušenostech konaly dva turistické
pochody, tzv. „Kamenné pochody“, k historickému hraničnímu kameni z dob Marie Terezie.
První se konal v červenci a ten druhý v září. Červencový se nám
nepovedl, a to z důvodu počasí, neboť pršelo celý den a tak se účast,
z původně přihlášených 14, smrskla na 3 turisty. I přes nepřízeň
počasí byli účastníci spokojeni a dozvěděli se informace o začátku budování hranic i další zajímavosti z této části Šumavy. Druhý pochod se však vydařil, počasí nádherné a na září i dosti vysoké teploty. Na ITC Železná Ruda se přihlásilo asi 18 lidí. Bylo to
i díky informacím od pana Václava Šebelíka, který příchozím
na ITC podával informace a získával je pro tuto akci. Nakonec nás šlo 21 turistů a dva pejskové. Během cesty byli účastníci
mile překvapeni krásou říčky Svarožné i kamennými moři, které
jsme míjeli. Na hranici došlo k focení historického hraničního kamene, a i na svačinku před zpáteční cestou do Železné Rudy. Na konci výletu obdrželi všichni turisté pamětní kartičku na tento pochod s fotem kamene a dnem výletu. Snad si po určitém čase vzpomenou na hezkou akci
a na dobré lidi, kteří ji pro ně připravili. Ukazuje se, že tandem dvou Václavů začíná přinášet své ovoce ve spokojenosti návštěvníků Železnorudska.
Tak ať nám to co nejdéle vydrží.
Václav Vetýška

STRANA 7

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Sedmý ročník setkání u Juránkovy chaty se vydařil
Poslední sobotu v měsíci září se uskutečnil již sedmý ročník setkání českých a německých turistů
u bývalé Juránkovy chaty. Setkání tradičně organizovalo občanské sdružení Otevřená Šumava s podporou
města Železná Ruda a Horské služby. Letošní pochod začínal pro většinu turistů ze Špičáckého sedla po zelené turistické na Rozvodí, kde na ně čekali další účastníci, kteří na Špičák vyjeli lanovkou a následně sešli
na Rozvodí. Z tohoto místa se již šlo po neznačené cestě přímo až na vrchol Jezerní hory (1343 m. n. m.)
a odtud po hřebeni pohodlnou cestou s výhledy na obě strany k bývalé Juránkově chatě. Před oficiálním
zahájením využila většina turistů čas k návštěvě hory Svaroh (1333m. n. m.) a vyhlídky na německé straně,
tzv. Přírodní kino.
Okolo poledne bylo setkání zahájeno, početné turisty přivítal starosta města Železná Ruda, pan Michal
Šneberger, zdůraznil účel setkání a význam tohoto místa pro rozvoj turistiky a poznávání krás naší Šumavy.
Následovalo vystoupení pana Milana Hampla ze sdružení Otevřená Šumava, který připomenul historii
Juránkovy chaty a nesmyslné zákazy pro její částečné obnovení i zpřístupnění cesty k této bývalé chatě
a jejího využití pro turistiku a lyžování.
Vzpomenul také významných výročí Norberta Langa, které si v tomto roce připomínáme a to 120 let od
narození a 60 let od úmrtí tohoto významného člověka.
Následovalo emotivní vystoupení Radovana Holuba, který připomněl celou historii snahy o znovuotevření turistické cesty i dalších dosud zakázaných cest na našem území v území NP Šumava. Poukázal i na to,
jak to dělají na německé straně, kde se podařilo otevřít několik turistických cest, které však na naší straně
nepokračují.

Na snímku s panem starostou je pan Jiří
Lang, syn Norberta Langa.
Mnohde je důvodem již mnohokrát
zmiňovaný výskyt tetřeva a jeho ochrana. V závěru celého setkání byl velmi
srdečně přivítán jeden ze synů Norberta Langa, Jiří Lang, žijící v Plzni
a pamětník budování poslední Juránkovy chaty po válce v roce 1945
a obnovení činnosti této chaty. Poté
se účastníci občerstvili, odpočinuli si
a postupně, po skupinkách odcházeli
Dámskou cestou přes kamenná moře
a dále tzv. Nausenovou stezkou na
Václavák a stále dolů do Železné Rudy.
Celková účast českých a německých
turistů se odhadovala na dvě stovky.
Václav Vetýška

Putování bez hranic srdcem Evropy – Pancířským hřbetem
Jeden z nejpůvabnějších výhledů na Šumavě nabízí rozhledna na Pancíři, která v letošním roce
slaví 93. narozeniny. K této příležitosti proběhla 28. 9. 2016 akce s názvem „ Putování bez hranic
srdcem Evropy – Pancířským hřbetem“. Účastníci mohli jet sedačkovou lanovkou na Pancíř, kde je
přivítal starosta Železné Rudy, pan Michal Šnebergr a za ITC Ivana Vilišová, oba v symbolických
maskách lvíčat, a dále pokračovali pěší vycházkou přes Habr na Můstek a zpět na Pancíř, kde je
čekalo občerstvení a malý dárek. Celkem se výletu zúčastnilo 45 účastníků.

