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Třikrát zlatá Bára
V Ústeckém kraji se koncem ledna konala Zimní olympiáda dětí a mládeže. Za tímto
projektem stojí Český olympijský výbor a je to
v tomto roce nejvýznamnější sportovní klání
starších žáků v zimních sportech.
Do krajské výpravy Plzeňského kraje se
nominovalo celkem osm žáků železnorudské
školy. Z toho bylo šest sjezdařů a dva biatlonisté. Hvězdou celé olympiády se stala lyžařka
Barbora Zíková, která proměnila všechny své
starty – slalom, obří slalom a paralelní slalom
– ve zlaté medaile. Barbora se podílela přesně
na polovině zlatých medailí plzeňské výpravy.

Úspěšná česká reprezentantka ve sjezdovém
lyžování Barbora Zíková, žákyně deváté třídy
železnorudské základní školy.

www.zeleznaruda.cz

Ani další účastníci, sjezdaři Jan a Martin Malých, Daniel Macalík, Matyáš Garba, Natálie
Červená a biatlonisté Tereza Fischerová a Michal Svítil, se neztratili. Velmi cenné výsledky
do desátého místa získali Martin Malý (5. místo ve skicrossu), Michal Svítil (7. místo), Jan
Malý (8. místo ve slalomu) a Daniel Macalík
(9. místo ve skicrossu).
Početná účast našich lyžařů v krajské reprezentaci je vizitkou velmi dobré, systematické
práce trenérů z Tatranu Železná Ruda a SA Špičák za vydatné podpory školy.
Podrobně se se všemi výsledky můžete seznámit na www.olympic.cz.
Ctirad Drahorád

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. Marta Windsor
• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ Karla Klostermanna?
Působím v mateřské škole. Nejprve, od roku
1996, ve funkci ředitelky a po sloučení se základní školou jsem se stala vedoucí učitelkou.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Ne, ze Železné Rudy nepocházím, narodila
jsem se v Olomouci, pěkném historickém městě na Moravě. Nakonec
však, nad památkami zvítězila krása přírody Šumavy, kam jsme se
s manželem přestěhovali v roce 1995 a velmi se nám tady líbí.
• Jak jste se připravovala na profesní dráhu pedagožky?
V Olomouci jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Františka Palackého, obor Speciální pedagogika.
• Co vás na práci učitelky nejvíce baví?
Na práci s dětmi mě fascinují děti samotné, jejich fantazie a způsob
přemýšlení. Snažím se je vést k určitým hodnotám a zároveň mě děti
pozitivně ovlivňují svou upřímností a otevřeností.
• Co byste změnila, kdybyste byla ministryní školství?
Především, dle mého názoru, nesmyslně vysoké tabulkové počty dětí
ve třídách - 24 až 28 dětí! Myslím si, že optimální počet je 10 až 15 dětí,
aby práce s dětmi byla kvalitní a efektivní.

Víťa Hájek
• Jaká je vaše pracovní pozice v ZŠ Karla Klostermanna?
Ve škole jsem zaměstnán jako školník – údržbář od 1. října 2015.
• Pocházíte ze Železné Rudy?
Považuji se za Šumaváka, celý život jsem doma tady, v Železné Rudě.

