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Přesun Informačního turistického centra
Informační turistické centrum (ITC) bylo přesunuto
do staro–nové budovy bývalé základní školy v ulici
1. Máje č. p. 12. Jak sdělil vedoucí ITC Václav Šebelík
při slavnostním otevření, které proběhlo 29. 4. 2016,
ITC se stěhovalo přesně po 4 letech a 2 dnech od doby,
kdy bylo poprvé otevřeno v budově městského úřadu.
Za tu dobu jej zde navštívilo několik tisíc turistů, ale
i desítky místních občanů, kterým ITC poskytuje například služby kopírování, nebo veřejného internetu.
V budově, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí za téměř
50 milionů korun, z čehož 90 % činila dotace, vznikne
také Environmentální centrum (EC). To bude zaměřené na místní faunu, ﬂoru a geologii. Kromě toho zde
bude místo pro pořádání výstav, vernisáží či přednášek.
K dispozici je i kinosál pro 80 osob nebo menší 3D
kino. Navíc sem již byla přesunuta expozice Historie
lyžování na Železnorudsku, jež byla několik let umístěna v Zámečku. Fotografie ze slavnostního otevření
ITC najdete na našem facebooku. Otevření EC je plánováno na červen a určitě o něm budeme informovat Slavnostní otevření ITC v budově bývalé ZŠ v ulici 1. Máje. Zleva: starosta Železné Rudy
zde a s předstihem na naší facebookové stránce.
Michal Šnebergr, starosta Bavorské Rudy Charlie Bauer, pracovnice ITC Ivana Vilišová
Text a foto Filip Brož a vedoucí ITC Václav Šebelík.

Komu svěřujeme naše děti?

V této rubrice vám představujeme, ve spolupráci s ředitelem školy, pedagogické i nepedagogické pracovníky
Základní školy Karla Klostermanna v Železné Rudě.

Mgr. Jana Prošková
• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ
Karla Klostermanna?
Na naší škole pracuji již třicátým
rokem jako učitelka na prvním
stupni. V počátečních letech své
praxe jsem „přebírala“ děti po
své, tehdy zavádějící, PANÍ UČITELCE Zdeňce Sekelové, byli to
již „hotoví“ třeťáci. Teprve po návratu z mateřské dovolené (narodil
se mi syn Jakub) jsem se i já stala elementaristkou a učím děti od
1. do 3. třídy.

• Pocházíte ze Železné Rudy?
Pocházím z Liberce, ale od svých 11 let žiji na Šumavě, nejprve s rodiči
v Milencích u Nýrska a od roku 1986, kdy jsem byla „přidělena“ na tuto
školu, v Železné Rudě. Ta se stala domovem mým i mé pozdější rodiny.
• Jak jste se připravovala na profesní dráhu pedagoga?
Vzpomínám si, že už v Liberci jsem vyučovala své panenky a touha stát
se kantorkou mě neopustila. Proto jsem po absolvování klatovského
gymnázia vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni se zaměřením na
učitelství 1. stupně ZŠ. Zkrátka, splnila jsem si svůj dětský sen.
• Co vás na práci učitelky nejvíce baví?
Ráda pracuji s dětmi, předávám jim znalosti, dovednosti… Nejraději
učím první třídu, tam na konci školního roku vidím skutečné výsledky
Pokračování na straně 2
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Komu svěřujeme naše děti?
Dokončení ze strany 1

své práce – děti, které neuměly číst, psát, počítat, najednou čtou, píšou
a počítají…
• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelkou nerada?
Vadí mi, že ne všichni rodiče a občané našeho města, a naší společnosti
vůbec, si váží naší práce. Vybavuji si chvíle, kdy se rodiče mých žáčků
zúčastňovali „návštěvních hodin“, byli přítomni ve vyučování, a při
odchodu byli prací svých dětí nadšeni, ale říkali: „My vás obdivujeme,
my bychom to dělat nemohli…“
• Jaké máte záliby?
Kromě práce s dětmi, která mě opravdu baví a věnuji se jí i po vyučování, téměř 30 let vedu zdravotnický kroužek a od roku 2000 i kroužek
sportovní gymnastiky.
A díky Šumavě, kterou jsem si zamilovala, jsem propadla i dalším sportům – lyžování, ať běžeckému či sjezdovému a v neposlední řadě i jízdě

Mgr. Bronislav Snídal
• Jaká je vaše pracovní pozice
v ZŠ Karla Klostermanna?
Na ZŠ pracuji jako učitel angličtiny a dějepisu. Nastoupil jsem
zde v lednu tohoto roku.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Narodil jsem se v Ostravě a VŠ
jsem studoval v Brně. Jsem Moravák každým coulem.
• Jak jste se připravoval na profesní dráhu pedagoga?
Když jsem se před maturitou rozhodoval, co budu dělat v budoucnu,
tak pro mě učitelství byla hlavní volba. Byl jsem přijat na Masarykovu
univerzitu v Brně a rozhodnul jsem se jít cestou studia na filozofické
fakultě, spíše než pedagogické, protože jsem chtěl učit na střední škole
a navazující magisterské obory byly právě na ní. Zde jsem vystudoval
nejdříve bakalářský obor Historie a poté navazující magisterské obory Učitelství historie na středních školách a samostatný obor Historie.
I když jsem v průběhu studia váhal, jestli se nakonec vydám na cestu
učení, pořád jsem četl články, které se ho týkaly. Naštěstí jsem nikdy
nezanevřel ani na studium jazyků, které mě vždycky bavily, ať už angličtiny nebo francouzštiny, asi také jelikož jsem měl bohaté příležitosti
je používat. Po dokončení VŠ jsem nemohl najít místo, pracoval jsem
v telekomunikacích a IT firmě a tyto zkušenosti mě jen usvědčily v tom,
kterým směrem se vydat dál. Daly mi i některé specifické znalosti, které
člověk uplatní v jakékoliv práci. V současnosti se postupně začínám
připravovat na dodělání Cambridgeských jazykových zkoušek úrovně
rodilého mluvčího, které bych rád získal příští rok.
• Co Vás na práci učitele nejvíce baví?
Nejvíce mě baví možnost pracovat s lidmi a ještě k tomu s mladými
lidmi! Dále možnost dělat práci, která má smysl, možnost podílet se
na zlepšování se jiných. I když si někdy říkám, jestli jsem dnes něco
naučil, tak si vzpomenu na každou větu od kteréhokoliv žáka, ve které vidím, že se něco naučil, že si něco zapamatoval, že se o trošku
posunul. Snažím se učení brát ne jen jako memorování, ale jako celý
proces učení se mladých lidí tomu, jak používat svou hlavu. Snad jim to
v budoucnosti umožní dosáhnout jejich maxima, ať už se bude jednat
o jakoukoliv oblast. Vědomosti, a to si přiznejme, bez opakování do pár
let z velké části zapomenou, ale pracovní návyky, ty si udrží mnohem
déle. Co mě hned začalo bavit je energie, kterou žáci doslova oplývají.
Když se správně využije, je hned učení zábava.

na horském kole, na kterém jsem dokonce i několik let závodila. Kromě
toho velmi ráda čtu.
• Které předměty jste jako žákyně základní školy nemusela a které jste
měla naopak nejraději a proč?
Nevím, zda je to normální J, ale já jsem ve škole milovala všechny
předměty a v paměti mi utkvělo rčení naší češtinářky, které používala
jako zaklínadlo na mého staršího bratra: „Vezmi si příklad z Janičky, to
je vzorná žákyně!“ J
• Co byste změnila, kdybyste byl ministryní školství?
Myslím, že ti, kteří tvoří školské zákony, učebnice…, ti by si měli projít hlavně praxí, někdy mě přijdou nařízení ministerstva zcestná.
• Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi o nějakou podělit?
Veselých příhod, zvlášť s malými dětmi, které jsou velmi bezprostřední, zažívám spousty a popsat je by zabralo mnoho stran tohoto zpravodaje, a proto si je šetřím na shledání se svými žáky po x- letech.