Ivana Vilišová a starosta Michal Šnebergr
Foto: Rudolf Lang

Foto: Rudolf Lang

Na akci se podíleli:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Bavorské
státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie, Evropská unie - Evropský
fond pro regionální rozvoj, Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020,
Krajský Úřad Plzeňského Kraje, Město Železná
Ruda.
Ivana Vilišová, ITC
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Železnorudský smíšený sbor
28. září 2016 vystoupil Železnorudský smíšený sbor, Šumavan Klatovy, Svatobor Sušice, Plzeňská filharmonie a sólisté divadla J. K. Tyla z Plzně
pod vedením dirigenta Tomáše Braunera v Jezuitském kostele v Klatovech. Na závěr Svatováclavského dne zazněla v zaplněném chrámu skladba
Antonína Dvořáka Svatební košile.

Večer české muziky v ArberLandHalle

Velmi pěkný večer s muzikou a mažoretkami
mohla strávit, bohužel, jen hrstka návštěvníků,
a to 17. září 2016 na bavorské straně Železné
Rudy, tedy v ArberLandHalle. Na vydařeném
večeru koncertovaly dvě české kapely – Bohemian Marching Band ze Sokolova, jež vystřídala Dechovou muziku města Kynšperk
nad Ohří. Mažoretky byly žákyně Základní
školy z Kynšperka nad Ohří a jejich výkony
oživily celý hudební večer. Vystoupení všech
muzikantů i mažoretek bylo velmi profesionální, prodchnuté radostí z muziky a tance. Obě
kapely, tentýž den, koncertovaly i na Velkém
Javorském jezeře, ovšem počasí vůbec nepřálo
koncertu pod širým nebem.
Večerní koncert navštívili i představitelé
obou měst, tedy starostové Charly Bauer a Michal Šnebergr. Škoda, že diváci se nedostavili
ve větším počtu, neboť příjemný zážitek by je rozhodně neminul. Potvrdili nám to i dva hosté ze vzdálené Austrálie, kteří shodou okolností pobývali
v Železné Rudě, a jako milovníci české muziky si nemohli nechat ujít příležitost k návštěvě tohoto koncertu. Manželé Ivana a Zdeněk Kaslovi z Melbourne se výborně bavili, ale nemile je překvapila nízká návštěvnost celé akce. Tak snad někdy příště…
sch

ITEP Plzeň 15. – 17. 9. 2016

I letos se Železná Ruda prezentovala na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni. A nejen Železná Ruda. Ke společné prezentaci se přidalo naše partnerské město Aldeno, které
zastupoval starosta Nicola Fioretti s přítelkyní Sonia Zanotelli a pan Andrea Nardon. Byla to tak
další společná akce k příležitosti 25. let partnerství obou měst. Kromě propagačních materiálů z
celého Železnorudska byl k dispozici i materiál oblasti Trenta – Trentina. Naši přátelé nabízeli
návštěvníkům ochutnávku vín z Cantina Aldeno. Nechyběl ani popisek vín v ČJ. Celkově byl
o oba stánky velký zájem. Naše „čtveřice“ byla velmi sehraná a návštěvníci tak neměli problém
ani s jazykovou „bariérou“. Pevně věřím, že tato společná prezentace nebyla poslední a vzájemná spolupráce se bude rozvíjet i v dalších směrech.
Ivana Vilišová, ITC
Zleva: Andrea Nardon, Nicola Fioretti, Sonia Zanotelli
a Ivana Vilišová
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Pozvánka na Setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích
u příležitosti 5. výročí slavnostního vysvěcení 12. 11. 2016
Tradicí se stalo Setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích. Obnovená kaplička je spojena se
vznikem tehdejšího občanského sdružení, dnes zapsaného
spolku Šumavské cesty. Zároveň je tato akce jakýmsi každoročním zakončením turistické sezóny.
Letos se na tomto kouzelném a v dnešní době stále ještě
krásně opuštěném místě centrální části Šumavy, na úpatí
hory Křemelné a zároveň nad řekou Křemelnou, sejdeme
již po šesté a oslavíme neuvěřitelných pět let od postavení
této drobné stavby a vysvěcení kapličky (11. 11. 2011 v 11 h
a 11 min.).
Letos vás všechny zveme ke kapličce sv. Martina na
bývalé Zadní Paště již v sobotu 12. listopadu – ve 12:00 h,
kdy se zde sejdou lidé dobré vůle, kteří dokáží ocenit kouzlo místa, jenž je v polovině listopadu schopno návštěvníky
přivítat téměř letním sluníčkem, stejně jako i mlhou, sněhem a větrem. Při pohledu do údolí tajemné řeky Křemelné
si často poutník uvědomí svoji skutečnou velikost a moc
v porovnání s obrovským chrámem šumavské přírody.
Přijďte s láskou a pokorou a prožijte s námi několik milých chvil u kapličky.
Protože se nám podařilo letos v létě splnit další ze svých cílů – návrat
varhan do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě, rádi bychom vás odpoledne
od 16:00 h pozvali na první oficiální varhanní koncert, tentokrát studentů plzeňské konzervatoře.

Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus.
Místo si můžete rezervovat na našem mailu nebo telefonních číslech
603 265 034, 724 006 625.
Bližší informace na
www. sumavskecesty.cz nebo mailu sumavske.cesty@centrum.cz.

Letní soutěže na Železnorudsku ukončeny, hlavní cena vylosována!

Již tradiční letní soutěže pro turisty a cykloturisty na Železnorudsku se letos opět těšily značnému zájmu. Více jak tři sta účastníků si v průběhu
léta vylosovalo hodnotné výhry, jejichž sponzory byli zejména podnikatelé na Železnorudsku a město Železná Ruda.
Po ukončení soutěží pak bylo 5. 10. 2016 provedeno vylosování výherce hlavní ceny, kterou věnoval do soutěže p. Radek John, a sice „Tandemový let na motorovém paraglidu nad Šumavou – Železnorudskem“. Vylosování hlavní ceny se uskutečnilo v ITC, hlavní cenu vylosovala
vedoucí Správního odboru města Železná Ruda, ing. Zahradníková za přítomnosti p. Procházkové a zaměstnance infocentra. Výherkyní výše uvedené hlavní ceny se stala Jiřina Jančová z Plzně, které tímto blahopřejeme.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří již tradiční letní soutěže podpořili sponzorskými dary a doufáme, že příští léto opět, a snad i v hojnějším počtu, oblíbené soutěže podpoří. Vždyť u Železnorudských vrcholů půjde o již 10. ročník a mnozí účastníci se kvůli soutěžím na
Železnorudsko rádi vracejí!
Sponzor hlavní ceny:
RJFLY – Radek John, Železná Ruda
Sponzoři soutěží – léto 2016
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

Krásné podzimní dny a úspěšnou zimní sezonu všem přeje
Informační turistické centrum města Železná Ruda

Mistrovství republiky IZS
Ve dnech 9. a 10. 9. 2016 proběhlo v Ostravě XII. mistrovství ČR záchranných psů a psovodů složek IZS. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 11 složek –
a to Policie ČR, Městská Policie, HZS, HS, SZBK ČR z. s., KZJ a jedno
družstvo z Německa. Za Horskou službu reprezentovali Petr Pospíšil se psem
Badem v plošném vyhledání a Robert Hýča se psem Rajem v sutinovém vyhledání. Ve velkém horku obsadil Petr Pospíšil krásné 3. místo, Robert Hýča
7. místo, jako družstvo skončili na 6. místě. Oběma moc gratulujeme.
Monika Pospíšilová

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
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Počátkem září jsme se zúčastnili „Bezpečné Šumavy“, akce u Prášil, kde se sešly všechny složky IZS, které právě na Šumavě spolupracují při mimořádných událostech, aby zde prezentovaly návštěvníkům svou techniku a dovednosti. Během září jsme ale také vyjížděli k většímu počtu událostí,
takže vás prosíme, aby jste dbali zvýšené opatrnosti. Při jízdě automobilem mohou řidiče překvapit již občas namrzající silnice, případně spadané listí
na mokré vozovce, které může snadno dopomoci ke smyku. Někteří z vás určitě již zatopili v kotlích, kamnech či krbech. Máte ale v pořádku komín
a topné zařízení? Zamyslete se nad jeho stavem a nutností vyčištění, či provedení revize…