• Co vás nejvíce baví na vaší práci ve škole?
Stále se rozkoukávám, poznávám taje školničení, rozlehlou budovu a hlavně se učím jména žáků. Opravuji vše, co se pokazilo. Práce je to pestrá a zatím jsem si poradil skoro se vším. K řemeslu mám
vztah, protože jsem se vyučil v Klatovech obráběčem kovů. O uvolněné místo školníka jsem měl zájem, protože jako trenér jsem pořád mezi mladými lidmi. Rád bych vylepšoval podmínky pro naše
školní děti. Pro svou práci mám vytvořené slušné podmínky, ředitel také chce, aby škola byla krásná a tak mě v práci podporuje.
• A co vám dělá starosti?
Jako sportovce mě mrzí současný stav školního hřiště. Potřebovalo by
zrenovovat hrací plochu a opravit padající opěrnou zeď. Věřím, že po
opravě se hřiště opět naplní sportující mládeží!
• Jaké máte záliby?
Od mala jsem lyžoval, hlavně na pancířské sjezdovce, a kopal do míče.
Kopaná je v současnosti mojí největší zálibou. Pravidelně hraji za
A mužstvo a od roku 2004 trénuji průběžně všechna družstva. Moje
fotbalové přání je postoupit s mladými odchovanci do vyšší soutěže.
• Chodil jste rád do školy, jako dítě?
Rád vzpomínám na školu, kde jsme měli dobrou
partu ve třídě ve staré škole. Dodnes se pravidelně
scházíme, často se s některými spolužáky v Železné Rudě potkáváme.
• Kdybyste měl tu pravomoc, co byste okamžitě
změnil ve škole?
Kdybych mě prsten princezny Arabely, vytvořil
bych ještě jedno víceúčelové hřiště a koupaliště
ve sportovním areálu Za tratí.
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Informace z Majetkového odboru
„Provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu“
Z našich minulých příspěvků již víte, že od
1. 1. 2016 provozuje Město Železná Ruda vodohospodářskou infrastrukturu samo. Z rozhodnutí zastupitelstva k nám proto od předchozího
provozovatele přešli techničtí zaměstnanci,
pracující jak na úpravně vody, tak i na čističce odpadních vod. Pro Vás, veřejnost, je ovšem
nejdůležitější, že se referentem Majetkového
odboru, resp. technikem města v předmětné
oblasti, stal pan Jiří Mareš, současně zastupitel. Především na něj se nyní můžete obracet se
svými dotazy a podněty v dané oblasti. Pouze
uzavírání nových smluv, změny ve smlouvách,
vyúčtování, apod. řeší kolega a kolegyně na
Ekonomickém odboru.

Starosta města Železná Ruda
informuje
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.

Zprávy ze správního
UPOZORNĚNÍ
1) Vyzýváme pár těch, kteří si ještě nevyzvedli „Poukázky“ do lékárny na MěÚ
Železná Ruda, správním odboru, aby tak
učinili. Zároveň upozorňujeme občany,
že se blíží konec termínu možnosti výběru zboží na „Poukázky“ v lékárně (termín je do konce února).
2) Odpady – nálepky na popelnice je možné si průběžně vyzvedávat na MěÚ Železná Ruda, správním odboru (na loňské
nálepky bude vývoz prováděn do konce
měsíce února).
Zároveň nás neváhejte kontaktovat v případě
požadované změny v četnosti vývozu či velikosti odpadové nádoby.
MěÚ Železná Ruda, správní odbor,
Caroline Zahradníková, mobil: 724 05 37 91

Matrika – Vítání občánků

Jiří Mareš, kontakty:
e-mail: mares@zeleznaruda.cz
mob.: +420 737 202 424
Uvedený telefonický kontakt funguje také
jako tel. číslo pro hlášení poruch a havárií,
tzn. kdykoliv, i mimo úřední hodiny Městského úřadu.
Také práce na rekonstrukci úpravny vody
byly dokončeny bez problémů, dle stanoveného
harmonogramu. Nyní však probíhá další fáze
této akce, která je neméně důležitá, a tou je zkušební provoz úpravny, během něhož se musí tzv.
„vychytat všechny mouchy“. A to opravdu není
nikterak jednoduchá či krátkodobá záležitost.

Na zkušebním provozu proto spolupracujeme
s odbornou firmou. Nicméně Vás můžeme ujistit, že se není třeba jakkoliv obávat o kvalitu
vody, která je pochopitelně po celou dobu dostatečně zajištěna.
Jak jsme již psali minule, převzetí vodohospodářské infrastruktury byla a je dlouhodobá
a především nesmírně náročná procedura. Na
stránkách Železnorudského zpravodaje Vás budeme i nadále informovat o vývoji v této problematice.
Jakub Frenzl
vedoucí Majetkového odboru
Město Železná Ruda

Internet zdarma pro občany

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-

Inzerát:

Hledáme údržbáře do hotelu
v Železné Rudě.
Požadujeme:
Manuální zručnost a schopnost opravit
vybavení hotelu
Nabízíme:

Fixní plat + čtvrtletní bonusy
Dále: příspěvek na stravování,
odborná školení,
4 týdny dovolené
+ 5 dnů sick days,
příspěvek na penzijní připojištění,
zaměstnaneckou cenu ubytování
Kontakt:
Michaela Babková,
tel. 725 572 168,
Michaela.Babkova@kovalsky-partners.cz

Vážení rodiče, dlouholetou tradicí v Železné Rudě je vítání nově
narozených občánků, kteří mají trvalý pobyt v katastru města Železná
Ruda. Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, je nutný souhlas občana se zpracováním jeho osob-

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

Blahopřání k významným
životním jubileím
Vážení občané, dlouholetou tradicí v Železné
Rudě je také blahopřání od města Železná Ruda
k významným životním jubileím občanům, kteří mají trvalý pobyt v katastru města. Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, je nutný souhlas
občana se zpracováním jeho osobních údajů,
včetně data narození. Abychom Vám mohli
k Vašemu jubileu popřát, je nutné, abyste se přihlásili osobně nebo prostřednictvím rodinných
příslušníků na matrice, u paní Anny Šebelíkové
(1. patro – sekretariát) a to v dostatečném časovém předstihu, cca 14 dní.
Městský úřad Železná Ruda, Správní odbor

ních údajů, včetně data narození dítěte. Z tohoto důvodu žádáme rodiče o spolupráci. Pokud budete po narození Vašeho miminka mít zájem
o účast na „Vítání občánků“, přihlaste se osobně na matrice, u paní Anny
Šebelíkové (1. patro – sekretariát).
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Jak to chodí v knihovně

Milí čtenáři,
i v novém roce najdete knihovnu v přízemí
základní školy, otevřeno má v pondělí a v úterý
od 12:00 do 18:00 hodin.
Knihovna má svoje internetové stránky:
www.knihovnaruda.cz. Na těchto stránkách naleznete on-line katalog, kde se můžete podívat,
zda je Vámi hledaná kniha v knihovně, na novinky, které přibyly do knihovny a v neposlední
řadě i na vaše čtenářské konto, z kterého můžete
své výpůjčku knih prodloužit, nebo se podívat
na seznam knih, které už jste četli.
Další možností, jak výpůjčku prodloužit, je
zavolat na telefonní číslo knihovny: 376 387
023 nebo můžete napsat svůj dotaz či žádost
o prodloužení na emailovou adresu:
knihovnaruda@tiscali.cz
Knihovnu najdete i na facebooku, kam jsou
pravidelně umisťovány knihovnické akce, fotky
a informace o nových knihách. Do vyhledávače
stačí zadat „Městská knihovna Železná Ruda“.
Roční čtenářský poplatek pro dospělého činí
100,- Kč, pro děti a důchodce 50,- Kč. Každý rok
se knihovna první týden v říjnu účastní celorepublikové akce, která má název „Týden knihoven“, kdy mají čtenáři možnost registrace či prodloužení svého čtenářského průkazu zdarma.
Knihy se půjčují na měsíc, pokud si čtenář
výpůjčku knihy včas prodlouží, může ji mít
doma až tři měsíce. Za první upomínku je poplatek 10,- Kč, za druhou upomínku 20,- Kč,
třetí upomínka činí 50,- Kč a poté následuje

už jen výzva k zaplacení dlužné částky ve výši
100,- Kč.
Při ztrátě nebo poškození vypůjčeného dokumentu je čtenář povinen nahradit výpůjčku
stejným titulem nebo uhradit cenu dokumentu
a výlohy za knihovnické zpracování ve výši:
- hodnota dokumentu
- + 50% původní ceny knihovní jednotky za
znehodnocené knihovnické zpracování
- + 10,- Kč manipulační poplatek