• A jsou nějaké okamžiky, kdy jste učitelem nerad?
Opravdu nerad jsem, když mě čeká víkend nebo večer plný opravování písemných prací, což zatím bohužel není ojedinělé. A někdy také,
když nastane nekontrolovaná erupce té výše zmíněné mladistvé energie
špatným směrem, já to neukočíruji a veškeré přípravy jsou k ničemu.
Nejsem výbušný typ, ale nervovou soustavu nemám, oproti jiným, nijak zvláště vyvinutou.
• Jaké máte záliby?
Rád poslouchám hudbu opravdu různých stylů. Od elektronické přes
tvrdší rock, populární až například po jazz. Dále je mým velkým koníčkem asijská desková hra go. Je to hra přirovnatelná v našem prostředí
k šachům, ovšem s úplně jinými pravidly. Hraji ji závodně od svých
9 let. V Evropě se jedná spíše o zvláštnost a není vůbec tak populární
jako v Asii. Fyzickému sportu jsem se trochu přestal věnovat v posledních letech, což bych tady rád změnil. Jednou za čas si velmi rád
přečtu zajímavý román, povídky nebo eseje o historii, ze které se dá
v mnohém stále najít poučení. Poslední zájem, který by stál za zmínku,
jsou filmy, na které už mi ale nezbývá tolik času jako kdysi.
• Které předměty jste jako žák základní školy nemusel a které jste měl
naopak nejraději a proč?
Určitě to byla matematika, chemie a fyzika. Technické předměty mě
nikdy tak nepřitahovaly, nikdy jsem nebyl technický typ. V některých
se mi ještě na základce dařilo zamaskovat, jak mě nebaví. Naopak mě
bavil dějepis, jazyky (i čeština) a zeměpis.
• Co byste změnil, kdybyste byl ministrem školství?
Toho by bylo, na to asi nemáte tolik volného místa. Bohužel se zatím
domnívám, že ve školství je prostoru na změnu k lepšímu hodně. Hned
první témata, co mi přijdou na mysl: Méně žáků ve třídách, kariérní řád
pro učitele, více peněz do škol, systém návaznosti mezi základními,
středními a vysokými školami (dnes to musí sanovat nedokonalé plošné
písemné testování) a také například zaměření se na pedagogické vzdělání učitelů samotných na VŠ. Je smutné, když člověk něco vystuduje
a pak se stejně ve škole cítí jako v neznámých teritoriálních vodách.
Vysoká škola podle mě připravuje na budoucí povolání jen z malé, a to
spíše té odborné, části.
• Jistě ve škole zažíváte spoustu veselých příhod, můžete se s námi o nějakou podělit?
Sportovci mají heslo, co se stane v kabině, zůstává v kabině a stejně
tomu je i ve škole. J
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města
Železná Ruda č. 12
Jelikož bylo poslední zasedání zastupitelstva velmi dlouhé
a obsahově vydatné a prostoru je zde velmi málo, tak přinášíme velmi zkrácené usnesení č. 12 ze dne 23. 3. 2016. Celé
usnesení naleznete na stránkách města www.zeleznaruda.cz
Přítomni: pp. Kříž, Roubal, Šnebergr, Sekyra M., Mareš, Sekyra A., Papež, Kořán, Navrátilová, Lehká, Brož,
Horek
Nepřítomni: Omluveni: p. Smola
12/318 - Projekty běžící – nepodané žádosti o dotace
- Cvičná vodní plocha Železná Ruda
- Revitalizace ploch – Špičácké sedlo
- Cyklostezka do Železné Rudy
- Rekonstrukce chodníků a vozovky Sklářské ulice v Železné Rudě
- Výstavba objektu hasičské stanice Železná Ruda
- Veřejné osvětlení na cyklotrase č. 6
Projekty připravované
- Ul. 1.Máje
- Vodovod Špičák
- Dešťová kanalizace a povrchové vody Železná Ruda
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí seznámení s výše uvedenými
projekty a souhlasí s jejich přípravou.
12/319
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí informaci, že probíhá stavební
řízení na akci I/27 Železná Ruda, OK – silnice I/27 a II/190. V současné době se
vedou jednání o výši finanční spoluúčasti města. Zároveň bere na vědomí stav přípravy a podepsání smluv ohledně inženýrských sítí.
12/321 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí informaci, že se společností ARC – H byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku. Jedná se o parkoviště pod lyžařským areálem Belveder.
12/323 - Zastupitelstvo města Železná Ruda chvaluje vypracování studie proveditelnosti „Dešťová kanalizace povrchové vody Železná Ruda“.
Pro: 12 Proti: Zdržel se: 12/327 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí žádost pana Taliána
o náhradu za umístění vodojemu (na město se obrátil pan JUDr. František Talián,
majitel pozemku p. č. 936/3 v k. ú. Hojsova Stráž, se žádostí o kompenzaci za
umístění vodárny v majetku města na předmětném pozemku) a ukládá majetkovému odboru k řešení.
12/328 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí současný stav mapování pozemků v k.ú. Špičák s tím, že město nepotvrzuje protokoly, které jsou mu
předkládány z důvodu možného nesouladu ve výměrách. Město požaduje pozemkové úpravy.
Pro: 12 Proti: Zdržel se: 12/331 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Pro: 12 Proti: Zdržel se: -

Oslavy
osvobození
Železnorudský klub tradičně oslavil výročí osvobození města americkou armádou
v neděli, 8. 5. 2016, u Pomníku americké
armády u Zámečku. Přidali se i železnorudští občané. Přítomné uvítal starosta
města, p. Michal Šnebergr. O dobrou náladu se postaral Tomáš Černý se svojí hudební produkcí a samozřejmě všichni členové Železnorudského klubu, kteří celou
akci připravili a s úsměvem vítali všechny
návštěvníky. Všem patří velký dík.
Za ŽK Světluše Chabrová