1 x požár

7x dopravní nehoda

Září 2016

1. 9. – Likvidace oleje v ulici A. Kašpara. Na silnici se zde nacházela
skvrna z přibližně 5l hydraulického oleje. Pomocí sorbentu byl
olej z vozovky odstraněn.
5. 9. – K dopravní nehodě osobního automobilu jsme vyjeli pod Nejvyšší
bod. Tradiční místo dopravních nehod se tentokráte stalo osudné
řidiči Renaultu Laguna, který po smyku narazil do svodidel a částečně na nich zůstal uvězněn. Nehoda se obešla bez zranění, ale
z vozu unikly provozní kapaliny, které byly odstraněny. Jednotka
provedla protipožární opatření a asistovala odtahové službě s naložením havarovaného vozu.
5. 9. – Jen půl hodiny po návratu od předchozí nehody se stala další,
a to jen o několik desítek metrů níže pod tou předchozí. Řidič zde
se svým automobilem vylétl ze silnice. Při našem příjezdu se nacházel ve vozidle, byla mu poskytnuta předlékařská první pomoc
a po příjezdu vozu ZZS byl předán do její péče.
6. 9. – K požáru odpadu jsme vyjeli do ulice Sklářská. Zde probíhalo
pálení odpadu na větší ploše, ohniště ale bylo ponecháno bez dozoru a původnímu ohlašovateli pálení se operační středisko HZS
nemohlo dovolat, proto jsme byli vyslání k uhašení tohoto svévolně hořícího materiálu.

2x únik látek

6 x technická pomoc

kolik stovek metrů nad tou ohlášenou. Zde se jednalo o nehodu
automobilu. Naše posádka zůstala s CAS Terrno u nehody automobilu, kde pomohla s ošetřením lehce zraněného řidiče a RZA
Nissan pokračoval k nehodě motocyklu, kde pomohli s ošetřením
zraněného řidiče, kterého si převzala ZZS Pk.
20. 9. – Menší dopravní nehoda osobního automobilu, který hrozil pádem
ze stráně. Při našem příjezdu se nezraněná posádka nacházela
mimo vůz, který jsme zajistili proti pohybu. Samotné vyproštění
provedla odtahová služba.
25. 9. – K vyproštění kobyly jsme vyjeli do ulice A. Kašpara. Zde se ve
stáji kůň zamotal do řetězů, padl na zem a nemohl vstát. Pomocí
pákových nůžek byly řetězy přestříhány a kůň postaven na nohy.
25. 9. – Dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu se stala na
Nejvyšším bodě. Došlo zde k bočnímu střetu při předjíždění, následnému pádu motocyklisty a úniku provozních kapalin motorky. Ty byly odstraněny pomocí sorbentu a pacienta si s lehčím
poraněním převzala ZZS Pk.

7. 9. – Vyjeli jsme k odstranění sršního hnízda do ČOV na Hojsově Stráži. Pomocí chemického prostředku byl roj zlikvidován.
12. 9. – Likvidace bodavého hmyzu z domu alergické majitelky ve Sportovní ulici.
15. 9. – V nočních hodinách jsme vyjeli k transportu pacienta z těžko
přístupného terénu. Jednalo se myslivce, kterého postihla zdravotní příhoda v lesích nad Javornou. Na místě před naším příjezdem zasahovala ZZS a Horská Služba. My jsme pomohli s jeho
transportem do vozu HS, který jej poté svezl náročným terénem
k hlavní silnici, k vozům ZZS.
15. 9. – Druhý dnešní výjezd znamenal likvidaci olejové skvrny v ulici 1. Máje. Zde si neznámý řidič poničil automobil o retardér
a v délce přes 100 m z něj unikalo menší množství oleje. Na místě
kde zaparkoval vznikla skvrna 4x5 m, která byla také odstraněna
pomocí sorbentu.
18. 9. – K dopravní nehodě motocyklu jsme vyjížděli pod Nejvyšší bod.
Při jízdě k zásahu byla nalezena další dopravní nehoda, jen ně-

28. 9. – Likvidace vosího hnízda u vchodu do hotelu Engadin.
29. 9. – Odstranění vosího hnízda z terasy hotelu Engadin.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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29. 9. – Dopravní nehoda vlaku se strojem pracovníků SŽDC
se stala mezi Brčálníkem a Špičákem, několik stovek metrů před Špičáckým tunelem. Pracovníci
zde prováděli údržbu trati v momentě, kdy přijížděl
vlak. Nikomu z pracovníků se naštěstí nic nestalo,
ale do „utahováku“, se kterým na kolejích pracovali, narazil osobní vlak a zničil jej. Cestující z vlaku
odešli před naším příjezdem, my jsme transportovali
zdravotně postiženou osobu s doprovodem.
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30. 9. – Dopravní nehoda dvou osobních automobilů se stala u odbočky na hotel Grádl.
Řidič jednoho z automobilů přehlédl vůz před ním, který odbočoval a ze zadu
do něj narazil. Došlo ke zranění tří osob. My jsme provedli protipožární opatření, jímání uniklých provozních kapalin a vyčkali do odtažení vraků.

