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Další mistr světa na Šumavě
Po Kateřině Neumannové, Jiřím Kvapilovi a Martinu Jakšovi přivezl na Šumavu z dalekého Finska
titul mistra světa v lyžování železnorudský sportovec
Josef Růžička. Tato legenda šumavského lyžování se
dočkala velkého sportovního úspěchu. Slavný okamžik přišel na mistrovství světa veteránů ve finském
Vuokatti, v kategorii nad 75 let v závodě na15 km
klasickou technikou. Josef Růžička už absolvoval devět mistrovství světa, z toho dvakrát závodil v Americe. V přípravě na letošní mistrovství
svědomitě trénoval, dvakrát absolvoval podzimní soustředění v Alpách,
na Šumavě nevynechal jedinou příležitost k lyžování na sněhu, ač ho
letos opět bylo poskrovnu.
Při prvním setkání po návratu z MS ve Finsku nám Josef Růžička
sdělil: „Středisko lyžařských sportů Vuoakatti je kvalitně vybavené pro
konání velkých akcí. Organizátoři připravili perfektní tratě. Ubytování
přímo na lyžařském stadionu bylo v tradičním severském stylu včetně
finské sauny. Závody probíhaly na skvěle upravených tratích s krátkými
stoupáními a sjezdy. Vítězný závod na 15 km klasickou technikou mně
vyšel po všech stránkách. Počasí, připravené lyže a hlavně načasovaná
sportovní forma.“
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Českou výpravu tvořilo 20 závodníků a 10 lidí v doprovodu. Ve velké konkurenci skandinávských a ruských
lyžařů získala česká výprava jednu zlatou, dvě stříbrné
a jednu bronzovou medaili. Celkem ve všech veteránských kategoriích startovalo přes tisíc lyžařů z 23 států
celého světa. Vedoucí výpravy a zároveň prezident Českého sdružení lyžařských veteránů byl s počtem medailí
a dalšími cennými umístěními velmi spokojen. Po delší
době slyšel na mistrovství světa hrát českou hymnu!
Světový šampionát organizuje celosvětová organizace lyžařských veteránů, která je složená z národních organizací. Ty zajišťují účast veteránských sportovců na vrcholných závodech. Mistrovství světa organizují silné národní organizace a pravidelně se střídá Evropa s Amerikou.
Josef Růžička se závodnímu lyžování věnuje dlouhých šedesát let. Podařilo se mu skloubit povolání lesníka se sportem. K dispozici měl nejkrásnější tělocvičnu – šumavský les. Svůj vztah ke sportu a zkušenosti
dlouhá léta předával, jako trenér, železnorudským lyžařům od nejmenších až po reprezentanty. Jako neúnavného, nebo spíše neunavitelného,
jej znají obyvatelé horského městečka, a to i jako dlouholetého předsedu
tělovýchovné jednoty Tatran Železná Ruda.
Ctirad Drahorád,
předseda lyžařského oddílu Tatran Železná Ruda

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. Pavel Staněk
• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ Karla Klostermanna?
Na ZŠ jsem zaměstnán jako učitel od března
2015. Začal jsem s vyučováním matematiky
a od nového školního roku vyučuji i zeměpis.
V poslední době také informatiku.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
V Železné Rudě bydlím od narození a chodil jsem zde i na ZŠ. Někteří
kolegové, kteří zde působí, vyučovali už i mě.
• Jak jste se připravoval na profesní dráhu pedagoga?
Po absolvování ZŠ jsem odešel na gymnázium v Klatovech, kde jsem
se již během prvních 3 ročníků rozhodl, že bych chtěl pracovat s dětmi
a učit je. Následně jsem tedy odešel na ZČU v Plzni, kde jsem vystudoval obor Matematická studia na bakalářském studiu a nyní dodělávám
poslední ročník magisterského studia se zaměřením na učitelství matematiky a zeměpisu.
• Co vás na práci učitele nejvíc baví?
Velmi rád sleduji pokroky žáků v jejich vzdělání a aspoň si mohu říci,
že moje práce má význam. Dále je velmi hezké sledovat, jakou mají
žáci fantazii a vynalézavost, aby něčeho dosáhli.

• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelem nerad?
Naštěstí takové zkušenosti ještě nemám.
• Jaké máte záliby?
Prioritní je pro mě fotbal, který hraji už od mala. V zimě trávím čas také
na svahu na lyžích či na snowboardu. Doma velmi rád čtu fantasy, sci-fi
a historické knihy.
• Které předměty jste jako žák základní školy nemusel a které jste měl
naopak nejraději a proč?
Mezi méně oblíbenými jsem měl pouze český jazyk. Nejraději jsem
měl matematiku (velmi rád jsem počítal už od mala), tělesnou výchovu
(hlavně míčové hry) a zeměpis, kde jsem se dozvídal mnoho zajímavých věcí o našem světě a vesmíru.
• Co byste změnil, kdybyste byl ministrem školství?
Hlavním cílem by bylo snížit hranici počtu žáků ve třídě. Vyučující by
se mohl více věnovat všem žákům.
• Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi
o nějakou podělit?
Učím teprve krátce a doufám, že mnoho veselých příhod teprve přijde
a pak bych vám tedy mohl odpovědět.
Pokračování na straně 2
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Komu svěřujeme naše děti?
Dokončení ze strany 1

Mgr. Jaroslav Lehký
• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ a MŠ
Karla Klostermanna?
Ve škole pracuji jako zástupce ředitele.
Zároveň učím tělesnou výchovu, přírodopis a jiné výchovy.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Ze Železné Rudy nepocházím. Původně
jsem Severočech. Narodil jsem se ve
městě chmele Žatci a vyrůstal v malé
vesničce Výškov v Čechách ležící poblíž městečka Postoloprty.
• Jak jste se připravoval na profesní dráhu pedagoga?
Studoval jsem Pedagogickou fakultu v Plzni a později Fakultu tělesné
výchovy a sportu při Univerzitě Karlově.
• Co Vás na práci učitele nejvíc baví?
Na práci učitele se mi nejvíc líbí to, že mohu pracovat s mladými lidmi
a svým způsobem se tak částečně podílet na formování jejich osobnosti. Pokud se podaří vytvořit pracovní atmosféru vzájemné důvěry
a interakce, je to radost.
• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelem nerad?
Jako v každém zaměstnání se střídají lepší a horší okamžiky, tak i mé
zaměstnání není výjimkou. Okamžiky způsobující neradostné chvíle jsou dvojího typu. Jedny mají původ v byrokratických nařízeních,
komplikujících naši práci učitelů a ruku v ruce s tím stálé podceňování
významu tohoto povolání našimi politickými špičkami. Zdá se mi, že

•

•

•

•

jen málo lidí ve společnosti si uvědomuje, jak důležitá tato práce je.
Druhé jsou podstatnější, přímo související s mým povoláním. Příkladem mohou být situace, kdy mám pocit, že jsem úplně nezvládl svou
roli pedagoga. Je velmi důležité a zároveň složité udržet si nadhled,
nezaujatost a profesionalitu.
Jaké máte záliby?
Asi nejvýraznější mou zálibou je sport, který nejvíce určuje můj životní
styl.
Které předměty jste jako žák základní školy nemusel a které jste měl
naopak nejraději a proč?
Ve škole jsem nejvíce bojoval s ruštinou, francouzštinou a úplně jsem
se netěšil ani na hudební výchovu. Naopak radost mi dělaly předměty
jako tělocvik, přírodopis a zeměpis, protože úzce souvisí s mým zájmem o cestování a sport.
Co byste změnil, kdybyste byl ministrem školství?
Pokud bych měl tu možnost, asi by stálo za pokus postupnými kroky
vrátit lesk tápajícímu českému školství. Zbytečně nepřebírat anglosaské výchovné systémy a rozvíjet ty naše, léty a praxí ověřené české
(slovanské).
Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi
o nějakou podělit?
V naší škole opravdu zažíváme dnes a denně mnoho veselých příhod.
Musím však s lítostí konstatovat, že ve chvílích, kdy píši dpovědi na
vaše otázky mě žádná publikovatelná nenapadá. Pokud bych si na nějakou do vydání vzpomněl, rád se s Vámi o ni podělím.