12/376 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí a souhlasí s podáním
žádostí o dotaci:
- Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy (pořízení turistického vláčku v rámci
„Národního programu podpory cestovního ruchu – podprogram Cestování dostupné všem“.
- Hadí stezka vč. mobiliáře, repliky zařízení naučných stezek (projekt Mikroregionu Šumava – západ v rámci programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS“).
- Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Železná Ruda (dopravní automobil
pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva v rámci 19. výzvy IROP – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof).
- Příspěvek na opravu CAS menšího rozsahu (oprava podvozkové části a kabiny
vozidla TATRA T815-2 v rámci Dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“).
- Příspěvek na opravu RZA menšího rozsahu (oprava podvozkové části a nástavby
vozidla NISSAN CPUD22v rámci Dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“).
- Železnorudsko - běžecké lyžování / sjezdové lyžování (vytvoření a tisk informační skládačky v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2016“).
- Bezpečné branky Železná Ruda 2016 (pořízení bezpečných certifikovaných branek v rámci programu Plzeňského kraje „Bezpečné branky v roce 2016“).
- Oprava veřejného osvětlení Špičák III (další etapa opravy veřejného osvětlení na
Špičáku v rámci programu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2016 – Projekty obcí).
- Ošetření několika dalších stromů v Debrnické aleji (III.).
Pro: 12 Proti: Zdržel se: 12/378 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uplatnění předkupního práva dle smlouvy ze dne 16. 08. 2005, která je přílohou č. 2 u zápisu, uzavřenou
mezi městem Železná Ruda a společností JAMI-JUST Plzeň s.r.o. na odkoupení
pozemků za cenu 1.461.240,-Kč, a pověřuje starostu podpisem smlouvy k nákupu
pozemků v rozsahu předkupního práva.
Pro: 12 Proti: Zdržel se: 12/379 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu stavební
činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře společnosti CASINO ADMIRAL, resp. akad. arch. Václava Šmolíka, B. Smetany 7, 301 00 Plzeň, fasáda
objektu Casino Admiral – Klatovská ul.,
st. p. č. 150/1 v k. ú. Železná Ruda.
Pro: 8
Proti: pp. Lehká, Navrátilová
Zdržel se: p. Brož, Mareš
12/397 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zařazení záměru lokality
plochy „pod kapličkou“ do změny ÚP č. 13. Změna sportovní plochy na všeobecně
obytné území. V rámci změny bude zařazeno umístění cyklostezek do území.
Pro: 10 Proti: Zdržel se: p. Navrátilová
12/399 - Zastupitelstvo města Železná Ruda revokuje usnesení č. 10/306 ze dne
7. 12. 2015.
Pro: 11
Proti: Zdržel se: -
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Noc s Andersenem

Nejvýznamnější akcí, která se konala v knihovně v měsíci dubnu, byla Noc s Andersenem.
Naše knihovna se připojila k více jak 1 633 registrovaným místům v Evropě i zámoří a prožili
jsme spolu již 16. ročník této akce.
Noc s Andersenem jako první v pořadí odstartovala v Austrálii, připravili ji také na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Polsku,
v českých krajanských spolcích na Ukrajině,
v Srbsku i Bulharsku. Pořádaly ji také České školy bez hranic na celém světě, v Českém
kroužku v Kodani, v saúdsko-arabském Rijádu
a také na velvyslanectví v izraelském Tel-Avivu. Mezi účastníky nechyběly děti z africké
Keni, Nového Zélandu, USA i Kanady.
Společným motivem pro všechny knihovnické nocležníky byla Malá mořská víla. Pro začátek jsme si tedy takovou Malou mořskou vílu
z papíru vyrobili i my. Různé barvy ploutví, ale
i jinak nakroucené vlasy a barevně zvolené vílí
doplňky a hned bylo v knihovně živo jako na

mořském dně. Aby si děti protáhly těla, konal
se v knihovně závod mořských víl. Místo ocasu
spacák a mohlo se vyrazit. Tento závod sklidil
velké ovace, užilo se při něm spoustu legrace
a křiku a děti na něj vzpomínají dodnes, když
navštíví knihovnu.
Naši knihovnu navštívil i sám pan Andersen
a zvídavý reportér ho hned vyzpovídal, takže
jsme se dozvěděli spoustu informací nejen z Andersenova života, ale i třeba z jeho dětství. Kdo
dával pozor, uspěl poté i v malém vědomostním
testíku, který následoval. Poté jsme si společně
přečetli některé z jeho pohádek.
Žádná Noc s Andersenem se neobejde bez
noční hry a výjimkou nebyla ani ta letošní. Na
několika stanovištích děti plnily úkoly jak vědo-

mostní, tak i ty, u kterých hrálo svou roli štěstí.
Před usnutím se děti ještě podívaly na pohádku O malé mořské víle a už zachumlané ve
spacácích si poslechly jinou verzi ve formě audionahrávky.
Po sobotním probuzení ještě proběhlo celkové vyhodnocení a všechny účastnice si odnesly
domů malý dárek. Myslím, že se nám letošní Noc s Andersenem povedla, o čemž svědčí
i radostná psaníčka, která děti psaly z knihovny
svým rodinám. Velký podíl na úspěchu této akce
mají moji pomocníci – sestry Topinkovy, Nikola
Podlešáková a manžel Patrik Soukup, za což jim
patří velké poděkování a knižní odměna.
Aneta Šárka Soukupová, knihovnice

ŽELEZNORUDŠTÍ ZDRAVOTNÍCI V KLATOVECH

Ve středu 27. dubna 2016 proběhla v Klatovech v parku Na vodojemu
okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. V této soutěži bojovaly hlídky 1. i 2. stupně naší základní školy.
Družstvo 1. stupně zastupovali Anička Ngoc HO, kapitánka družstva,
Johana Voldřichová, Laura Nováková, Amálie Pospíchalová a Nela Škývarová. Za 2. stupeň soutěžili Klaudia Balážová, kapitánka družstva, Michal Svítil, Jakub Mansfeld, Darja Lugová a Klára Hachová.
Hlídka 1. stupně neměla tak náročná poranění, přesto vzorně ošetřili
bezvědomého, zvládli pomoc při žilním krvácení na bérci, zlomenině holenní kosti a bezvědomí se zástavou tepu a dechu po zásahu elektrickým
proudem. Své dovednosti předvedli i při obvazové technice a transportu
raněných.
Zástupci z 2. stupně to měli o něco náročnější. Ošetřovali dívku předávkovanou léky,
zlomeninu pánve, poraněnou dolní čelist nebo
šokový stav po pádu ze stromu, poradili si
i s ošetřením dívky, která měla popálenou dlaň
a střepy v ní, věděli, jak se zachovat u chlapce,
který měl poraněnou hrudní páteř. I oni museli
zvládnout obvazovou techniku a přesun poraněného na nosítkách.
Obě družstva skončila na výborném 1. místě a zajistila si tak postup do krajského kola
soutěže, které proběhne v sobotu 28. května
v Nýřanech.
Všem úspěšným soutěžícím bych touto cestou chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci
naší školy v okresním klání a popřát jim co nejlepší umístění i na kraji, a samozřejmě za celoroční práci i dalším členům našeho zdravotnického kroužku.
Jana Prošková
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Tradiční Česko-bavorská neděle se konala 8. května na bývalé celnici
v Alžbětíně. Tradiční bavorské speciality, hudba a krásné počasí přilákaly
mnoho návštěvníků z obou stran hranice.

Čarodějnický rej v MŠ – Čmeláci

Foto: L. Havelková

Čarodějnický rej v MŠ – Broučci

Čarodějnický rej v MŠ – Sluníčka

Foto: L. Havelková

Foto: L. Havelková

Výprava železnorudských školáků byla první letošní výpravou v partnerském italském Aldenu. Na společné fotografii jsou žáci, učitelé
a majitel hotelu Laghetto Armando (druhý zleva).
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Noc kostelů se změnami
První změna se týká termínu, který je posunutý až na 10. června
2016.
Druhou změnou je bohužel to, že nás Železnorudský smíšený sbor
poprvé v krátké historii Noci kostelů nepotěší krásnými melodiemi,
protože bude v té době hostovat v Itálii. Ale bez hudby nezůstaneme.
Se svou nabídkou přijede dvojice z Hlavňovic, p. Hosnedlová (varhany) a p. Svoboda (zpěv), kteří u nás na této akci už vlastně také
zdomácněli.
Tou poslední změnou bude letos výklad, zaměřený na P. Antonína Prokeše. Působil tu od března 1969 až do r. 1986. A právě letos,
3. května, uplynulo 30 let od jeho úmrtí. Jistě si na tohoto milého,
pracovitého a skromného kněze někteří pamatujete. V několika málo
letech jsem měla možnost pročítat a třídit písemný materiál z jeho po-

zůstalosti, na který se léta prášilo na půdě fary. A tak jsem se postupně seznamovala s knězem nevšedního života a rozmanitých aktivit,
s knězem, jehož zájmy, životní peripetie a práce byly vždy obětovány
Bohu.
Pro zajímavost uvedu, že už od dětství měl o svém povolání jasno.
Dokládá to nejstarší dopis z jeho pozůstalosti (ze dne 4. 2. 1932),
adresovaný P. Metodu Klementovi, spirituálu biskupského semináře
v Českých Budějovicích. V tomto dopise vyslovuje své přání stát se
„světským knězem“ a prosí P. Klementa o podporu. Jejich korespondence pak po mnoho let pokračovala.
Takže – přijměte moje pozvání na Noc kostelů 10. června tohoto
roku!
Lidmila Kovácsová,
kostelnice