Počátkem září se konala tradiční akce s názvem „Bezpečná
Šumava“ na Slunečné u Prášil. Jedná se akci, jenž pořádá NP
Šumava za účelem ukázky nejen své techniky, ale i dovedností složek IZS, které spolupracují v oblasti Šumavy v rámci
mimořádných událostí a prevence. Mohli jste zde spatřit jednotky hasičů z několika obcí, včetně HZS a to jak s cisternami, tak s automobilovými plošinami. Svou techniku a vybavení zde předvedla i vodní záchranná služba a to například
několik záchranných člunů. Horská služba zde měla stánek,
na kterém bylo možné spatřit lezeckou techniku a vybavení
pro předlékařskou první pomoc v terénu. Mimo to ošetřila
i několik opravdových úrazů. Zdravotnická záchranná služba
zde například předvedla automobil pro zásah u hromadných
neštěstí. Policie ČR představila čtyřkolku, „civilní“ automobil pro dopravní akce, běžné zásahové automobily nebo zásahovou jednotku s těžkooděnci. Soukromá záchranná služba
Trans hospital zase přivezla ukázat záchranný obojživelný
vůz BVP. A asi největší pozornost si zasloužil záchranářský
vrtulník V3A Sokol z Líní.
Filip Brož

Fotbal

Místní fotbalové družstvo mužů se neustále drží
v kontaktu s čelem tabulky své skupiny III. třídy mužů.
Až v posledním odehraném kole poprvé prohrálo v základní hrací době a ztratilo všechny 3 body.

Odehráno:

Svatobor Hrádek B – SRK Ž. Ruda – odloženo na 28. 10.
Sobota 1. 10.
SRK Ž. Ruda – SK Velhartice z.s. 4:3 (3:2) Pen: 5:4
Branky: 6. Hájek Vítězslav, 35. Kasl Lukáš, 41. Duda Jaroslav - 8. Poledník
Pavel, 17. Faltín Tomáš, 88. Pilík Luboš
Sobota 8. 10.
TJ Kašperské Hory – SRK Ž. Ruda 1:0 (0:0)
Branky: 66. Šuba Vladimír
ČK: Pleva, Holický

Následuje:

Sobota 22. 10. 2016
Sobota 29. 10. 2016
Sobota 5. 11. 2016

15:30
14:30
14:00

S. Chudenice – SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda – TJ Bezděkov
Tatran V. Hydčice – SRK Ž. Ruda

Hrabánkův mlýn – podzimní nálada
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Bavorská zemská výstava „Pivo v Bavorsku“ již jen do konce října
Už jen do 30. října máte možnost si prohlédnout Bavorskou zemskou výstavu 2016 „Pivo
v Bavorsku“ v Aldersbachu v regionu Passauer Land. Jedná se o nejzajímavější výstavu tohoto
roku v Bavorsku. Jedinečnou kulisou této výstavy se staly nádherné prostory bývalého kláštěra
a historického pivovaru. Objevte mimo jiné, jak se Bavorsko stalo zemí piva, proč je bavorské
pivo tak oblíbené ve světě. Seznamte se s bavorským zákonem o ryzosti piva. Poznejte technologii
„hvozdění“ (sušení sladu ve věži pivovaru). Zjistěte od Luise Kinsehera, jak se žilo chase okolo
roku 1900. Prohlédněte si původní prostory protialkoholní záchytné stanice. Zlomte rekord v nošení tupláků najednou. To vše a ještě mnohem více Vás čeká v rámci Bavorské zemské výstavy.
Výstava je otevřena denně od 9 – 18 hod.
Vedle výstavních prostor se nachází moderní pivovar Aldersbach, který si můžete prohlédnout
v rámci prohlídky. Čerstvě uvařené pivní speciály můžete ochutnat v pivnici. A před ní, na náměstí
Freiherr-von-Aretin-Platz, stojí degustační bar „ProBierbar“ Bavorského svazu pivovarů, kde budete moci ochutnat nejrůznější druhy piv vařených v Bavorsku. V souladu se zákonem o ryzosti
piva vaří sládci v Bavorsku ze 4 surovin až 40 tradičních, ale i moderních druhů piv. Degustovat
můžete vzorky různých druhů piv ze sklenic 0,1l, 0,2l i 0,3 l.
Doprovodný program se bude líbit hostům z blízka i z daleka. V září se můžete těšit na slavnost
Bierocco na hlavním pódiu, na kabaretní vystoupení (například: „Der Fälscher“ – 22.9.2016) a na
hudební vystoupení (například: AufAWort - Best of Austropop – 30.09.2016), taneční vystoupení
na pódiu u pivních zahrádek na náměstí Freiherr-von-Aretin-Platz. Celý program a další informace
najdete zde: www.landesausstellung-bier.de
Pavla Dlubalová, ARBERLAND REGio GmbH