Internet zdarma pro občany

Starosta města Železná Ruda
informuje

Železné Rudy
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 poskyt-

nutí 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

Zprávy ze správního
Nedostatečné pokrytí / rušení televizního signálu
Vážení spoluobčané, vzhledem k přetrvávajícím problémům při řešení
nedostatečného pokrytí/rušení televizního signálu v městě Železná Ruda,
byl nyní tímto úkolem usnesením zastupitelů města Železná Ruda pověřen náš odbor. Během měsíce ledna a února jsem komunikovala s Českými radiokomunikacemi (písemně i nesčetně krát telefonicky); České
radiokomunikace na základě těchto telefonátů prováděly asi v polovině
února měření signálu na x - místech. O výsledku těchto měření nás budou
České radiokomunikace informovat, a my potom i vás. Zároveň jsem podala „stížnost na nedostatečné pokrytí / rušení televizního signálu v městě
Železná Ruda“ na Český telekomunikační úřad. Z této instituce již přišla odpověď – písemná. V dopise Český telekomunikační úřad mimo jiné
uvádí, cituji:
„Jak uvedeno výše, Český telekomunikační úřad se zabývá mj. problematikou degradací příjmu televizního signálu. V případě, že by vzniklo
podezření na rušení příjmu DVB-T v městě Železná Ruda, je nezbytné,

všechny občany, návštěvníky a fanoušky
lyžování, že expozice Historie lyžování na
Železnorudsku, jež je umístěna v „Zámečku“ v Železné Rudě, bude přestěhována do
nově budovaného Environmentálního centra, jehož otevření je plánováno na červen
tohoto roku.
Vyzývá zároveň všechny, kteří mohou
a chtějí přispět dalšími historickými exponáty (lyžařská výzbroj, výstroj, staré fotky,
novinové výstřižky, poháry apod.), které se
vztahují k lyžování na Železnorudsku, aby
tak učinili prostřednictvím Informačního turistického centra v Železné Rudě.

aby jednotlivé osoby pozorující toto případné rušení podaly Českému
telekomunikačnímu úřadu zprávu a uvedly následující informace:
Jméno a příjmení
Datum narození
Přesná adresa včetně PSČ
Telefonní číslo“
Konec citace.
Z tohoto důvodu žádáme vás všechny, kterým je televizní signál rušen,
abyste se zapojili a na Český telekomunikační úřad požadovanou zprávu
a výše uvedené informace podali.
My je za město Železná Ruda opět oslovíme, budeme znovu vyžadovat
možná řešení, a vás o výsledcích jednání budeme průběžně informovat.
V případě vašich připomínek či dotazů nás neváhejte kontaktovat:
724 053 791
Správní odbor, Caroline Zahradníková

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 3

Zápis z pracovní schůzky Město Železná Ruda – kluby, spolky, organizace
- čerpání finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2016
Akce, konané na Železnorudsku 2016
Datum a místo konání: 24. 2. 2016, 18:00 hod., MěÚ Železná Ruda
Přítomni:
viz prezenční listina
p. starosta:
- přivítání
- oživení česko – bavorského výboru jako důležitý akt pro další
rozvoj regionu
- otevření Environmentálního centra, přestěhování ITC
p. Valeš:
- finanční příspěvky na činnost spolků a organizací – celkem
500.000,- Kč pro 17 spolků a organizací, je nutné podat žádost,
žádosti o příspěvky již byly odevzdány
p. Šebelík:
- doplnění informace o personálním obsazení ITC
- informace o organizaci kulturních akcí – sl. Vilišová
sl. Vilišová:
- akce „Parohatá města“: průvod městem, žádost o širokou účast
spolků a ost.
- další akce: 1. – 3. 7. Rysí slavnosti + 25 let partnerství s městem
Aldeno: 1. 7. – 1. Česko-italsko-německý večer v ALH B. Eisenstein od 19:30 hod., vstupenky zdarma v ITC od 1. 6. 2016. Doprava bude zajištěna. Prosím o dary do tomboly. 2. 7. Rysí slavnosti v Alžbětíně, 3. 7. fotbalový zápas Železná Ruda – Aldeno na
hřišti v Železné Rudě, 10. – 12. 7. Dny Aldena – k dispozici cca
30 volných míst. Doprava bude hrazena městem ŽR.
Každý účastník si hradí sám ubytování se snídaní.
Jedná se o 2 noci => 64,- Eur (2 x 32,-).
Občerstvení během dne bude zdarma a zajišťuje jej Aldeno. Zájemci se mohou hlásit nejdéle do 25. 3. 2016 buď osobně v ITC
nebo e-mailem: itcruda@sumava.net
p. starosta:
- Rysí slavnosti: 2 dny provoz parního vlaku + Legiovlak, doprava návštěvníků z Plzně parním vlakem, obohacení programu
slavností, půjde o prestižní akce, prezentace regionu
- harmonizace programů a akcí s B. Eisenstein, spolupráce je zásadní a důležitá v česko – bavorských vztazích
- neméně důležité je také partnerství se švýcarským městem Zernez, kde se jedná i o spolupráci ekonomickou
p. Vaca:
- 8. 4. premiéra ochotnického spolku: „Co v detektivce nebylo“
- návrh účasti v průvodu „Parohatá města“ v kostýmech
p. Růžička:
- TJ Tatran má poměrně málo členů, probíhají různé závody. Průvodu se zúčastní.
pí. Amortová:
- na upomínkových předmětech a dárcích na „Parohatá města“
se pracuje
- na Rysích slavnostech se se stánkem z časových důvodů nezúčastní
pí. Antošová:
- organizace má 111 čenů, představen program na celý rok
- poděkování p. starostovi za podporu organizace
p. Zelenka:
- organizace má 13 členů, návrh na spolupráci s LČR – výstava,
účast v průvodu
p. Chabr:
- oslava osvobození + další akce, akce ve spolupráci s bavorskými
partnery, oprava kříže na Pomníku Barabů, návrh na výměnu
kříže na vrcholu Špičáku. „Parohatá města“ – klub zajistí účast
min. 10 osob v průvodu + alegorický vůz. Návrh na výrobu triček s logem „Parohatá Města“

- za Železnorudský zpravodaj – návrh zveřejňování zpráv o činnosti spolků
p. starosta:
- oznámení o záměru města zakoupit stan na různé akce. Oznámení o vydání fotoknihy Šumava – Železnorudsko
- návrh vydat před letní turistickou sezonou dvojjazyčnou mutaci Kalendář akcí + hlavní turistické cíle Železnorudsko
a B. Eisenstein
p. Soukup:
- podíl Hasičů na akcích města bude trvat i nadále
Ch. Bauer:
- Žel. Ruda a B. Eisenstein mají bohatou minulost, ale ještě bohatší budoucnost. Je důležité hledět do společné budoucnosti,
mít společný směr a cíl. V B. Eisenstein je momentálně jeden
ze zastupitelů v obci Čech, osoba s náhledem z jiné strany, což
je také důležité.
p. starosta:
- ve vzájemné spolupráci s bavorskou stranou se společné cíle
podaří uskutečnit.
Zapsal: V. Šebelík

Koncem tohoto měsíce započne dlouho očekávaná rekonstrukce domu
na Klostermannově náměstí. Počáteční demolice si vyžádá omezení na
hlavním tahu, kde bude omezen provoz jedním jízdním pruhem. Zde je
vizualizace nového domu, který rozhodně zkrášlí samotné centrum města.
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 Maškarní rej v mateřské škole 
Měsíc únor bývá plný plesů, tanečních zábav, maškarních bálů.
V mateřské škole pořádáme tradičně maškarní rej, na který se děti velmi
těší. Rodiče obstarají nebo vyrobí zajímavé masky a děti se v nich rády
předvádějí. Jeden únorový den se to v mateřské škole hemžilo princeznami, rytíři, kočičkami, zajíčky, pejsky, spidermany, kouzelníky a dalšími

krásnými maskami. Děti tančily, soutěžily, hrály si s balónky a navzájem
se předvedly ostatním třídám. Ke správnému masopustnímu veselí patří
i hodování. Za spoustu dobrot děkujeme našim milým maminkám. Děti si
užily celý den dobrého jídla, radostí a šťastné se vracely ze školky domů.
Za kolektiv MŠ L. Havelková