Knihovnické služby
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Veřejná stanice internetu
Laminování
Tisk
Kopírování
Předvánoční prodej knih
Objednávky knih dětem s nižší cenou z katalogů Albatros, Fragment či Mladá fronta
Rezervace dokumentů dostupných v knihovně
Pořádání kulturních akcí – v knihovně pravidelně probíhají kulturní a vzdělávací akce
pro děti. V loňském roce akce v knihovně
navštívilo celkem 474 dětí.
Mezi největší akce patřila např. Noc s Andersenem, kdy se v knihovně dokonce přespávalo, Noc literatury, Březen – měsíc čtenářů,
Týden knihoven či Celé Česko čte dětem.
Výměnný fond Klatovy – Městská knihovna
Klatovy zapůjčuje místní knihovně určitý počet knih, čímž přispívá k modernizaci stávajícího fondu.
Meziknihovní výpůjční služba – pokud
máte zájem o knihu, která v knihovně není,
knihovnice knihu vyhledá v jiné knihovně a objedná. Až kniha přijde, stačí si ji jen
v knihovně vyzvednout a poté zase přinést,
aby kniha mohla být odeslána zpět.
Půjčování knih a časopisů – knihovní fond
se neustále obnovuje a rozrůstá aneb Než se
dostane kniha ke čtenáři:

Knihovnice musí nejprve knihy vyhledat,
přečíst si dostupné informace o knihách, poté je
objednat, podle daných pravidel a ve speciálním
knihovnickém programu knihy katalogizovat,
zařadit knihy do žánrů, které jsou v knihovně
(např. historická literatura, romány pro ženy,
beletrie, naučná, válečná či dobrodružná literatura, knihy pro menší a větší čtenáře), na přední
stranu knihy je nalepen kód, pod kterým bude
kniha v knihovně dostupná, na hřbet knihy se
dále lepí počáteční písmeno autora, nebo pokud
se jedná o naučnou literaturu, tak se nalepuje
číslo dle „Třídění naučné literatury podle národní knihovny ČR“.
Dále je nutno knihu orazítkovat. Za stranu,
kde je název knihy, je umístěno první razítko
knihovny spolu s číslem kódu, který je na titulní
straně knihy, razítko je poté umístěno na každou
stranu, kde se objevuje číslo 17, poslední razítko se dává na závěr knihy.
V konečné fázi se v knihovně rozehřeje pájka
a kniha je obalena do speciální knihovnické fólie.
Na rok 2016 je vymyšlena a naplánována
akce „12 předsevzetí“, díky níž do každé knihovnické sekce přibyde spousta nových a krásných knih.
Stav knihovního fondu Městské knihovny
Železná Ruda činil k 31. 12. 2015 11 330 svazků, z čehož 8 737 představuje krásná literatura
a 2 593 svazky literatura naučná. Přírůstky za
rok 2015 činily 419 knih, naproti tomu úbytků
bylo 108. V knihovním fondu je také k dispozici
21 druhů časopisů.
Registrovaných čtenářů bylo v minulém roce
208, z toho do dvanácti let 112. Čtenáři navštívili knihovnu celkem 3 789 krát a půjčili si
6 124 knih.
Doufám, že čtenářů i přečtených knih v tomto
roce opět přibude a že stávající čtenáři zachovají knihovně svoji přízeň –
- za což Vám děkuje knihovnice
Aneta Šárka Soukupová

Tenkrát / teď
vlevo: Hranice ČSSR a NSR v r. 1967. Ti, kteří v Bavorské Rudě hleděli na nehybnou českou stranu, viděli skoro 20 let stejně tísnivý obraz uzavřené,
izolované země. Stará česká celnice a mnoho alžbětínských domů už bylo dávno srovnáno se zemí. Dům vpravo, který do r. 1949 používala československá strana jako celní úřad, bude zbourán během r. 1969. Prázdný izolovaný objekt, sloužící jako tajná pozorovatelna PS, byl celých 20 let uzavřený
a musel ustoupit stavebním pracím před znovuotevřením hraničního přechodu Železná Ruda.
Čerpáno a zveřejněno se souhlasem Z. Roučky, z knihy: Šumavou ze svobody do opony.
v pravo: současný stav - jedna velká €U rodina, žádné celnice, žádné kontroly
fb
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních
nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí,
ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu

bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka
poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou
pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát
obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky
finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz .

Horská služba
– aplikace do mobilu
Pro naše pravidelné čtenáře se jedná o již velmi dobře známou a několikrát do roka zmiňovanou aplikaci, ale pro návštěvníky a nové čtenáře
se může jednat o novinku. A to velmi užitečnou
aplikaci pro chytré mobilní telefony, která dokáže v případě nouze zachránit i život.
Jedná se aplikaci Horská služba, kterou vyvinulo stejnojmenné sdružení ve spolupráci
s jednou z nejznámějších českých pojišťoven.
Je to velmi užitečný rádce a pomocník nejen pro
lyžaře, ale i turisty.
Hlavní funkcí aplikace je rychlé a snadné přivolání pomoci Horské služby v případě nouze
a dále pak informační servis – od sněhového
zpravodajství v zimních střediscích, přes varování o lavinovém nebezpečí, kontakty na infocentra, až po informace o služebnách Horské služby.
Zmíněnou hlavní funkcí – přivolání pomoci
v nouzi – je možná jednoduchým vysláním nouzové SMS s přesnou lokalizací postiženého pomocí GPS. To vše jediným klepnutím na ikonu
(viz. obrázek).

Podle aktuální polohy uživatele umí také
aplikace najít nejbližší stanici Horské služby,
zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu.
Součástí aplikace jsou čtyři informační oblasti –
desatero Horské služby, návod, jak poskytnout
první pomoc, pravidla jízdy na sjezdovkách
a instrukce, jak předcházet nebezpečí v lavinových oblastech.

Aplikace můžete zdarma stahovat z Google
Play (pro OS Android), iTunes (pro iOS Apple)
a z Windows Phone Store (pro Windows) – odkazy najdete i na stránkách ww.horskasluzba.cz.
Důležité a žádoucí je uložit si jednotné celorepublikové telefonní číslo na Horskou službu
+420 1210, pro případ nouze, nebo pokud nevlastníte chytrý telefon.
fb

MALÉ RADOSTI VELKÝCH OKAMŽIKŮ
To je název první výstavy fotografií Lucie Adamové z Hodousic u Nýrska. Jak o sobě říká, fotí
už od svých deseti let, kdy dostala svůj první digitální kompaktní fotoaparát.
Od té doby fotí téměř neustále. V současné době používá Canon EOS 1100 D, který dostala ke
svým 18. narozeninám. Největší vášní je pro ni příroda. Ať už to jsou ptáci nebo brouci. A také
voda, která, jak Lucka říká, ji neustále fascinuje. Kdykoliv se jde tato mladá fotografka projít, drží
v ruce svůj fotoaparát, co kdyby… Stále hledá nové techniky focení, díky kterým má fotka jiný ráz.
Je samouk. Jejím dosavadním životním úspěchem, co se týče focení, je výhra v loňské podzimní
soutěži, díky které si mohla rozšířit své fotografické vybavení. A další výhra na sebe nedala dlouho
čekat. Vyhrála celoroční poukázku na terapii. Lucka chodí fotit i do méně známé části Šumavy. Tato
místa jsou v okolí jejího bydliště. Fotí však i při svých cestách do zahraničí (Francie, Švýcarsko,
Itálie, Chorvatsko), kde zaměřuje svůj objektiv na tradiční i netradiční místa. Jejím snem je procestovat s fotoaparátem celý svět a stát se uznávanou fotografkou. Ráda by fotila pro přírodovědné
časopisy.
Výstavu jejích fotografií, která proběhne v prostorách Městského úřadu Železná Ruda, můžete
shlédnout v měsíci březnu.
Václav Vetýška, Plzeň
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 Zimní hry v mateřské škole 
Letošní zima zatím zimním sportům příliš nepřeje. V mateřské škole každoročně pořádáme zimní olympiády neboli zimní hry na sněhu.
Školková zahrada je svými terénními nerovnostmi pro takové sportování přímo ideální.
Děti se svými učitelkami počkaly na lednovou sněhovou nadílku
a jeden slunečný mrazivý den vyrazily na zahradu. Naši nejstarší kamarádi ze třídy Sluníček vytyčili slalomovou dráhu, předem sami vyrobili z kartonu pušky a terče na biatlon. Venku děti přivítal maskot
zimních her „Sněhulák“ s heslem „Hrajeme si na sněhu, máme dobrou
náladu!“.
Děti závodily ve sjezdu na kluzácích, na bobech, na saních, malé
děti válely z kopce sudy. Namáhavější byl slalomový běh a velice zábavná byla střelba na terče. Nakonec v zahradě hledala každá třída
Sněhulákův poklad. Všichni vyhráli, získali medaili a dostali malou
sladkou odměnu. Ale hlavně si ohromně užili jedno zimní dopoledne.
Za kolektiv MŠ L. Havelková