Protidrogový vlak dojel i do Železné Rudy
Protidrogový vlak „Revolution Train“ vyjel na turné po ČR. Unikátní vzdělávací nástroj, který varuje před riziky legálních i nelegálních drog, už rok sbírá v Praze nadšené ohlasy dětí, pedagogů
i expertů.
Speciálně vybavená stříbrná vlaková souprava, interaktivní forma protidrogové prevence a také kdysi kontroverzní projekt s výbornými aktuálními referencemi. To vše je „Revolution Train“, který zamířil 25. – 30.
dubna 2016 na nádraží Železná Ruda-Alžbětín. V interiéru protidrogového vlaku návštěvníci prochází 5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede návštěvníky k přemýšlení o hodnotě lidského
zdraví. Autor projektu Pavel Tuma už od počátku plánoval, že
Revolution Train bude jezdit přímo za navštěvníky.
„Mobilita, interaktivita, síla zážitku, to jsou hlavní myšlenky našeho projektu. Zároveň zvládneme přivítat desetitisíce
návštěvníků ročně. Můžeme tak pozitivně zapůsobit na spoustu lidí a podle dosavadních výsledků i opravdu něco změnit,“
říká Tuma.
Protidrogový vlak realizuje Nadační fond Nové Česko
a projekt má podporu Národního protidrogového koordinátora
i Národní protidrogové centrály (NPC).
„Projekt nabízí poutavou a pro mladé lidi atraktivní formou
zamyšlení nad reálným příběhem a jeho souvislostmi,“ uvádí
ředitel NPC Jakub Frydrych.
Projekt zaujal i v Německu a části nadcházejícího turné se
zúčastnila i mládež z Bavorska a Saska, kde se mj. na školách

čím dál častěji objevuje český pervitin. Kvůli tomu se právě na nádraží
Železná Ruda-Alžbětín 26. dubna odehrál navíc workshop za účasti expertů z České republiky i Německa.
„Přeshraniční rozměr je pro nás důležitý. Chceme s vlakem dokázat, že
Česko může světu nabídnout i něco pozitivního, nejen levné drogy. Protidrogový vlak baví děti i učitele, kteří mohou s našimi nápady dále ve
výuce pracovat. Věříme, že se teď vlak uchytí i na západě,“ uzavírá Tuma.
Převzato z TZ Nadčního fondu Nové Česko

Účastníci semináře před antidrogovým vlakem v Alžbětíně.
Pátý zprava autor projektu Pavel Tůma

Program akce Parohatá Města
27. – 29. 5. 2016
Pátek 27. 5. – ArberLandHalle B. E.
* 18:00 zahajovací famfára Vábničky
Představení měst, předání dárků,..
* 19:00 Železnorudský smíšený sbor, o. s.
* 20:00 Ochotnické divadlo Železná Ruda
* 20:30 večeře
* 21:00 Pilouni
* konec

* 11:00 – 16:00 možnost navštívit „parohatou výstavu“
v ZŠ Železná Ruda

Sobota 28. 5. – „Areál za tratí“ – u fotbalového hřiště
* 10:00 průvod městem (start u kostela)
* 11:00 křest nového piva z pivovaru Belveder
* 11:15 ukázka zásahu hasičů ŽR + vyprošťování
* 12:15 – 13:00 oběd (možnost využít školní jídelnu – nahlásit předem)
* 13:00 ZŠ Železná Ruda
* 13:15 „HLAS Holýšov“ – zpěv
* 13:45 „Divadelní spolek Jelení“
* 14:15 „AMOK Dešenice a spol. AKVABELY“
* 14:45 „TS Dance step“ Jaroměřice nad Rokytou
* 15:00 „ZUŠ Jedovnice“ – tanec a zpěv
* 16:00 „Podkrkonošská a Pojizerská společnost přátel Járy Cimrmana“
– Revue zábava, tanec
* 17:00 Pelíškové
* 22:00 konec
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V minulém měsicí jsme zasahovali pouze u dvou udáostí. Zato se ale jednalo o čistě hasičskou práci, neboť šlo o dva malé požáry. Nedostatek činnosti
jsme si vynahradili společnou stavbou májky v poslední dubnový den. A už začátkem června nás čeká první akce s ukázkami, neboť budeme pořádat
„Dětský den“. Místo konání bude tradičně ve fotbalovém areálu za ztratí. Pokud by ale pršelo, akce se přesune do tělocvičny ZŠ, nicméně všechny
atrakce budou i tam, takže neváhejte přijít, ať si můžete vysoutěžit nějakou hračku či dobrotu. A napovíme rodičům, aby si vzali foťáky s sebou, možná
přijdou i pohádkové postavy…
Duben 2016

2x požár

2. 4. – K požáru trávy u lyžařského vleku na Samotech jsme vyjeli
počátkem dubna. Při likvidaci a pálení dřevin došlo vlivem poryvů větru a vyschlé okolní trávy k rozšíření požáru. Pomocí
vysokotlakého proudu byl požár na ploše 100m2 během chvilky
zlikvidován.
15. 4. – K menšímu požáru kontejneru na tříděný odpad jsme vyjeli na
Špičácké parkoviště Kaskády. Došlo k zahoření odpadu a kontejner nebyl poškozen.

Zpravodaj Filip Brož

Tradiční stavění máje starou poctivou metodou, pomocí dřevěných tyčí.
Zpravodaj Filip Brož
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„Britská Kolumbie a Šumava mají hodně společného,“
říká Martina Silpoch Hotovy.
ROZHOVOR

pokračování rozhovoru s manžely Martinou a Milanem Hotovy,
Američankou a Kanaďanem, kteří zapustili kořeny nejen za velkou louží.