Začátek restaurování v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy
V neděli, 21. 2. 2016, po předchozí domluvě přijela paní Agáta Štěchová, aby odvezla barokní sochu sv.
Jakuba k restaurování. Ta od srpna 2014 zdobila výklenek v severních dveřích kostela. Předtím byla totiž
dlouhá léta na půdě fary vystavena dost velkým teplotním změnám, což zapříčinilo značné poškození jejího
povrchu.
Co plastiku v restaurátorské dílně čeká? Půjde vlastně o několik kroků. Prvním bude vyčištění (je to prý
dost náročné), pak se budou zpevňovat uvolněné části, dále dojde k tmelení (= plastická rekonstrukce), následuje povrchová úprava a nakonec závěrečná konzervace. Takže – velmi zhruba odhadnuto – asi po půl roce
restaurátorských prací se můžeme těšit, že ji v obnovené kráse uvidíme opět na svém místě v kostele a bude
důstojným protějškem už dříve zrestaurované Piety.
Obnova sochy sv. Jakuba bude jen začátek restaurátorských prací uvnitř kostela. Návštěvníci si jistě všimli, že oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Maří Magdaleny ošetření už dávno potřebují. Pro úplnost uvádím:
restaurování jedné barokní sochy stojí zhruba 40.000,- Kč. Dohromady jich máme na vylepšení 7, pak ještě
8 postaviček andělíčků a navíc k tomu připočítejme i plochu dvou oltářů.
Naposledy se oltáře (sv. Floriána a sv. Šebestiána) restaurovaly před 35 lety za P. Antonína Prokeše, který
pro zvelebení této sakrální stavby v našem městě udělal velmi mnoho. Dodnes si jeho úsilí s vděčností připomínáme.
A protože dotace na opravu kulturních památek nepokryjí všechny náklady, P. Vendelín Zboroň prosí vás,
blízké i vzdálené příznivce a mecenáše, o finanční dary na uvedené práce, které se jistě protáhnou na několik
let. Zároveň vám všem děkuje a žehná vám za dary v minulosti, kterými jste osvědčili svou štědrost a díky
ní se mohl pořídit nový betlém, lustr i restaurace Piety.
L. Kovácsová, kostelnice

STRANA 5

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Ztraceni v čase

Celý měsíc únor se nesl v knihovně ve znamení knihy Ztraceni v čase od Petry Braunové.
Každé úterý čtvrtou hodinu přišla čtvrtá třída
a četli jsme si příběhy o Martinovi, kterého na
cestě do sousední vesnice zastihne strašlivá
bouře, při které dojde k ohromnému záblesku
doprovázeného fialovým zářením a Martin se
najednou ocitá v minulosti, v době, kdy byla
jeho babička a dědeček v jeho věku.
Martin zažívá spoustu dobrodružství a hlavně s pomocí přátel hledá cestu zpět. Jak kniha
dopadla, zda se Martin dostal domů a jaká tam
na něj čekala překvapení, jsme se dozvěděli poslední únorové úterý.
Úryvek z knihy, který měli žáci v čítance pro
čtvrtý ročník, děti natolik zaujal, že poprosily
knihovnu o získání této knihy a o možnost jejího přečtení v knihovně. Samozřejmě jim bylo
vyhověno a bylo přidáno i něco navíc – znalostní testík o knize, který žáci vyplňovali postupně
a nakonec byli odměněni sladkými dobrotami
a pro první místo i věcnou cenou.

V polovině února navštívila knihovnu také
druhá třída, která dočítala knihu Lumpíček
a Rošťanda od Zuzany Pospíšilové. Závěrečnou kapitolu si nechali pro knihovnické čtení,
aby předvedli, jak krásně už v druhé třídě umí
číst. Po dočtení knihy následoval test, zda dávali pozor a zda si pamatují děj i z předchozích
kapitol a na konci dostali, stejně jako Lumpíček
a Rošťanda, vysvědčení od knihovny za znalosti
a další „zdolanou“ knihu.
A co by to bylo za únor v knihovně, pokud
bychom nevyráběli Valentýnky? I letos jsme
tedy zasedli se šestou třídou k růžovým papírům a blyštivým korálkům a vyrobili si origi-

nální Valentýnky pro rodiče, přátele a pro další
lidičky blízké našim srdíčkům. Všem se Valentýnka moc povedla a obdarovanému jistě udělala velkou radost.
Zamilovaný měsíc únor přinesl do knihovny spoustu nových románů pro ženy. V měsíci
březnu se zaměříme na kuchařky a s tím spojené
další předsevzetí – naučím se vařit nová jídla!
Ještě bych ráda upozornila, že na Velikonoční
pondělí 28. 3. 2016 bude knihovna mimo provoz.
Dobrou chuť Vám podle nových knihovnických kuchařek v březnu přeje
Aneta Šárka Soukupová

Propagace města Železná Ruda na veletrzích cestovního ruchu
14. – 17. 1. – Regiontour Brno

4. – 6. 3. – Dovolená a Regiony Ostrava

Již tradičně jsme se účastnili jako spoluvystavovatelé Plzeňského kraje.
I v letošním roce se celá expozice nesla v duchu „ Kde se pivo vaří, tam
se dobře daří“. Ze strany návštěvníků byl největší zájem o cykloturistiku
a zajímavá místa na Železnorudsku.

Zde jsme se prezentovali prostřednictvím zástupců turistického magazínu
TIM pouze propagačním materiálem, který jsme dodali.

28. – 31. 1. – Slovakiatour Bratislava
I tento veletrh se pomalu stává naší tradičním. Již potřetí jsme se prezentovali na pultíku Plzeňského kraje ve společné expozici Czechtourismu.
Účast návštěvníků byla hojná. Nejvíce se zajímali o typy na výlety, dosažitelnost jezer a rozhledny.

18. – 21. 2. – Holiday World Praha
Spolu s turistickým magazínem TIM a městem Klatovy vystavuje již nějaký ten rok. Letošní ročník jsme však na stánku zastupovali též naše partnerská města: Aldeno a Bavorskou Železnou Rudu. Návštěvníkům jsme
tak kromě propagačních materiálů mohli nabídnout také ochutnávku vín
z Aldena. Pražané se nejvíce zajímali o ubytování, cyklotrasy a jezera.

25 let partnerství Železná Ruda – Aldeno

1. – 3. 7. – Dny Aldena v Železné Rudě

V rámci 25. Výročí partnerství s městem Aldeno plánujeme 2 akce.

- akce je spojená s akcí „Rysí slavnosti“

10. – 12. 6. – Dny Aldena v Aldenu
Město Železná Ruda je pozváno na slavnosti Aldena, kde vystoupí Železnorudský smíšený sbor, o. s., a odehraje se fotbalový česko–italský
zápas. Na tuto akci zbývá cca 30 volných míst. Dopravu zajišťuje a hradí město Železná Ruda. Účastníci si hradí pouze ubytování se snídaní
2 x 32,- Euro (64,- Euro). Občerstvení je zajištěno městem Aldeno zdarma. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 25. 3. buď osobně v ITC nebo
na e-mail: itcruda@sumava.net

V pátek 1. 7. se v Arberland Halle v Bavorské Rudě uskuteční „1. Česko – Italsko – Německý společenský večer“. Vstupenky na tento večer
budou zdarma a vyzvednout si je můžete od 1. 6. v ITC. Doprava do
Bavorské Rudy i zpět bude zajištěna také zdarma. V rámci slavnostního večera bude možnost zakoupení lístků do tomboly. Proto Vás prosím
o poskytnutí různých cen, které budou součástí tomboly. Ceny přislíbilo
též Aldeno. Ceny můžete nosit již nyní do ITC.
V sobotu 2. 7. se orchestr z Aldena zúčastní svým vystoupením Rysích
slavností. (program upřesníme později)
V neděli 3. 7. proběhne odvetný fotbalový zápas. (též bude upřesněno)
Ivana Vilišová, ITC
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Naše činnost za uplnulý měsíc byla rozmanitá jako počasí, které se zde střídá. Sněžení, déšť, námrazy, to vše bylo hlavní příčinou nebo alespoń napomohlo k mnoha událostem, ke kterým jsme vyjížděli. Těžký mokrý sníh způsobil pád mnoha stromů, ledovka a namrzlé silnice napomohly k několika
dopravním nehodám, mrazy a deště způsobily poškození kanalizace.
Únor 2016

6 x dopravní nehoda
1. 2. – K odstranění stromu, který spadl přes silnici, jsme vyjeli na Hojsovu Stráž. Zde vzrostlý smrk zablokoval celou cestu vedoucí do
Zelené Lhoty. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a odstraněn mimo komunikaci.
1. 2. – Krátce po návratu z předchozí události jsme vyjeli k odčerpání
vody do ulice Ke hřišti, kde došlo k havárii na kanalizačním řadu.
V souvislosti s tím došlo k vytopení několika sklepů a bytů v nedaleko stojícím domě. Z důvodu velkého přítoku byla povolána
jednotka HZS Klatovy s dalšími čerpadly.
2. 2. – Při silném větru došlo k prasknutí jednoho ze vzrostlých smrků
poblíž rodinného domu a hlavní silnice na Špičáku. Strom se přitom zavěsil do druhého. Naše jednotka provedla asistenci těžební
firmě, která se o likvidaci stromu postarala.
8. 2. – Otevření bytu, který si majitelka zabouchla a na zapnutém sporáku přitom zapomněla pokrm.
9. 2. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stala v nočních hodinách nad budovou městského úřadu. Řidič zde narazil se svým
vozem do domu, kde navíc trefil elektrický sloupek a způsobil
výpadek proudu v ulici. Zraněného řidiče si převzala do péče ZZS
a my jsme provedli protipožární opatření a úklid vozovky.