 Poděkování 
Učitelky a děti ze třídy Čmeláků v Mateřské škole by chtěly poděkovat rodičům Pepíčka Valdmana za velký plastový domeček a za
auto, které nám darovali. Děti milují, když mohou zalézat do nějaké
skrýše nebo do boudičky a domeček je denně v provozu. Stejně tak
děkujeme rodičům Michalky a Lucinky Sekyrových, kteří darovali do
naší třídy pytel hraček a tři molitanová křesílka, která jsou nedílnou
součástí her v domečku.
Čmeláci z MŠ

Nový traktor ve službách města

Město má nového pomocníka na boj s živlem… toho ovšem vyhlížíme letos
marně…

Rekonstrukce a modernizace železniční trati Klatovy – Železná Ruda
Tento projekt byl zahájen v březnu 2015 a bude dokončen v únoru
2016. Hlavním cílem této rekonstrukce je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti - a tedy zkrácení jízdní doby, a zajištění
celkové kvality železničního provozu. Navržené kolejové úpravy
a nově zabezpečené železniční přejezdy odstraní stávající propady
rychlosti, které se na trati nacházejí. Výstavba nových nástupišť přinese spolu s rekonstrukcí informačního systému, rozhlasu a kamerového systému pohodlí a zvýšení bezpečnosti při nástupu a výstupu
cestujících. V rámci stavby bude vybudováno nové zabezpečovací
zařízení 3. kategorie, a také moderní sdělovací zařízení. Evropská
unie podpoří tuto „Investici do budoucnosti“ do max. výše, tedy
725 500 000,- Kč.
Nově vybudovaná nástupiště v Alžbětíně, Špičáku, Brčálníku, Hojsově Stráži a dalších nádražích na trati do Klatov, byla rekonstruována tak, aby vyhovovala moderním požadavkům železniční dopravy.
Délka nástupiště byla navržena s ohledem na zastavení vlakové soupravy s minimálně osmi vagony. Cestující tak budou moci bezpečně
vystoupit z vlaku. Také zábradlí a ohraničení nástupiště patří k novým bezpečnostním prvkům. Snímek ukazuje nádraží Špičák, které
již splňuje požadavky na bezpečí a komfort cestujících.
Václav Chabr
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Počátek roku začal ve znamení dopravních nehod, kterých se během ledna stalo hned několik. Dbejete i v tomto rozmarném počasí zvýšené pozornosti
při řízení, neboť v lesních úsecích, na mostcích a tradičně na „nejvyšším bodě“ může být, i při teplotách nad nulou, vozovka stále namrzlá.
Leden 2016

5 x dopravní nehoda
1. 1. – Hned první den nového roku jsme museli zasahovat u nehody
osobního automobilu, při které naštěstí nedošlo ke zranění. Řidič
dostal smyk na zasněžené vozovce a sjel do příkopu, kde se převrátil na bok. Událost se stala před „nejvyšším bodem“. Naše jednotka provedla protipožární opatření a předala místo Policii ČR.

6. 2. – Odstranění vzrostlého stromu přes silnici na Špičáku
6. 2. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stala na „nejvyšším
bodě“. Při nehodě došlo ke zranění obou pasažérů, které vyprostili a poskytli jim první pomoc okolojedoucí řidiči. Řidiče i spolujezdkyni polské národnosti odvezla - se středně těžkými zraněními - k ošetření do nemocnice ZZS. Provedli jsme protipožární
opatření a po vyšetření nehody Policií ČR pomohli převrátit vůz
zpět na kola, pro snazší naložení na vozidlo odtahové služby.