ŽZ: Ale ten váš ostrov (Vancouver Island – pozn. red.) zatím vede?
Martina: Asi ano. Mohu jej opěvovat do aleluja, ale samozřejmě jsou
tam i věci nepěkné. Můj popis je čistě osobní zkušenost, jiný ostrovan
ti může povědět něco úplně jiného. I když se na mě možná bude někdo
zlobit, musím ale prohlásit, že na ostrově je líp. Snadněji se tam žije. Jsme
tak trochu oddělení od světa. Ne opravdu, dostat se tam můžeš jen letadlem nebo trajektem. Žádný most není a nebude. Takový anglický způsob nenápadného omezování v rámci zákona. Že Angličané mají zvláštní
smysl pro humor se ví, ale že budou trvat na tom, aby hlavní město provincie Britská Kolumbie bylo na ostrově s omezeným přístupem, když
největší město, v současnosti s asi 2,5 milonem obyvatel, je na pevnině,
v rohu pusté a neobydlené oblasti, velikosti 950 tisíc km2, to se trochu
vymyká logice a praktickému životu. Když se o tom rozhodovalo, nebyl Vancouver tak veliký a nikdo si ani nedovedl představit, jak se může
rozrůst, ale stejně. Služby na ostrově fungují, supermarkety jako jinde na
světě, obchody jak kanadské, tak i americké jsou dobře zásobené. Když
nejste zrovna u břehu, zapomenete, že ten kousek země je celý obklopený oceánem. Život je tam klidnější, snazší, lidé se na sebe usmívají,
pozdraví. Diskuze se nezvrhávají v boje o politickém názoru, není tam
vidět uspěchanost, nervozita. Zanedbané budovy a neuklizený binec jsou
výjimkou, pokud vyloučím domorodé rezervace, to je ale jiná story. Provincie má zákony, které dávají smysl a fungují. Vidět pohozené odpadky
je vzácnost a většinou za to nemohou lidi, ale zvířata, která rozhrabala
popelnici a vše je co nejdřív uklizené. Dobře, možná že ta pohoda a čistota je taky trochu dána tím, že všichni se všude dostanou a musí dostat pohodlně, vlastním autem, MHD víceméně neexistuje. Úřady fungují rychle
a jednoduše, zbytečné papírování je vzácností a ne standardem, když vidí,
že nechápete, pomohou a vyřídí za vás. Ceny a příjmy jsou vyrovnanější
a lidé si umí víc užívat života. Takové lážo-plážo, a ono to funguje. Když
se problém nehrotí, vyřeší se snadněji.

ŽZ: Myslíš si, že ten jiný přístup k lidem a životu je výchovou, jinou
kulturou, že by na to mělo vliv okolní prostředí?
M: To je záludná otázka. Asi výchovou, kulturou i prostředím. Fakt těžko říct. Češi jsou jednolitá skupina, tohle všechno mají víceméně stejné.
Kanaďané jsou vlastně kdo? Směsice národů z celého světa, nespočetně
kultur a zvyků. Starousedlíci a ti narození už tam mají kanadské vzdělání
a snadno se ve všem orientují. Nově příchozí se většinou co nejrychleji
snaží přizpůsobit a dělat věci po kanadsku, a své zvyky a způsoby si udržují jen doma, ale přitom každá národnost je hrdá na svoji kulturu, představuje ji ostatním na festivalech, soutěžích. Lidé to prostě berou všechno
dohromady a přišli na to, že s úsměvem a ochotou to jde líp. Podle mne
by ale vyhrálo prostředí. Když máte kolem sebe nádhernou přírodu, jak
se můžete mračit a stresovat? Síla a vliv těch obřích, skalnatých hor, sněhu v srpnu, čistého vzduchu a živé, neznečištěné vody vás nabije energií
a chutí do života. Proč se jezdí k moři a do hor na rekreaci?

ŽZ: Je možné, že to je náhoda, prostě jsi zatím měla štěstí a proto máš
takhle pozitivní zkušenosti?
M: To sotva. Byla u nás na skoro dva měsíce kamarádka z Prahy, vysokoškolská profesorka, naučená a zvyklá na určitou úroveň vystupování,
pečlivé rozlišování a hodnocení studentů i ostatních, a hlavně neustálé
řešení něčeho. Všechno je jí v práci předkládáno jako problém, výzva
a kdo nevyšiluje a neřeší, musí být neschopný. Velice vyčerpávající způsob života, ale v jejím povolání a v Praze asi očekávaný normál, který
se přenáší do celkového životního stylu. Prvních pár týdnů byla skoro
vyděšená tím poklidem, přišlo jí, že všichni snad na všechno kašlou. Zjišťovala si informace o výzkumném projektu na místní univerzitě a podezíravě si mě měřila, když jsem jí navrhla kraťasy a triko místo kostýmku,
na schůzku s kolegou, profesorem. Pochopila, jakmile jsme procházely
univerzitním kampusem. Při představování šok neměla, už věděla dopředu, že pán v džínech a triku, s několika tituly před i za jménem, ji řekne:
„Ahoj, já jsem Robert, jak se máš?“ a okamžitě jí s úsměvem nabídne
pomoc s čímkoli.
ŽZ: Myslíš, že to v Čechách nefunguje? Že ti lidé nepomohou?
Zejména v podobném případě?
M: Pomohou, já vím. Když tě znají, když jsou to kamarádi nebo příbuzní. Nebo když očekávají něco na revanš. Kanaďané takhle neuvažují. Systém „Něco za něco“ moc neuznávají. Berou vzájemnou pomoc a ochotu
spíš jako „Jak se do lesa volá…“. Prostě jiný přístup. Já udělám něco pro
tebe a ty klidně laskavost pošli dál, není nutné to vracet jen mně. Ačkoliv
musím uznat, že když jsem přišla na úřad tady, v Železné Rudě, a nevěděla, co potřebuji a co mám předložit, zacházeli se mnou jako kdybych
byla na ostrově. Bylo to překvapení, a ujistilo mě to, že Ruda je pro nás
to správné místo.

Duncan, město ve kterém žijeme v Kanadě, nazývají kanaďané „městem
totemů“.
ŽZ: Takže vy si vlastně jezdíte sem a tam, z jedné rekreační oblasti do
druhé, z velké do malé?
M: No to máš pravdu a my to dobře víme. Jeden náš ostrovní kamarád žil na východě, v Torontu. Obří město. V Čechách velký tramp, tam
městská krysa. Na ostrov přijel na dovolenou a navštívit známé. A jako
hodně dalších Čechů se okamžitě zamiloval do toho, co viděl. Z dovolené
se vrátil jen proto, aby dal výpověď a za měsíc byl zpátky. Proč žít jinde
a tam jezdit na dovolenou, když se dá „dovolenkovat“ celý rok? Nám
středo a západoevropanům to prostě připomíná starý domov. Proto se tam
taky Angličané usadili a už se nehnuli. Proto se tam ti, kteří nemohou
zůstat, vracejí alespoň na chvíli kdykoliv to jde.
ŽZ: Že by tam lidi lákalo ještě něco jiného, je tam něco „ve vodě“?
M: Ta moje pražská kamarádka miluje Šumavu a ráda jezdí na naši chalupu. Vyzná se ve věcech různých, i těch nadpozemských. Říká, že je tady
spirit, který ji nabíjí energií, jakási nadpřirozená síla, člověku prospěšná
a že Šumava má něco, co v jiných českých horách nenajdete. Na ostrově
cítila to samé, jen v mnohem vyšší koncentraci. Však taky srovnávat oživující sílu Řezné nebo Čertova jezera s kapacitou rozbouřeného Pacifiku
asi není zrovna na místě. Tvrdila mi, že jeden den brouzdání se ve vlnách
Pokračování na straně 9
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Dokončení ze strany 8