Okamžiky živé přírody
Největším a nejvznešenějším živočichem centrální Šumavy je jelen
evropský. Tato, myslivci zvaná královská, zvěř je hojná především ve
vyšších polohách. To ale neznamená, že turista, který navštíví Šumavu, se
s touto zvěří setká či bude mít příležitost ji v klidu pozorovat.
Plachost jelenů vůči člověku je dlouhodobě zakódovaná. V současné
době, při absenci velkých šelem, je člověk jejich jediným nepřítelem.
Proto jeleni postupem doby změnili své zvyky a stali se převážně nočními živočichy. Pozorovat ve dne se pasoucího jelena je opravdu jen věcí
náhody. I pro fotografa přírody je setkání s jelenem „tváří v tvář“ za plného světla velkým zážitkem. Změna nastává jen v období říje, kdy silný
pohlavní pud sníží ostražitost i této plaché zvěře.
Vysoké stavy jelenů na Šumavě dělají vrásky především lesníkům.
Jelen, jako každý býložravec, v zimním období při vysoké sněhové pokrývce z nedostatku jiné potravy okusuje mladé výhony dřevin. Tím zamezuje jejich budoucímu růstu. Ještě větším nešvarem je loupání kůry,
především v mladých jehličnatých porostech. Takto poškozené stromy
jsou v zápětí napadeny dřevokaznými houbami. „Nudící“ se tlupa jelení zvěře může za jednu zimu zlikvidovat mnoho hektarů mladého lesa.
Z těchto důvodů, aby se eliminovaly škody na lesních porostech, byly

Jelen Evropský

v posledních letech vybudovány tzv. přezimovací obůrky. Jsou to několikahektarové oplocené pozemky, kam je na začátku zimy jelení zvěř
nalákána na potravu, zavřena a celou zimu vydatně krmena. Návštěvníci Šumavy proto mohou v zimním období využít tzv. pozorovatelny,
které jsou součástí tohoto zařízení. Tam spatří jeleny jako na dlani, a za
doprovodu odborníka se mohou v klidu a pohodlí seznámit ve „volné“
přírodě s životem těchto krásných, majestátních zvířat.
Čerpáno z knihy Ivana Lukeše, Okamžiky živé přírody

Rekonstrukce ulic Pancířská
a Nad Tunelem

V minulých měsících proběhla, již notně potřebná, rekonstrukce ulic
Pancířská a Nad Tunelem. Původně byla plánována jen oprava povrchu
silnic, která vyšla na téměř dva miliony korun. Při zahájení prací bylo
zjištěno, že vodovodní řad je v katastrofálním stavu a tak musela být
provedena i jeho rekonstrukce, která vyšla na neplánovaných, dalších
téměř 2,5 milionu korun z rozpočtu obce.
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Česko-bavorská neděle na česko-německém vlakovém nádraží v Alžbětíně se vydařila jak velkou návštěvností, tak velkým počtem prodejců i příjemným
počasím

Jednou za 58 let

Díky laskavosti ředitele ZŠ v Železné Rudě, pana Ctirada Drahoráda,
spatřila světlo světa po 58 letech třídní kniha 8. třídy z roku 1958. Poměrně dost osmiček na to, abych se pokusil zorganizovat první setkání,
dnes už přestárlých, absolventů posledního ročníku základního vzdělání
té doby. Bylo nás 14. Jak mnoho proti tomu, že do 5. třídy jsem chodil
sám do jednotřídky na Špičáku k panu učiteli Houdkovi. Rád na něj vzpomínám.
Prvního jsem našel Honzu Šmída přes sestru Aťku. Druhého Jardu
Krátkého, na kterého mám vzpomínku ještě ze školky, která v té době
byla v nedávné lékárně. Třetí byl Franta Ježek, pak Věra Šimková, Jiřina
Maxová, Petr Šmídek. Informace o Marii Bergelové, Aničce Buriánové
a Karlovi Moule nevedly k cíli. Vůbec nejsmutnější je, že už nikdy se neuvidíme s Waltrem Denkem, Karlem Láskou, Vaškem Lehečkou a Marií