7 x technická pomoc
14. 2. – Odstranění následků
menší dopravní nehody jednoho osobního automobilu na
Špičáku. O zraněného řidiče se postarala
ZZS ŽR, my jsme
provedli protipožární
opatření.
17. 2. – Další dopravní nehoda, tentokráte osobního automobilu a dodávky. Událost se stala u Nové Hůrky. O zraněné řidiče se postarala před naším příjezdem ZZS ŽR a ISS NP
Šumava. Na nás zbylo provedení protipožárních opatření.
22. 2. – Po ohlášení hlídkou Policie ČR jsme vyjeli k odstranění nahnutého stromu nad silnicí na Špičáku. Strom byl pro jistotu odstraněn.
23. 2. – K menší dopravní nehodě, resp. odstranění rozbitých částí vozů
jsme vyjeli na Železnou Rudu, ke křižovatce k hotelu Engadin.
Zde se střetl osobní a nákladní automobil, přičemž se nehoda obešla bez zranění.
29. 2. – Další dopravní nehoda se stala mezi Špičákem a Hojsovou Stráží.
U odbočky na Brčálník zde osobní automobil vyjel mimo vozovku, kde skončil převrácený na střeše a zapřený o stromy v lese.
Byla provedena protipožární opatření a vyčkáno do vyproštění
automobilu pro možné úniky provozních kapalin při převracení
vozu zpět na kola.
29. 2. – K odstranění několika stromů spadlých na silnici jsme vyjeli mezi
Hojsovu Stráž a Milence. Při cestě zpět jsme odstranili další stromy z vozovky do Hamrů. Celkem se jednalo o 8 stromů, které
blokovaly silnice.

Pozvánka na hasičský bál
11. 2. – K odstranění menšího stromu ze silnice jsme vyjeli směrem nad
Javornou. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a uklizen.
11. 2. – Na silně namrzlé a zasněžené vozovce u Nové Hůrky uvízl řidič
s plně naloženým kamionem a blokoval celou vozovku. Po ošetření
silnice SÚS byl kamion pomocí naší cisterny vytažen do jednoho
jízdního pruhu a silnice zprůjezdněna alespoň jedním pruhem.

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční hasičský bál

v sobotu 26. března 2016.
Tentokráte na hotel Engadin.
Odvoz z města na hotel bude zajištěn.
Pokud máte zájem, je možné si lístky zakoupit
u p Sekyry na čísle: 606 133 910 a to do 23.3.2016

STRANA 7

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

„Nejsložitější událost, které jsem se aktivně účastnil, byl orkán Kyrill. Jeden den jsme
vyjeli na padlý strom a vrátili jsme se za dva dny,“ říká Patrik Soukup.
ROZHOVOR

s panem Patrikem Soukupem, dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů, a nově jmenovaným
velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Železné Rudě.

ŽZ: Dobrý den pane Soukupe, vy jste nový velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Železná Ruda (JSDH). To je v obci poměrně prestižní
funkce, co to znamená pro vás, osobně?
PS: Já jsem u hasičů asi tak 15 let, a tohle je nejvyšší funkce, které jsem
mohl dosáhnout. Je s tím spojena velká zodpovědnost, hodně práce, ale dá
se říci, že je to vlastně můj splněný sen.
ŽZ: Tak to gratuluji, kdo by si nepřál splnit si profesní sen. A vy jste
rodák, začínal jste zde jako hasič?
PS: Ano, narodil jsem se v Klatovech a zde, v Železné Rudě, žiji celý
život. K hasičům mne přived můj strýc, bylo mě asi tak 12 let a od 15 let
jsem se začal zapojovat do činnosti aktivněji.
ŽZ: Jaké věkové rozpětí má vaše JSDH?
PS: V současné době máme 13 členů, ve věku 18 – 45 let. Je to pestrá
směsice. Chtěl bych doplnit, že my jsme jako jednotka členy Sboru dobrovolných hasičů (SDH), sbor má asi 100 členů, a samozřejmě tam je
věkové rozmezí jiné. Ale na výjezdy nás jezdí jenom těch 13. Sbor jako
celek se věnuje v obci další činnosti – ať už zájmové, či kulturní, ale také
preventivní. Starostou SDH je pan Aleš Sekyra.
ŽZ: Každý hasičský sbor potřebuje mít nějaký dorost. Jaká je tedy ta
vaše základna? Máte nějakou hasičskou přípravku?
PS: Od roku 2008 vedeme Kroužek mladých hasičů. Kdysi dávno zde
byl aktivní mládežnický sbor hasičů, ale někdy okolo r. 1985 byl zrušen.
A v době právě okolo roku 2008 jsme si uvědomili, že budeme potřebovat nástupce a začali jsme se dětem cíleně věnovat. Pravda je, že děti po
základní škole opouští Železnou Rudu, a tedy i hasiče, ale přeci jen občas
někdo zůstane a my jsme rádi za každého nového člena. V současné době
máme v tzv. přípravce do jednotky 2 členy. Ale to je běh na dlouhou trať.
Uvidíme. Já bych byl rád, kdybychom měli tak 20 členů jednotky. Ale
taky jde o peníze.
ŽZ: Máte také dívky v Kroužku mladých hasičů?
PS: Ano, v této kategorii máme holky i kluky. V soutěžích se to nerozlišuje a závodí všichni společně. V té starší kategorii se však bohužel dívčí
družstvo rozpadlo.
ŽZ: Pane Soukupe, teď prozraďte našim čtenářům, co vlastně velitel
JSDH řeší. Jaké má povinnosti a co má na starost? Předpokládám, že
toho je asi hodně.
PS: Ze zákona o požární ochraně a z řádu o výkonu služby v jednotkách
vyplývá, že velitel zodpovídá za celou činnost jednotky, za její akceschopnost, připravenost, za funkčnost techniky, za nákup vybavení, za
revize techniky a za odbornou přípravu celé jednotky. Velitel jednotky
může pověřit některé členy vedením určité, např. technické dokumentace,
ale zodpovědnost je vždy na veliteli.
ŽZ: Tak to opravdu není veliteli co závidět. Jak probíhá odborná příprava vašich členů?
PS: Na začátku každého roku je Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru vydán metodický pokyn o školení v jednotkách. Za naplnění tohoto pokynu zodpovídá velitel. Bývá to školení v rozsahu min
40 hodin / rok.
ŽZ: A hasiči v jednotce mají všichni stejnou odbornou přípravu či se
to nějak rozděluje? Mám na mysli nějaké vysoce specializované kurzy,
které hasiči mohou absolvovat apod.
PS: Každý hasič musí mít minimálně jednu, dvě či tři odbornosti. Nejprve
projde základním kurzem ve školicím středisku, to je většinou v délce
1 týdne. Poté projde např. kurzem pro rychlé záchranné automobily, a ten
trvá 60 hodin. Existují různé periodické kurzy…
ŽZ: A jak se daří uvolňovat vašim členům na tyto kurzy? Co na to
říká zaměstnavatel takového dobrovolného hasiče? Musí jej uvolnit? Je
to dáno zákonem?
PS: Pro zaměstnavatele vyplývá povinnost uvolňovat dobrovolné hasiče
na školení ze zákona, nebo na výjezdy při vyhlášení poplachu. Hasič je
sice dobrovolný, v našem případě, ale jakmile vstoupí do jednotky, jeho