a po plážích, vnímání přírody kolem, jen tak prostě tam být, jí vyčistilo
mozek a dodalo chuť k životu a práci stejně jako pobyt na Šumavě. Chápala jsem ji, i když to neumím vysvětlit odborně ani jinak. Já i manžel
jsme měli to štěstí vidět všelijaké konce světa, krásné i ošklivé. Nikde nás
ale neobklopil takový klid na duši, jako na Šumavě a na Vancouver Island.
ŽZ: Dobře, uštvaná Pražačka nebo někdo obzvlášť citlivý k těmhle
věcem. Ale většina lidí by si ničeho takového určitě nevšimla, jen by měli
třeba pocit, že jsou na dovolené a je tam hezky.
M: Opravdu nevím. Ale nejen ona s tím vyrukovala. Kdokoliv k nám
přijel, vyjadřoval se podobně. Moje vnučka ze středozápadu byla unešená
po první návštěvě. Je neskutečně činorodá, stíhá tisíc věcí, školní projekty, studium fotožurnalistiky. Na ostrově, kromě toho, že nafotila kvanta
snímků kamenů, stromů, vody, zvířat, mraků a čertví čeho ještě, taky vydržela hodiny chodit po plážích, sedět na vyplavených kmenech a nabírat
energii. Nebo meditovat, zírat jen tak, říkej tomu jak chceš.
ŽZ: V Rudě jsi dlouhodoběji tak posledních pět, šest let. Co se ti vybavuje z dřívější doby a co tě zaujalo nyní? Ať už dobrého nebo špatného.
M: Na Rudu mám trochu zkreslený pohled, ovlivněný vzpomínkami
a vším prožitým, vidím tu tátu s mámou, sebe jako malou holku, pak
dceru, když byla maličká a neměli jsme ještě vodu, prala jsem pleny tak,
že jsem je přivázala ke smrku v potoce a nechala vlát v proudu. To tam
ještě nebyli bobři a pár metrů nad námi už byl potok a celý les pečlivě
střežený pohraničníky se samopaly. Mám tady historii, moře vzpomínek,
svá stará místa, staré kamarády. Jeden soused mě neviděl skoro 20 let a při
náhodném setkání v COOPu mi řekl, že si všiml, že vylepšujeme chalupu
a jakou by měl náš táta, jeho dlouholetý kamarád, radost.
Mohu vzpomínat na lyžování na Belvederu, na vleky, kde jsme měli
provaz s háčkem a dřevěným kolíkem, uvázaný cestou dolů kolem pasu,
pobyty na drážní rekreačce, cesty vlakem, kdy se musela v tunelu zavírat
okna kvůli kouři z lokomotivy. Na jazyku mám chuť právě pečených rohlíků, pro které táta ráno chodil do pekárny. To všechno už je dávno pryč,
co se vystavělo a vylepšilo od té doby je úžasné a hodně se změnilo tím
dobrým směrem. Kolem soutoku Řezné a našeho potoka se muselo hlavně
v zimě opatrně, žádný můstek se solidním zábradlím, žádná upravovaná
cesta, žádné veřejné osvětlení. Pamatuji ale i obchod a cukrárnu u kostela, kde je teď už dost let nevzhledná ruina, ze které může kdykoliv něco
spadnout. Ve středu městečka procházíte kolem moc hezky upraveného
městského úřadu s opěrnou zídkou, je tam vysázený záhonek, bývalá pošta je také velmi pěkná. Něco je opravdu pěkné a něco je o dost horší, než
bývalo kdysi. To ovšem zacházím do věcí, u kterých nemám pozadí, je to
jen to, co člověka na první pohled zaujme. Pořád ještě jsou vidět známky
starého myšlení – není to moje, tak co bych se snažil.
ŽZ: Dej mi příklad.
M: Jezdíme rádi vlakem, oba jsme „ajznboňácké“ děti a v Kanadě se
vlakem jako tady prostě nejezdí. Tam je vlak pro nákladní přepravu nebo
jako turistická atrakce. Úprava tratě se nám moc líbí, nádraží jsou tak, jak
mají být, cestování je příjemnější než dřív, o tom žádná. Navíc zastávka
Centrum je bezvadná, zvlášť když máme narvané ruksaky a nemusíme
je vláčet jako kdysi, přes celé město. Vloni na podzim se ještě zastávka
dodělávala, netuším, kdo je zodpovědný za úklid v „čekárně“, ale rýpnu
si stejně. Kdyby tam nebyly rozházené odpadky po „čekárně“ a kolem,
hodně lidí by strčilo plechovku nebo obal od tatranky do koše. Styděli by
se to hodit na zem. Takhle o nic nejde, vždyť už je tu bordel, co bych se
namáhal. Lhostejnost některých lidí je prostě na pár facek. Z toho ovšem
nemohu vinit město ani dráhu, jsou to zase jen lidi. A většina z nich nejsou
místní. Ve své vlastní ulici by to možná neudělali.
Ve městě nedávno přestavěli jídelnu. Byla vždycky fajn, jídlo moc dobré, ceny lidové. Teď je to moderní a příjemně upravený podnik, radost
poobědvat. Někdo vymyslel uzavření vstupní chodby, skvělý nápad na
zimu. Proč už nedomyslel protiskluzové dlaždice na šikmé rampě? Když
se to stavělo „za komančů“, asi jiná dlažba nebyla nebo si ji soudruh vedoucí nechal položit u své vily. Jaký důvod to má teď?
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ŽZ: Zmínila ses o kamarádech, sousedech na kopci. Jak vás přijali?
M: Mile. Nevím, čím to je, ale přišlo mi to, jako bychom se s většinou
z nich viděli před týdnem a ne před 30 lety. Jezdila jsem pravidelně do
Čech, ale jen na měsíc za rodinou, v létě a v Rudě trávila možná pár dní,
takže jsme se opravdu neviděli celá ta léta. Na kopci máme několikery staré kamarády – sousedy, kamarádili se už naši rodiče. Hned nabídli pomoc s lecčíms potřebným, poradili co a jak, kus trámku poskytli,
když jsme bez něj nemohli pokračovat v práci. Jiný dávný známý dovezl,
hodinku po mém zoufalém telefonátu, v neděli z firmy 10 pytlů malty,
další obstaral vyhození starých kamen, poradil, kde hledat plynaře, nabídl
pomoc s opravou odpadů, další poradil komu volat kvůli dříví. Soused
z druhé strany poskytl kontakt na obstarání uhlí. Ten s kšiltovkou Route
66 ochotně zajede do Zwieslu pro věci, které se špatně tahají z větší dálky
a do běžného auta se nevejdou. Je to moc příjemný pocit, když jsou kolem lidé, kteří vás rádi vidí. Bez téhle „podpůrné skupiny“ by bylo naše
přesidlování o dost složitější.
ŽZ: Mluvila jsi o přírodě, výletech, kempování a nebezpečích ostrovní divočiny. Tady nemáme medvědy ani pumy a je to tady, ve srovnání
s Kanadou, maličké. Nezdá se vám to trochu nudné?
M: Za takovouhle poznámku by tě měli z Rudy vystěhovat! Jasně, že je
to menší. Ale zase se nemusíš bát jít do lesa sám, veverka tě zezadu nenapadne. Cesty i pěšiny jsou bezvadně označené, všude kolem dojdeš do pár
hodin, převýšení je zvládnutelné i pro starého a invalidního trampa. Taky
každou chvíli někoho potkáš. Funguje ti mobil a za normálních okolností
vždycky dojdeš do civilizace. A když nejsi lesní typ, je tu knihovna, pořádají se různé akce, můžeš sjet vlakem do Bavor, za chvilku jsi v Rakousku
v lázních. Město je plné restaurací a hospod. Taková hospoda je celosvětový fenomén, na ostrově je to pub anglického typu, kde se scházejí známí
a kamarádi u točeného piva, kde starousedlí i nově přišlí Češi pořádají
pravidelně srazy. Tady máme jednu, kde už nemusíme objednávat, stačí
vlézt do dveří a usadit se a už se to nese. Na chalupě chytnu internet, můžu
pracovat nebo čučet na film. Divočina to není, ale nudit se tu nemůže nikdo. Když chci civilizaci, mám ji blízko. Když chci přírodu, je pár metrů
ode dveří. Je přece jedno, jestli tady strávím chvíle pozorováním sýkorek
na krmítku nebo sousedovic kocoura na zahradě a na ostrově čas pozorováním, jak orli učí mláďata lovit ryby v moři nebo jak se stádo obřích
jelenů koupe v jezeře. Tady se musím pro brusinky ohnout a na ostrově
zase potřebuju na ostružiny žebřík. Tady se na podzim člověk potýká se
stovkami houbařů a musí hluboko daleko do lesa, na ostrově chodí na
houby pár nadšenců, většinou Evropanů, a za hodinu máš pětikilový koš.
Tady si dám k večeři místního pstruha, na ostrově jednoho z několika
místních druhů lososa. Nuda by to byla, kdyby to bylo všechno opravdu
stejné, jen jiná velikost.
ŽZ: Takže šíříte, společně s Milanem, slávu Železné Rudy i za mořem?
M: To děláme už léta, rádi zveme známé a kamarády z celého světa na
návštěvu, ukazujeme jim okolí a máme radost, když se kochají. Ale zase
se to nesmí přehánět. Nalákat tisíce lidí, to už by pak nebylo ono. Snadno
se mi to říká, nevlastním lyžařský vlek, podnik ani restauraci, na jejichž
provozu bych existenčně závisela. Návštěvníci, turisté, lyžaři a další nadšenci jsou tady potřební, bez nich město nemůže fungovat. Ale zároveň
jsme moc rádi, že jsme trochu bokem a pod okny nám projde jen pár lidí
a psů za den a většina zůstane někde jinde. Je to náš druhý domov a doufáme, že se nám tu bude dobře žít ještě hodně dlouho. Možná to bude zase
první domov, naložíme bágly a pustíme se po té opravdové i imaginární
Route 66 na východ. Uvidíme, co čas přinese.
ŽZ: Děkuji vám za rozhovor a přeji vám oběma, abyste se tady cítili
i nadále dobře a doma, stejně tak, jako před lety.
Pro ŽZ se ptal Václav Chabr
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Šumavský koutek zoologa