Giefingovou, kteří neměli tolik štěstí jako my. Prožili jsme s nimi hezkou
část života.
Na setkání 9. 9. jsme se dostavili tři plus jeden. Další tři nemohli ze
zdravotních a rodinných důvodů. Jeden navíc, Standa Anderle, zde chodil
od 1. do 4. třídy a přijel. O to víc mne mrzí, že nepřijel Petr Šmídek, se
kterým jsem seděl v lavici, a se kterým jsme s kostkou sodíku vytvořili
pro mne, a jistě i pro další, nezapomenutelný zážitek. Mohutný výbuch,
plameny do stropu, sklo z roztrženého kalamáře v klíně. Ředitel Koloros
se jistě nikdy jindy nepřesunul rychleji od tabule k poslední lavici, aby
zkontroloval, zda žijeme. Vysvědčení naštěstí už bylo na papíře. Nic se
tedy vlastně nestalo.
Na závěr poděkování těm o rok starším, že my 3 + 1 jsme mohli prožít
hezké odpoledne s nimi.
Snad za rok i nás bude více.
Jan Baloun, Železná Ruda
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Tip na výlet: K nejvyššímu šumavskému vodopádu
Průběh trasy: (Špičák) – Špičácké sedlo – vodopád Bílá strž – Černé
jezero – Rozvodí – (Špičák – rozhledna) – Špičácké sedlo – (Špičák)
Délka trasy: 16,3 km. Převýšení: 670 m. Obtížnost: střední. Povrch:
lesní silničky a cesty 85 %, stezky 15 %. Značení: 60 % TZT. Čas chůze:
cca 5 hodin. Parkoviště: Špičácké sedlo. Občerstvení: Ano.
Vyjdeme ze Špičáckého sedla po silničce směrem na Černé jezero. Část
této trasy vede po naučných stezkách Špičák – Černé jezero a Historie
obce Špičák. Stezka o historii Špičáku je necelých 7 km dlouhá a je na
ní 16 zastavení. Turista na nich najde informace nejen o samotné obci,
ale i třeba o dolování železné rudy v místech na Rozvodí či výstavbě
Špičáckého tunelu (2. nejdelší v ČR). Po cca 500 metrech od parkoviště
přecházíme právě nad zmiňovaným Špičáckým tunelem.
Zhruba po 1 km (před Komárkovou jedlí) opustíme žlutou značku a odbočíme vpravo na neznačenou silničku, tzv. Kávovku. Cestou přecházíme
přes potrubí, kterým teče voda z vyrovnávacího zámku do přečerpávací
elektrárny pod Černým jezerem. Chvíli nato přejdeme i přes Jezerní potok (někdy nazývaný Černý p.), na němž se v naší blízkosti nachází malý
vodopád, bohužel jen obtížně přístupný.
Cesta dolů pokračuje k Hamrům, my půjdeme na křižovatce nahoru,
na další křižovatce vyjdeme do značené lyžařské trasy, po které půjdeme
vpravo. Pokračujeme až do míst, kde se napojíme na žlutou turistickou
značku vedoucí od Hamrů. Po žluté se vydáme doleva a pokračujeme k
rozcestí Pod Statečkem, kde odbočíme vlevo a pokračujeme stále po žluté
značce k Bílé strži.

Vodopár Bílá strž

Černé jezero a jeho hráz
Území Bílé strže je od roku 1972 národní přírodní rezervací. Na rozloze
přes 79 hektarů je zde chráněno hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého
potoka s četnými stupni, peřejemi a vodopádem. V příkrých stráních nad
potokem jsou zbytky původního horského lesa pralesovitého charakteru. Smrkové porosty s příměsí jedle, buku a jeřábu jsou staré až 240 let.
Bylinné patro tvoří kapradiny a plavuně. Vodopád (k vyhlídkové plošině
vede dolů strmá odbočka) je nejvyšší vodopád české strany Šumavy.
Leží v nadmořské výšce 940 m. Je tvořen několika stupni, z nichž nejvyšší je vysoký 7 metrů. Skalní podloží je tvořeno svory, kterými prochází
průniky žuly a křemene. Bílý potok překonává na svém toku od pramene