Patrik Soukup
•
•
•
•
•

Narozen v Klatovech v r. 1985, žije v Železné Rudě
Ženatý, manželka Aneta Šárka Soukupová je knihovnice
Z předchozího manželství má syna Jakuba
Původním povoláním ? hasič
V současné době velitel JSDH Železná Ruda, profesionální zaměstnanec
JSDH
• Další zájmy - rybaření, příroda, historie místního okolí, ale nejvíce jej baví
být hasičem

povinnosti jsou dané právě zákonem a zaměstnavatel mu musí umožnit
splnit ty požadavky. Ale ne vždy a všude to takto funguje. Je to celorepublikový problém.
ŽZ: A jak to tedy funguje doopravdy? Naráží na sebe zájmy zaměstnavatele a sboru?
PS: No, u nás, na malém městě, si celkem vyhovíme. Ale někde jinde to
může být docela problém, to ano. My máme v jednotce kuchaře, a jestliže
má rozvařené jídlo pro celou restauraci, tak samozřejmě nemůžeme trvat
na tom, aby všeho nechal a jel na výjezd. Ovšem zaměstnavatelé si mohou
požádat o náhradu ušlého výdělku, takže určitá možnost kompenzace tady
je. Jsou ale i taková zaměstnání, kdy zákon dovoluje nesplnění dostavit
se na místo výjezdu při vyhlášení poplachu. Např. policisté, vykonávají
li službu nadřazenou té práci jednotky, nemohou být odvolání k výjezdu
jednotky. To samé se týká příslušníků armády či členů posádek zdravotnické záchranné služby.
ŽZ: Takže vy tady máte nějakou službu, u vás na stanovišti, a je li
vyhlášen poplach, tak vy svoláte ty členy jednotky, podle typu události?
Nebo jak to je?
PS: Tady, v Železné Rudě, se nedrží stálá pohotovost. Já jsem tady, jako
zaměstnanec města, ve všední dny od 7.00 do 15.30 hod. Ale tísňová volání (linka 150) se přijímají na operačním středisku, se sídlem v Plzni a tam
odsud se vyhlašuje poplach naší jednotce. Ten poplach přijde do mobilu
všem členům jednotky, ale v daném dni jsou určeni min. 4 lidé, kteří se
musí vždy dostavit na základnu. Pokud přijde více lidí a je zapotřebí dvou
vozidel, tak nás vyjede na poplach i více.
ŽZ: Pojďme ještě k tomu vyhlašování poplachu. Když někdo zavolá
na linku 150, tedy na tísňovou linku hasičů, zvednou to v Plzni a vyhlásí
poplach. A co se děje tehdy, když jste tady vy, ve všední den. Probíhá ta
aktivace jednotky jinak?
PS: Aktivace probíhá stejně, pokud je použita tísňová linka 150, popř.
112. Pokud místní občané zavolají přímo nám, tak já to vyhodnotím,
a předám operačnímu středisku do Plzně nebo usoudím, že zákrok není
Pokračování na straně 8
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„Nejsložitější událost, které jsem se aktivně účastnil, byl orkán Kyrill. Jeden den jsme
vyjeli na padlý strom a vrátili jsme se za dva dny,“ říká Patrik Soukup.
ROZHOVOR

s panem Patrikem Soukupem, dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů, a nově jmenovaným
velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Železné Rudě.

Dokončení ze strany 7

urgentní, nevyhlašujeme tedy pohotovost přes plzeňské operační středisko, ale zavolám ty členy, kteří mají službu, sám a jedeme na výjezd bez
poplachu. Ale to se děje opravdu jen v situacích, které snesou nějaký min.
odklad. Nesmí se jednat o požár či autonehodu apod. Náš výjezd je však
vždy uskutečněn do pěti minut.
ŽZ: Takže to je ve vaší kompetenci, jak tu jednotku aktivujete.
PS: Ano. Musím však být schopen získat od volajícího co nejvíce informací, abych se mohl správně rozhodnout.
ŽZ: A můžeme zveřejnit to číslo na vás, přímo do Železné Rudy? Právě pro ty méně urgentní případy?
PS: Ano, je to tel. č. 777 953 826. Je to mobilní tel. přímo na mě. Ovšem je
třeba říci, že občané vůbec nemusí mít strach volat přímo tísňovou linku
150. Zejména, nejsou li si jisti, jak moc je či není situace vážná. Nikdo
jim to nebude vytýkat. Hlavně v případech, kdy volající popisují situaci
u např. banálně vypadající nehody, která ale může být docela vážná
a nežli občana vyslechnu a předám to samé do Plzně, zdrží se výjezd
o cenné vteřiny.
ŽZ: Má vaše jednotka nějakou zvláštní profesní přípravu na horské
podmínky? Oproti jednotkám např. z nížin?
PS: V naší jednotce jsou pouze místní občané, takže co se týče např. jízdy na sněhu, jsou na to připraveni ze svého běžného občanského života.
Na to se nijak zvlášť necvičíme. Spíše máme problém se vzdálenostmi,
to je pro naši oblast specifické. Nejbližší jednotka je v Hojsově Stráži,
v Nýrsku, a profesionální jednotka v Sušici a v Klatovech. Museli jsme
se naučit pracovat sami. Dojezd profesionálů z Klatov je přeci jen delší.
ŽZ: Takže vy často zasahujete sami, bez profesionálů a také akci sami
ukončujete.
PS: Ano, pokud však na místě potřebujeme pomoci, samozřejmě ihned
zavoláme posily. Mnohdy ta událost není správně účastníky, z důvodu
stresu, odhadnuta.
ŽZ: Kdo může sloužit u vaší jednotky a jaké jsou vstupní požadavky?
A jaké jsou povinnosti hasiče u jednotky?
PS: Věk min. 18 let a zdravotní prohlídka, téměř totožná s profesionálními hasiči. Poté následuje základní odborná příprava a ty další kurzy.
Celkově, být členem, to zabere hodně času. A další povinnosti? Pokud má
hasič pohotovost, neexistuje, že by nepřišel. Kázeň je opravdu vyžadována. To by bylo velké selhání. Ale já si nepamatuji, že by k tomu došlo.
ŽZ: Můžete se ještě zmínit o tom odborném složení té jednotky.
PS: V dnešní době hasiči nehasí jen požáry. Dělají spoustu dalších věcí.
Např. nositel dýchací techniky absolvuje dvoudenní kurz, kurz zaměřený na dopravní nehody obsahuje výcvik pro bezpečné rozřezání auta při
nehodě, je tam mnoho rizikových míst. Strojní služba je vyškolena na
obsluhu čerpadel, řídí vozidlo a obsluhuje veškerou techniku na voze. Ti,
kteří hasí přímo požár, také mají speciální výcvik. Musí vědět jak hasit.
Dále hasič musí umět požívat motorovou pilu, rozbrušovačku apod.
ŽZ: Ve vozidle jedou tedy 4 lidé. Minimálně.
PS: Ano – velitel, strojník a dva hasiči.
ŽZ: Jaký je vztah mezi jednotkami dobrovolných hasičů a těch profesionálních. Je tam rivalita, respekt...jak to je?
PS: U nás je to na velmi dobré úrovni. Nemáme žádný problém. Ale ne
všude to takto funguje. My se respektujeme, Klatovy bez nás by těžko
fungovaly, protože dojezd je dlouhý a stejně tak my potřebujeme klatovské profesionály. Je to oboustranně výhodné. Často zasahujeme spolu, ale
my jsme tam dříve. Málokdy se stane, že by převzali velení, přesto, že by
mohli. Ale neudělají to, když vidí, že zásah je veden správně. Naopak,
sami pomohou tam, kde je třeba.
ŽZ: Jak často drží vaši členové službu?
PS: No někdy třeba celý týden. Je nás málo, ale snažíme se to rozdělit
tak, aby naši členové nemuseli při výjezdu opouštět zaměstnání, jak jsme
o tom mluvili.