Brhlík lesní

Tento neposedný ptáček svým chováním více než pěvce připomíná malého datla. Celý den šplhá po kůře stromů hlavou dolů a prohledává každou skulinku, není li tam nějaké sousto. Proto jeho tělíčko, hlavně nožky
a zobák jsou tomuto způsobu života přizpůsobeny. Je zajímavé pozorovat,
jak neúnavně poskakuje ve šroubovicích z vrcholků až ke kořenům stromů.
Hnízdí v přirozených dutinách, při nedostatku i v ptačích budkách. Nevhodně velký otvor si upravuje k velikosti svého těla pomocí hlíny a slin.
Stává se, že vyvěšenou špaččí budku doslova zazdí. Hnízdo si nestaví
a jako podklad pod vajíčka používá silnou vrstvu jemných šupinek borovicové kůry. Potrava brhlíků je velice pestrá. V hnízdním období převažuje hmyz, na podzim a v zimě potrava rostlinná a to převážně olejnatá
semena.
Proto brhlíci tak rádi navštěvují krmítka aby „kradli“ slunečnicová semínka, která odnášejí a dělají si zásoby na horší časy. Je jedním z našich
pěvců, kteří na zimu neodlétají a spolu se sýkorkami nám u krmítek zpestřují krátké zimní dny.
Ivan Lukeš, zoolog
Muzeum Kašperské Hory

Tip na výlet
Dnes přinášíme hned několik tipů na vybranou, přičemž jde
jak o trasu, tak i možnost, kde je možné se na vrcholech šumavských hor také občerstvit.
Horských vrcholů s překrásnými výhledy je v dosahu Železné Rudy více, tak proč si nevybrat? A aby byly prožitky
z výšlapů dokonalé, přinášíme Vám i možnosti, kde a kdy
mají horské chaty otevřeno a kde si tedy můžete výlet užít
i gastronomicky.
Na Pancíř lez vyrazit jak ze Špičáckého sedla, tak z Železné Rudy nebo i Gerlovy Hutě. Velký Ostrý je dostupný
také ze Špičáckého sedla, tento výlet je okořeněn i krásou
Černého jezera a vodopádu Bílá strž. Kratší trasa vede z obce
Hamry přes Stateček. Z Bavorska je vrchol dostupný např.
z Lohbergu, Lamu, nebo z parkovišť u Lambachu. Na Roklan
je vhodné vystoupat z parkoviště Gfäll, nedaleko bavorského
Spiegelau, na Luzný zase z taktéž bavorského Waldhäuseru.
Horské chaty jsou samozřejmostí i na Velkém a Malém Javoru, značené turistické trasy lze využít jak z Bayerisch Eisenstein, tak např. z Brennes, Lohberg, Bodenmais …
Pokud se tedy chcete během namáhavé túry Šumavou občerstvit, můžete tak učinit v horských chatách. Zde jsou provozní doby těch, které Vás uvítají na vrcholech, nebo těsně
pod nimi:

Horská chata Pancíř

Eisensteiner Hütte – Velký Javor. Je možné vydat se sem pěšky, na kole, nebo kabinkovou lanovkou.

- otevřeno: v květnu minimálně o víkendech, od června denně
9:00 – 16:00, v hlavní turistické sezoně 9:00 – 20:00 včetně rozhledny.
Tel: +420 602 289 805, www.chatapancir.cz

Osserschutzhaus – Velký Ostrý

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

Arberschutzhaus,Eisensteiner Hütte – Velký Javor

- v provozu (předběžně) od 4. května,
otv. doba: 10:00 – 16:00, resp. 17:00
Tel.: +49 9925 94140, www.arberschutzhaus.de, www.arber.de

Chamer Hütte – Malý Javor

- od 15. 6. do 31. 10. otevřeno denně, 11:00 – 17:00
Tel.: +49 9924 94 31 26, www.sc-bodenmais.de

Falkenstein-Schutzhaus, Michael Garhammer – Gr. Falkenstein
- od 30. 4. otevřeno denně, 10:00 – 17:00
Tel.: +49 9925 90 33 66, www.1315m.de

Rachelschutzhaus (Waldschmidthaus)

- v době vydání ŽZ nebyla z důvodu změny nájemce chaty provozní doba
zatím známa.
Tel.: +49 172 7850362, www.waldschmidthaus.eu