na Svarohu k soutoku s Úhlavou převýšení 500 m. Žije
zde pstruh, vranka i rak. Podle legendy byl Čarostřelec
z Ostrého, později hudebně ztvárněný skladatelem von
Weberem, ve spojení s temnými silami a ďáblem, kterého vzýval zde, pod vodopádem Bílé strže. Jaroslav Vrchlický o vodopádu napsal: „ …ve třech odstavcích kácí se
velikým rachotem prudká bystřeň přes omšené, zelení se
smějící balvany. Černé sosny hlídají rozervanou skalní
strž. Jako po stupních lze po skále dostati se až k temeništi slapu. Stíny stromů honí se nad vodou a slunce kouzlí
v nich zlatou hru arabesek stále se měnící, stále těkající.“ Od vodopádu stoupáme po turistické červené značce
asfaltovou silničkou. Z nejvyššího místa cesty se nám
nabízí pěkný výhled k Ostrému a do Úhlavského údolí s Nýrskou přehradní nádrží. Po červené pokračujeme
dále, přejdeme po břehu Černého jezera a vystoupáme
k turistickému rozcestníku na Rozvodí. Odtud je možné zajít si několik
set metrů k vrcholu Špičáku, kde je možné pokochat se pohledem do širokého okolí z rozhledny. Za příznivého počasí jsou vidět Alpy. Příroda
kolem Čertova a Černého jezera je kromě zmiňované Národní přírodní rezervace chráněna i na daleko větší ploše, a to přírodní památkou Královský hvozd. Její rozloha je 2075 hektarů. Památka chrání geomorfologické
útvary, skupiny stromů a přirozené přírodní ekosystémy. Byla vyhlášena
v roce 1991. Táhne se po horském hřebenu od Svarohu přes Ostrý až po
Lomničky. Z Rozvodí pokračujeme vlevo po zelené Rozvodskou cestou
po úbočí Špičáku (1202 m) zpět na Špičácké sedlo.

STRANA 16

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí 2016
Akce:

Pořadatel/místo:

Kontakt:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 10.
Pancířské stráně
Triatlon klub Klatovy / Start a cíl: Belveder
608 406 002
9:00
- závod na horských kolech, start závodu v 11:00 od hotelu Engadin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 11.
Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“
Hotel a pivovar Belveder / Železná Ruda
376 397 016
19:00
- laici i profíci se tradičně utkají v kuchařském umění, hudba a zábava vše doprovodí…
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU SOUTĚŽE!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. 11.
2. podzimní ples města Železná Ruda
Město Železná Ruda / ALH B. Eisenstein
376 397 033
19:00
- Česko – bavorský ples
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. 11.
Šumavské hody
Hotel a pivovar Belvedér / Železná Ruda
376 397 016
15:00
- vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. 11.
Adventní koncert
Hojsova Stráž, kostel
376 361 227
18:00
- v kostele v Hojsově Stráži zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o. s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. 11.
Pohádkové pivo pro rok 2016
Hotel a pivovar Belvedér / Železná Ruda
376 397 016
13:00
- 9. ročník mezinárodní pivovarské soutěže
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 11.
Rozsvícení vánočního stromku,
Město Žel. Ruda, Hotel a pivovar Belvedér/Ž. Ruda
376 397 033
17:00
Zvonkový průvod na Belvedér – o první adventní neděli se sejdeme před kostelem v Železné Rudě… 376 397 016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 11.
Koncert ŽSS
Frauenau, kostel
737 331 059
19:00
- tradiční prvoadventní koncert Železnorudského smíšeného sboru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné akce:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“
- prohlídka kostela s výkladem - pro skupiny, po objednání na tel.: 732 771 807
„KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. M. V HOJSOVĚ STRÁŽI“
- prohlídka kostela s výkladem - pro skupiny po objednání na tel.: 605 226 518
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stálé expozice:

Návštěvnické centrum Šumavy, Environmentální centrum Železná Ruda – přírodovědné a geolog. expozice, historie lyžování na Železnorudsku, stálá výstava fotografií, veřejný internet …
Muzeum Šumavy, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek
Historické motocykly – v „Zámečku“ v Železné Rudě
Království skřítků, Krámeček – ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Výstavy:

„Střípky zimy“ – výstava fotografií V. Votrubové, Návštěvnické centrum Šumavy a EC Železná Ruda, od 15. 8. 2016
„Šumava s úsměvem v keramice a kresbě“ – výstava Gustava Fifky a Josefa Pospíchala, Muzeum Šumavy Železná Ruda
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.net
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