ŽZ: Pane Soukupe, co vy sám považujete za svůj dosavadní, profesní,
hasičský vrchol?
PS: Nejsložitější událost, které jsem se aktivně účastnil, byl orkán Kyrill.
Jeden den jsme vyjeli na padlý strom a vrátili jsme se za dva dny. Jezdilo se z jedné strany na druhou, stromů bylo moc, byli jsme promočení,
zmrzlí, měli jsme málo jídla, nešla elektřina, nebylo se kde ohřát, neměli
jsme už ani pití. Díváte se na bezmoc těch lidí, na popadané stromy, domy
bez střech, zavalená auta…Obraz zkázy. Největší škody z celé Evropy
byly po Kyrillu na okrese Klatovy. Nám docházely i svítilny. Jedna naše
skupiny uvízla na Javorné, naštěstí se schovala do příkopu, protože pak na
ni napadaly stromy, ale ten příkop ji zachránil. Motorová pila, kterou měli
s sebou, se porouchala. Tak jsme je jeli vyprostit. Celé to bylo velmi náročné psychicky a fyzicky. Desítky hodin. Bez přestávky. Nedobrovolně
tam s námi při zásahu tehdy uvízl i pan starosta Michal Šnebergr. Myslím,
že si to pamatuje dodnes.
ŽZ: Máte možnost nějaké psychologické intervence, po takto náročných zásazích?
PS: Ano, máme. Jednak pro sebe, ale můžeme si přizvat psychologa
i přímo k zásahu, kvůli případným obětem a postiženým. Ale i hasiči mají
v rámci zdravotní přípravy kurz komunikace s oběťmi na místě nehody.
V případě velkého počtu zraněných musíme zdravotníkům v tomto pomoci.
ŽZ: Nyní se přesuneme z minulosti do budoucnosti. Máte nějaké cíle
jako velitel?
PS: No, pan Jaroš, bývalý velitel, nastavil opravdu vysokou laťku. Hodně
moc. Zvyšovat to půjde těžko. (smích) Takže já bych byl rád, kdybych ji
udržel. Časem se ukáže, co je třeba dotáhnout a co vylepšit. Ale hlavně
pokračuji v práci Pepy Jaroše.
ŽZ: Co vás jako velitele zlobí? Co vás štve?
PS: Lidé na malém městě. (smích) Tedy pomluvy. Někdy se to přesune
chtě nechtě i do jednotky. Ale zatím jsme to vždy zvládli. Jinak nic. Jsem
spokojen.
ŽZ: A co byste vzkázal občanům Železné Rudy?
PS: Aby se nebáli zavolat na tísňové linky. A to platí nejen o hasičích.
ŽZ: Náš rozhovor je u konce, co říci na závěr?
PS: Chtěl bych moc poděkovat městu za podporu, kterou nám dává.
Opravdu si toho vážíme. A dále bych chtěl poděkovat všem členům jednotky, dělají opravdu záslužnou a namáhavou práci.
ŽZ: Já vám děkuji za rozhovor, připojuji se k vašemu poděkování celé
jednotce za vynikající práci, a současně přeji nám všem, občanům, abychom se s vaším sborem setkávali více při oslavách a kulturních akcích
nežli při hašení a vyprošťování.
Světluše Chabrová

Rozvoz pošty na Šumavě před 100 lety
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Šumavský koutek zoologa
Jakmile na jaře roztaje poslední led, objevují
se na rybnících spolu s lyskami a kachnami i
potápky. Roháč patří mezi naše největší a nejběžnější potápky. Žije skoro na každém větším
rybníku, kde alespoň část vodní plochy je porostlá rákosím. Od kachny jej snadno na dálku rozeznáme podle dlouhého a štíhlého krku,
úzkého zobáku a hlavně podle „rohů“ na hlavě
tvořených štětičkami peří. Tuto ozdobu mají
obě pohlaví.
Zásnuby roháčů jsou překrásným složitým
rituálem, který je slovně těžko popsatelný.
Vzájemné dvoření tokajících ptáků, které trvá
několik dní, je nezapomenutelný zážitek. To
člověk musí vidět na vlastní oči. Poloplovací
hnízda jsou stavěna na vodní hladině v blízkosti rákosin. Jde o ledabylou snůšku všech možných i tlejících vodních rostlin. Velké množství
hnízd bývá zničeno při kolísání vodní hladiny.
V takovém případě roháči zahnízdí ještě jednou,
a proto se můžeme s mláďaty setkat i uprostřed
léta. Je li v dané lokalitě roháčů více, hnízdí
v koloniích. Samice většinou snáší tři vejce, na
kterých se v sezení střídají oba rodiče. V přípa-

dě nebezpečí zamaskují vejce vodními rostlinami a po potopení se vzdalují pod vodní hladinou
od svého hnízda, aby odvedli pozornost případného narušitele. Mladí roháčci se líhnou asi po
28 dnech a ihned po oschnutí opouštějí hnízdo.
Láska rodičů k mláďatům je až dojemná. Mladí
roháčci tráví první dny svého života schovaní
v peří na hřbetech svých rodičů jako na plovoucích ostrůvcích.

Potápka Roháč
Potápky se živí převážně drobnými plevelnými rybkami do velikosti 15cm a vodním hmyzem. Za potravou jsou schopny se potopit až do
hloubky 4 metrů. Nestravitelné zbytky potravy
vyvrhují v malých vývržcích. Aby si nepoškodili zažívací ústrojí o zbytky ostrých rybích kůstek, polykají roháči drobné prachové peří, které
si sami vyškubávají. Tento peřový polštář obalí
všechny ostré hrany nestrávené potravy a tím je
umožněn jejich bezpečný odchod ze zažívacího traktu, aniž by poškodil sliznice. Peřím jsou
„přikrmována“ od narození i mláďata. Rodiče
krmí své ratolesti poměrně dlouhou dobu a ještě
na podzim můžeme pozorovat mláďata, jak pronásledují rodiče a žebrají o potravu.
Při prvních mrazech, jakmile hladinu rybníka
pokryje ledová krusta, potápky zmizí. Odlétají
do Středomoří, odkud se vrací obyčejně v březnu následujícího roku. V České republice žije
pět druhů potápek, které jsou však mnohem
vzácnější.
Všechny druhy potápek jsou v ČR chráněny
zákonem.
Ivan Lukeš, zoolog
Muzeum Kašperské Hory