Lusen Schutzhaus, Heinz Duschl – horská chata na Luzném

- od 30. 4. otevřeno denně, 10:00 – 18:00,
www.lusenschutzhaus.de

Václav Šebelík,
Informační turistické centrum
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Mladí šumavští lyžaři zakončili úspěšnou sezónu ve velkém stylu
V minulém čísle Železnorudska se právem dostalo velkého prostoru
vynikajícím výsledkům šumavských sjezdařů, kterých dosáhli jak v rámci republiky, tak na mezinárodní úrovni. Těsně po uzávěrce korunovali
mladí sjezdaři letošní sezonu ještě významnějšími úspěchy. Proto by bylo
škoda, aby se o nich čtenáři nedozvěděli, ačkoliv v jarním počasí se zdají
být zprávy o lyžování poněkud neaktuální. Proto alespoň stručně: V silně
obsazeném tradičním mezinárodním závodě v rakouském Zauchensee,
který je také nazýván neoficiálním ME nejmenších lyžařů, dosáhla po několika úspěšných závodech v průběhu sezony v Německu mladší sestřička Báry Zíkové, dvanáctiletá Eliška, skvělého vítězství. Eliška, závodící
za Sokol Špičák, dosáhla v této sezóně několika významných úspěchů.
V Zauchensee dobyly železnorudská děvčata dalších výborných výsledků. Jedenáctiletá Nicole Zemanová, závodící za SSC Zwiesel, získala
skvělé 4. místo v crossu a 5. místo v OSL, devítiletá Kristína Lebová ze
Sokola Špičák výborné 4. a 7. místo. K železnorudským dívkám se přidal
i jeden chlapec a ani ten se neztratil. Devítiletý klatovský David Janda
z SA Špičák získal velmi cenné 7. a 11. místo z šedesáti velmi výkonných
závodníků ve své kategorii.
Absolutní korunu své vynikající sezóně, o níž jsme vás podrobně informovali v minulém vydání, nasadila starší žačka Bára Zýková ze Sokola
Špičák, když ve francouzském Val d‘Isere zvítězila v závodě superobřího slalomu. V tomto závodě, který patří mezi tři světově nejvýznamnější
žákovské závody, porazila i o rok starší soupeřky, které se sjely z celého
světa. V kategorii Báry závodilo 90 závodnic ze 17 zemí světa. Tento

výsledek nemá zatím v historii českého lyžování obdoby, stejně jako její
celá famózní sezóna. Přejme Báře a nadějím, uvedeným v tomto článku, hodně úspěchů na jejich další sportovní dráze, která se tak nadějně
vyvíjí. Stejné přání patří i celé řadě dalších nadějných závodníčků, kteří
se v letošní sezóně dobře umístili v Šumavském pohárku. Další přání
zaslouženého odpočinku po náročném závodním kolotoči patří rodičům,
trenérům i funkcionářům.

Na Zauchensee se šumavským jezdkyním dařilo i v loňském roce. Bára
(vlevo) vyhrála dva závody a Kristina (uprostřed) byla druhá. Eliška, která se usmívá vpravo, tenkrát ještě netušila, že hned za rok vystřídá Báru
na nejvyšším stupni. Foto Tomáš Leba

Lesní sportovní areál Belveder bude opět hostit cyklisty
2. ročník „Velká cena Železná Ruda“ – mezinárodní
open pohár Plzeňského kraje horských kol XC.

Více o závodu na :www.3sc.cz, www.pal-mtb.cz, www.sumavanet.cz
Za pořadatele Černý Milan, ředitel závodu

4. června proběhne ve sportovním areálu 6. závod z 9dílného seriálu
Becker Cup 2016. Závod je součástí seriálu P.A.L. (Plzeňská amatérská
liga horských kol).
Záštitu převzal starosta města Železná Ruda, pan Michal Šnebergr. Závod je vypsán v 17 kategoriích, pro děti od 5 let po veterány. O Pohár
starosty budou bojovat muži M30 (30 – 39 let). Vybrané okruhy jsou
v délkách: 2900 / 1400 / 1150 / 220 metrů.
Startovní čísla jsou pamětní. Děti – žáci do 12 let neplatí startovné.
Závod podpořil Plzeňský kraj, Česká unie sportu, Lesy ČR a další.
Pořadatel Sportovní Club Černý z. s. Okruhy jsou vybrány tak aby závod byl bezpečný a poměření jezdeckého umění bylo pro všechny jezdce
příjemným svezením.
Věříme, že závod v tomto prostředí areálu je dobrou nabídkou sportovního vyžití a přitáhne na Šumavu mnoho cyklistů, kteří se sem vrátí
a poznají další cyklotrasy, které okolí nabízí.

Foto z minulého ročníku

Fotbal – III. třída mužů
Odehrané zápasy
9.4.2016
SRK Ž. Ruda – ARBO Velhartice
16.4.2016
S. Plánice – SRK Ž. Ruda
23.4.2016
SRK Ž. Ruda – Start Dešenice
30.4.2016
Tatran V. Hydčice – SRK Ž. Ruda
7.5.2016
SRK Ž. Ruda – FC Švihov
Poslední zápasy této sezóny
Sobota 21. 5. 2016 17:00
Neděle 29. 5. 2016 17:00
Sobota
4. 6. 2016 17:00
Neděle 12. 6. 2016 17:00
Sobota 18. 6. 2016 17:00

#
5:2
0:8
2:5
4:1
10:0

SRK Ž. Ruda – S. Chudenice
TJ Bezděokv – SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda – FK Budětice
S. Mochtín „B“ – SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda – FK Svéradice „B“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub

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

Z

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V

16
16
12
10
11
11
11
10
10
8
8
8
5
4

P

4
4
8
10
9
9
9
10
10
12
12
12
15
16

S

76:32
59:26
42:31
35:27
35:38
64:48
44:38
57:43
30:43
31:40
42:45
28:57
25:51
29:78

B

49
45
37
35
34
32
32
31
28
24
23
23
16
11
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí 2016
Akce:
Pořadatel/místo:
Kontakt:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. 5.
Zkoušky NMZŘ
Kynologický klub Ž. Ruda
607 810 762
- pro členy základních kynologických organizací, nebo členy chovatelských klubů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. - 29. 5.
Parohatá města
Město Železná Ruda
376 397 033
- setkání měst a obcí s parohy ve znaku, bohatý kulturní program, také v Bayerisch Eisenstein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. 5.
Horský půlmaraton
Pearmanent s.r.o. / oblast Pancí
775 670 277
9:30
2. ročník běžeckého závodu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 6.
Oslava 25. výročí otevření hraničního nádraží
376 397 033
13:00
- příjezd parního vlaku, …
Město Ž. Ruda, B. Eisenstein / Nádraží Alžbětín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 6.
Den dětí
SDH Ž. Ruda / Žel. Ruda
376 397 150
13:30
Hasiči a kynologové připravili dětem odpoledne plné her a zábavy… fotbalové hřiště (při dešti tělocvična ZŠ!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 6.
Velká cena města Železná Ruda
SC Plzeň / Lesní běžecký areál Belvedér
724 201 530
10:00
-závod horských kol, zařazený do seriálu závodů „Pohár Plzeňského kraje MTB“
info@3sc.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 6.
Bikepark opening
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- zahájení letní sezony s otevřením bikeparku, večer živý koncert rockových kapel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 6.
Den dětí
SDH H. Stráž / Hojsova Stráž
376 361 227
13:30
- oslava Dne dětí proběhne tradičně u hasičárny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. 6.
Noc kostelů
Farnost Velhartice, Nýrsko / Ž. Ruda, H. Stráž
732 771 807
21:00
- kostely budou do půlnoci přístupné, uskuteční se hudební koncert, prohlídky s výkladem…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. 6.
Jarním Železnorudskem – „Belvederský lesní kros“ TJ TATRAN / Lesní běžecký areál Belvedér
720 573 406
10:00
- 37. ročník crossového závodu okolím Železné Rudy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné akce:
„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“

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

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

1. 6. – 30. 9. vždy v sobotu od 19:00 hod., v neděli od 9:00 hod., jinak po objednání v IC H. Stráž, nebo na tel.: +420 605 226 518
„Železnorudské vrcholy IX“ - letní soutěž pro turisty na Železnorudsku, 15. 6. – 30. 9. 2016
„Železnorudskem na kole VII“ - letní soutěž pro cyklisty na Železnorudsku, 15. 6. – 30. 9. 2016

Stálé expozice:

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:

„Šumava v černobílé“ – výstava fotografií p. 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 května 2016
„Vodní elektrárna Černé jezero“ – výstava p. 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/
ITC Ž. Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
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