Rembrandt – mistr leptu v galerii Kuns(t)räume grenzenlos v Bavorské Rudě
Rembrandt van Rijn (1606–1669) patří mezi nejznámnější umělce. Byl malířem, kreslířem a tvůrcem grafického leptu. Svými inovativními lepty ovlivnil vývoj této techniky tak
významnou měrou jako málokterý umělec po něm. Galerie Kuns(t)räume dává nahlédnout
do fascinujícího světa rozmanitých motivů Rembrandtových leptů. Jsou v nich zpracována
témata od krajin, přes žánrové scény až po biblické a mytologické motivy. Právě ve svých
portrétech dokázal Rembrandt mistrně zachytit duši člověka, ať už to byl vážený občan
Amsterodamu nebo žebrák. Rembrandtovy lepty zachycují život takový, jaký ve skutečnosti byl. Neodvracel svůj pohled od chudoby. Ve svých dílech zachycoval i nouzi a strádání
chudých lidí, dokázal si ale zachovat smysl pro humor a tak velmi často šibalsky poukazoval
na lidské slabosti.
Rembrandt se věnoval grafické technice leptu prakticky po celý svůj umělecký
život. Považoval takto vzniklé grafické
listy za stejně umělecky hodnotné jako
malby. Tato díla nadchla nejen jeho vrstevníky, ale i mnoho dalších generací až
do současnosti.
A tak nikoho nepřekvapí skutečnost, že
se v 60. letech 19. století pařížský Louvre
pokusil Rembrandtovo dílo zachovat pro
budoucnost. Z původních 300 Rembrandtových tiskových desek zůstalo zachováno už jen 70, a to ještě ve velmi špatném
stavu. Grafik Amand Durand (1831–1905) převedl Rembrandtovy lepty zcela novou technikou na
nové tiskové desky. Série výtisků, která přináší obsáhlý náhled do Rembradtova umění leptu, je nyní
k vidění v galerii Kuns(t)räume.
Trochu barvy do výstavních prostor galerie Kuns(t)räume přinese tvorba Maxe Hubera, která tvoří
druhou část výše zmiňované výstavy. Pro tvorbu tohoto umělce, který pocházel z obce Hauzenberg,
je charakteristický její neustálý vývoj, střídání technik a stylů. Ale právě to dělá jeho tvorbu tak
rozmanitou a zajímavou. Návštěvník v galerii může zhlédnout, jak jeho naprostou abstrakci, tak
V měsíci únoru oslavil ve vší tichosti kulaté krajinky malované oslnivými barvami. Huber zemřel v roce 1987 v Deggendorfu, který se stal jeho
narozeniny poslední železnorudský lyžník, domovem, a zanechal za sebou rozsáhlé dílo.
pan Jiří Chabr.
Doba trvání výstavy: 20. 12. 2015 – 17. 4. 2016
Přejeme mnoho zdraví a zážitků u pípy.
Otevřeno do středy do neděle: vždy od 10:30 do 17:00 hod.
Rodina Chabrova a kamarádi od „štamtiše“,
Kateřina Majerová
kteří vzkazují: „Jirko plužit, ne ploužit se...“
ARBERLAND REGio GmbH
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MÁME TADY HEZKY, ALE SRDCE MÁM NA ŠUMAVĚ
To jsou slova Michala Kolaříka z Lazinova v Jeseníkách. Známe se již
6 let. Prvně jsme se potkali na bývalé Hůrce, s jeho přítelkyní Drahuškou.
Chtěli, abych je společně vyfotil. Co bych neudělal, potom šla řeč za řečí,
hlavně o Šumavě. Vyměnili jsme si kontakty a oni odjeli do Radešova.
Od té doby se nepravidelně potkáváme, voláme si, píšeme a vyměňujeme
informace o té naší Šumavě. Vzniklo přátelství, kterých vznikají stovky
denně. Proč o tom však píši. On ten Michalko, jak mu říkám, nejenom,
že má rád Šumavu, ale velmi dobře ji zná, zajímá se o ni a má tu mnoho
kamarádů i známých, zejména na Radešově, kam pravidelně jezdí. Zná
historii šumavských obyvatel, má úctu k jejich dílům, které zde vytvořili,
ať se jedná o chalupy, kostely, vodní díla. Váží si spisovatelů tohoto kraje.
Oblíbeného má Karla Klostermanna i Váchala. A umí nazpaměť citovat
dlouhé pasáže z jejich literární tvorby. Na Šumavu přijíždí asi tak třikrát
do roka na vícedenní pobyty. A zanechává zde svou nesmazatelnou stopu.
Možná jste na Gsengetu či na bývalé Hůrce nebo v Radešově viděli, většinou na stromech, plastiky panenky Marie - to je jeho zásluha a společné
dílo sklářů z Jeseníků. Má jich zde již sedm. Pět je na veřejném místě
(Radešov, Paště u štol a Paště dolní, Gsenget a bývalá Hůrka). Ostatní dvě
jsou na chalupách v Radkově a Hořejším Těšově. Většinu skla získává ze
Šumavy od svých přátel. Jedná se o zbytky skla, které se na Šumavě ještě
najdou. To se potom v Jeseníkách přetaví na panenky Marie. Michal udělá
rám a další práci. Kdybyste se náhodou podívali na mapu, tak zjistíte, že
se ty jeho „Marie“ nachází v okolí Hartmanic. A aniž by chtěl, zanechal

nám tady ten „kluk“ z Jeseníků (72let) hezkou „Michalovu stezku“. Na
kole se dá zvládnout za jeden den. Na závěr mého vyprávění o chasníkovi
z Moravy si lze jenom přát, aby nás ty Michalovo panenky Marie opatrovaly při putování Šumavou, a tomu klukovi z jiných, ale taky krásných
hor, přeji hodně dlouhé zdraví a krásné zážitky tady u nás, na Šumavě.
Díky Michalko!!!
Václav Vetýška, Plzeň

Tip na výlet - Výšlap okolím Železné Rudy (nejen) za geocachingem
Máte li 2 až 3 hodinky čas a chcete se projít
okolím Železné Rudy, pak lze absolvovat pěší
procházku v délce cca 7,5 km se střední náročností. Vycházka je vhodná i pro rodiny s kočárkem, byť jeden náročnější, cca 100 m dlouhý
úsek, kde je lesní cesta bahnitější (lze obejít lesem), se na trase nachází.
Kudy se tedy vydat? Vyjdeme od turistického rozcestníku na křižovatce u kostela po
modré turisticky značené trase (dále TZT) ulicí Javorskou, tzn. směrem do Bavorska. Na
konci města bude po levé ruce základní škola
s hřištěm, po pravé ruce Benzina Plus. Pokračujeme přes most, za nímž se vydáme doprava,
jedinou cestou, která vede do kopce, stále po
modré TZT. Vystoupáme na krásnou horskou
louku, na jejímž konci projdeme pod korunou
památného stromu – jasanu. Cesta vede dále
lesem až na křižovatku lesních cest, kde odbočíme doleva, stále po modré TZT (zde může být

cesta bahnitá). Po cca 300 m dále jsme u lesní
asfaltové cesty s turistickým rozcestníkem Pom.
A. Kašpara. Než odbočíme na asfaltovou cestu
doleva, je možné ještě sejít více vlevo cca 60 m
k pomníku malíře, ilustrátora a grafika Adolfa
Kašpara, který cestou k Čertovu jezeru v těchto místech, 29. 6. 1934 zemřel. Od rozcestníku pokračujeme asfaltovou lesní cestou mírně,
místy prudčeji, z kopce po červené TZT cca
1 km, kde projdeme prakticky okrajem louky
k další křižovatce. Vpravo, ještě před křižovatkou, vašemu pohledu určitě neunikne, staletí
zde poskytující stín, koruna státem chráněné
lípy. Pokračujeme mírně doleva a po cca 300 m
vstupujeme do obce Alžbětín, kde přejdeme
hlavní silnici Železná Ruda – B. Eisenstein.
Stále po červené TZT přejdeme přes potok,
projdeme pod viaduktem a v mírném stoupání
lesem dojdeme k další „křižovatce“ s turistickým rozcestníkem Debrník rozc. Ještě před kři-

žovatkou se vpravo objeví budova bývalé roty
PS, nad křižovatkou již bohužel nenajdeme nic
z kdysi zde stávajícího zámečku. Zde odbočíme vlevo a alejí, pamatující sklářskou minulost
Železnorudska, se vracíme do Železné Rudy po
zelené TZT. Na okraji města mineme hřbitov,
poté sejdeme k železničnímu přejezdu a přes
něj již zamíříme Sklářskou ulicí k místu, odkud
jsme na kratší tůru vyšli.
Na „kešky“ jsme samozřejmě nezapomněli! Minimálně 4 cestou můžete najít, nachází
se v blízkosti pomníku A. kašpara, u státem
chráněné „Alžbětínské lípy“, Na Debrníku
u bývalého zámečku a na železnorudském
hřbitově. Nálezy zcela určitě „okoření“ vaše
putování lesnatou krajinou Železnorudska!
Václav Šebelík
Informační turistické centrum Železná Ruda
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Fotbalové jaro 2015 / 2016
Po zimní přestávce, která trvala od listopadu loňského roku, se koncem března opět naplno rozeběhne fotbalová soutěž III. třídy mužů. V ní si po
podzimní části drží náš tým sedmou příčku, v relativně malém bodovém rozsahu jak na třetí Žihobce, tak před desátými Velkými Hydčicemi. Budeme
rádi, když nás přijdete podpořit během jarních zápasů, jejichž rozpis naleznete zde ve zpravodaji, nebo před každým domácím zápasem na plakátech
vyvěšených ve městě.
fb
místo klub
zápasy
1. Start Dešenice
13
2. FK Budětice
13
3. TJ Žihobce
13
4. S. Mochtín B
13
5. S. Chudenice
13
6. ARBO Velhartice 13
7. SRK Ž. Ruda
13
8. TJ Bezděkov
13
9. S. Zavlekov
13
10. Tatran V. Hydčice 13
11. Dukla Janovice B 13
12. FK Svéradice B 13
13. S. Plánice
13
14. FC Švihov
13

výhry
10
11
6
8
7
7
7
7
7
7
5
4
3
2

remízy prohry
0
3
0
2
0
7
0
5
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
8
0
9
0
10
0
11

skóre body
52:24
30
33:12
30
24:12
23
32:26
23
28:23
23
23:15
22
32:30 21
22:26
21
36:31
20
19:34
18
21:3
15
26:30
12
14:27
9
19:52
6

Rozpis všech zápasů jarní části:
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

27. 3. 2016
2. 4. 2016
9. 4. 2016
16. 4. 2016
23. 4. 2016
30. 4. 2016
7. 5. 2016
15. 5. 2016
21. 5. 2016
29. 5. 2016
4. 6. 2016
12. 6. 2016
18. 6. 2016

15:00
16:30
16:30
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

S. Zavlekov - SRK Ž. Ruda
TJ Žihobce - SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda - ARBO Velhartice
S. Plánice - SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda - Start Dešenice
Tatran V. Hydčice - SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda - FC Švihov
Dukla Janovice B - SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda - S. Chudenice
TJ Bezděkov - SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda - FK Budětice
S. Mochtín B - SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda - FK Svéradice B

Šumavský pohárek
Dne 30. 1. 2016 uspořádal Ski Klub Železná Ruda 2. závod Šumavského pohárku. I přes rozmary letošní zimy se nakonec podařilo provozovatelům areálu Alpalouka připravit sjezdovku pro, po závodech
dychtivé, sjezdaře. Počasí nakonec přálo všem 143 závodníkům, a tak
všichni mohli za slunného, i když větrného počasí, prověřit ve dvou
kolech, pro většinu lyžařů více jak minutový, obřáček.
Závodilo se ve všech kategoriích. Největší zastoupení bylo v mladších
kategoriích – superpřípravka dívky v počtu 37 závodnic, superpříravka
hoši 26 závodníků, přípravka a předžactvo cca 15 závodníků. Bohužel

ve straších kategoriích se účastní čím dál tím méně lyžařů a lyžařek.
Nejrychlejší zajetý čas patřil Matyáši Garbovi z TJ Tatran Železná Ruda
53,72 v 1. kole. Svěřenci Ski Klubu Železná Ruda bodovali v těchto
kategoriích – superpřípravka dívky na 2. místě Agáta Částková a na
3. místě Emma Matějková a přípravka hoši na 2. místě Jan Schejbal.
Chtěli bychom poděkovat všem členům pořádajícího oddílu Ski
Klub Železná Ruda, provozovatelům areálu Alpalouka, Horské službě,
všem sponzorům a také závodníkům a jejich rodičům, bez nichž by se
tento vydařený závod nemohl uskutečnit.
Jaroslava Schejbalová

Ski&Bike Špičák také v letošní zimě drží „prapor“
Železnorudska hodně vysoko
Zimní sezona 2015 / 16 spěje do své závěrečné etapy a největší lyžařský areál Železnorudska i celé české části Šumavy – Ski&Bike Špičák,
už má z větších akcí pro veřejnost před sebou pouze tradiční Jízdu přes
louži. Ta se koná na „Josefa“, v sobotu 19. března. I přes aprílový průběh
zimy, kdy sněžení střídaly časté a prudké oblevy, lyžaři na Špičák nezanevřeli. “Vypadla nám stejně jako ostatním střediskům už poněkolikáté
za sebou jedna z nejvíce navštěvovaných částí sezony mezi Vánočními
svátky a Novým rokem. Začínali jsme až 7. ledna, ale přesto si k nám
lidé cestu našli i ve větším počtu. Některé lednové víkendy trhaly rekordy
návštěvnosti, k čemuž určitě významně pomohlo i nově otevřené bezplatné parkoviště. To byla investice správným směrem a v podobném trendu
zvelebování služeb areálu budeme pokračovat,“ uvedl k dosavadnímu
průběhu letošní zimy a výhledu do dalších, provozní ředitel Ski&Bike
Špičák Vladimír Kasík.
Největší, letos v zimě pořádanou akcí, se stala celorepubliková soutěž
s ČT Sport na vrchol, která se na Špičák vrátila po roce odmlky. Klání
amatérských lyžařů přitáhlo mezi branky paralelního slalomu na spodním
úseku sjezdovky číslo 3 Slalomové vynikající účast, kterou mohla Špičáku jiná česká střediska závidět. Obdiv organizátorů z České televize pak
ještě zvýraznilo upořádání večerního koncertu železnorudského rodáka
a patriota Marka Ztraceného. Osvětlený prostor před pódiem pod sjezdovkou Spodní Šance, kde se zároveň konalo večerní lyžování a atmosféru
navíc umocňovalo sněžení, zaplnilo skoro 400 diváků! Bez nadsázky se
tak za pomoci řady televizních reportáží z této akce opět podařilo úspěšně zpropagovat nejen Špičák, ale i Železnorudsko po celé ČR. „Marku
Ztracenému patří dík, nejen že nám vyhověl s koncertem, ale taky za
jeho podporu samotnému závodu, který absolvoval,“ dodává V. Kasík.

Ve Ski&Bike Špičák také poslední lednovou sobotu udělali radost všem
dětem. Uspořádali pro ně už tradiční soutěže v zimním pětiboji a za odměnu si pak děti užívaly lyžování zdarma. Zúčastnilo se jich skoro 200.
Na Špičáku už nyní pomalu začínají myslet na akce léta 2016, tam ale
naštěstí sníh a mráz k úplné spokojenosti nepotřebují. Snad jen trochu
vstřícnosti a empatie místní správy CHKO. Třeba proto, aby si lidé neklepali na čelo, když v dubnových nebo říjnových teplotách okolo 20°C
přijdou před rozhlednu a ona musí být z úřední moci zavřená.
Radek Vaniš, SKI & BIKE SPICAK

Foto z koncertu Marka Ztraceného přímo na Špičácké sjezdovce
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí - zima 2016
Akce
Pořadatel/místo
Kontakt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 3.
Jízda přes louži
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
15:30
- tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují… Přihlášky od 15:00 na místě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 3.
Šumavský pohárek
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- poslední ze série závodů dětí, závěrečné vyhlášení, ohňostroj …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. 3.
SKI GOLF
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
10:00
- lyžařská část závodu na Špičáku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 3.
Velikonoční varhanní koncert
Město Žel. Ruda / Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy
376 397 033
19:00
- tradičně v podání Jany Havlíčkové, housle, zpěv - Monika Najmanová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 4.
Rybářský bál
Hotel Kolibřík / Špičák
376 397 129
20:00
- bohatá tombola včetně živých ryb, ve vinárně hotelu hraje DUO RETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. - 9. 4.
„Co v detektivce nebylo“
Ochotnický spolek Železná Ruda / Aula ZŠ K. Klostermanna 777 114 025
19:30
- premiéra divadelní hry Arthura Watkyna ve vlastní úpravě železnorudských ochotníků
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stálé expozice:

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

Výstavy:

„Malé radosti velkých okamžiků“ – výstava fotografií Lucie Adamové, vestibul radnice v Železné Rudě, 1. – 31. 3. 2016
„Austrálie – fauna a flora, Singapur – Jižní Austrálie – Viktoria“ na fotografiích Václava Chabra v ZŠ K. KLostermanna v Železné Rudě
„Šumava v černobílé“ – výstava fotografií Václava Vetýšky, vestibul radnice v Železné Rudě, od 1. 4. 2016
„Z Aljašky na Yukon“ – výstava fotografií p. Václava Chabra, ZŠ K. Klostermanna, Železná Ruda, od dubna 2016
„Vodní elektrárna Černé jezero“ – výstava Z. Roučky k 85. výročí zahájení provozu, 1. 8. 2015 – 31. 5. 2016, Muzeum Šumavy Železná Ruda
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete na www.sumava.net/itcruda/
Změna programu vyhrazena!

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

Tenkrát / teď

Hlavním motivem původní pohlednice je budova bývalé pošty a základní školy na Klostermannově náměstí. V budově pošty byla i telefonní ústředna,
což mimo jiné dokládá velká konstrukce na střeše budovy, na kterou byla svedena telefonní vedení.
Nyní se zde nachází Café bar & pizzeria. V budově bývalé základní školy sídlí městský úřad, informační a turistické centrum a městská policie. V levé
části dobové fotografie je možné spatřit i stojany čerpací stanice před prodejnou delikates a foto. Zde byla později prodejna potravin, následně pobočka
banky a nyní prodejna rychlého občerstvení.
Železnorudský zpravodaj. Vydává město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Registrováno Min. kultury pod číslem
MK ČRE 11849. Elektronická verze: www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj, www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj
Redakční rada: Filip Brož, Václav Chabr, Světluše Chabrová, příjem inzerce: Milan Kříž (místostarosta) e-mail: kriz@zeleznaruda.cz;
e-mail redakce: redakceZZ@email.cz.
Náklad: 1000 výtisků. Uzávěrka 5. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.