10 x technická pomoc
8. 1. – Další dopravní nehoda osobního automobilu, tentokráte naštěstí
jen lehká. V Alžbětině došlo k menší nehodě jednoho vozu, se
kterým řidička skončila mimo silnici.
stromu,
12. 1. – Odstranění
který ležel přes koleje na Hojsově Stráži.
Vlak naštěstí před
stromem stihl zabrzdit
a tak nedošlo ke střetu. Vzhledem k těžko
přístupnému
místu
události jsme museli,
společně s HZS Kt,
dojít přibližně 1 km
po kolejích pěšky.
12. 1. – Krátce po návratu z předchozí události jsme vyjeli k odstranění
stromu, který spadl přes silnici mezi Špičákem a Hosjovou Stráží.
Strom byl také rozřezán a odstraněn pomocí motorové pily.
13. 1. – V dopoledních hodinách jsme byli vysláni k dopravní nehodě
čtyřkolky na Špičáku. Asistovali jsme Horské službě při ošetření
pacienta a provedli protipožární opatření.
14. 1. – Odstranění stromu z hlavní silnice I/27 nad Javornou. Strom blokoval jeden jízdní pruh.
20. 1. – Pro bezpečnost dětí i jejich rodičů jsme odstranili ledové převisy,
které hrozily pádem před vchodem do školky.
22. 1. – Dopravní nehoda dvou osobních automobilů mezi Špičákem
a Hojsovou Stráží. V jedné ze zatáček došlo k čelnímu střetu, jehož následkem byly dvě zraněné osoby. Po dobu řešení nehody
byl provoz řízen jedním směrem.
23. 1. – Vyproštění zapadlého autobusu na točně na Gerlově Huti.
25. 1. – Odstranění rampouchů a ledů ze střechy domu na Klatovské ulici,
kde hrozily pádem na chodník.
27. 1. – Odstranění rampouchů a ledů ze střechy domu pomocí automobilového žebříku v ulici k Samotám, kde hrozily pádem na chodník.
28. 1. – Vyproštění automobilu, který sjel z komunikace a hrozil pádem na
rodinný dům. Pomocí navijáku byl vůz vytažen na silnici.
29. 1. – Vyproštění automobilu, který na ledovce sjel z komunikace
a hrozil pádem do potoka
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Koukejte nad hlavu
Těžko předvídat jaké bude počasí, které se
mění den ze dne, ale pokud dojde opět ke sněžení, střídavým mrazům a oteplení, můžeme se dočkat dalších ledových rampouchů. Proto, prosím,
dbejte zvýšené pozornosti při chůzi po chodnících
a koukejte nejen pod nohy, ale i nad hlavu.

Výroční valná hromada
Ještě se v krátkosti vrátíme k VVH SDH a JSDH, která se konala
v polovině ledna. Kromě zhodnocení činnosti našeho sboru a jednotky za uplynulý rok, proběhlo poděkování našim mnohaletým členům,
i poděkování členům sboru dobrovolných hasičů z Bavorské Rudy za
spolupráci mezi našimi organizacemi. Další významnou událostí byla
již v minulém zpravodaji avizovaná výměna velitelů. 17 let vedl místní
jednotku Josef Jaroš, který se nyní rozhodl předat tuto náročnou funkci
Patriku Soukupovi. Proběhlo poděkování a předání menších darů a ocenění.
fb
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„Ateismus není problém, mnohem horší je lhostejnost,“ říká Vendelín Zboroň,
duchovní správce farnosti Železná Ruda.
Pokračování rozhovoru (první část byla uveřejněna v lednovém čísle ŽZ) s panem Vendelínem Zboroněm, knězem a duchovním správcem farnosti v Železné Rudě a okolí, trpělivým posluchačem, milým vypravěčem a laskavým, chápajícím člověkem.
ŽZ: Takže jste složil přijímačky v průběhu vojny a nastoupil jste na
teologickou fakultu.
VZ: Hm, pět roků studia, taková krásná léta… člověk měl čas, a když už
studuje starší, tak ho to studium více těší, už ví, proč studuje. Tam mě
velice prospělo, že jsem měl tu latinu na gymnáziu.
ŽZ: Řekněte mně, jak je to s těmi přijímačkami na teologickou fakultu. Z čeho se skládají? Dělají se nějaké „talentové zkoušky“? Kněz
přece musí umět hovořit, zaujmout, měl by mít na toto přirozený talent.
VZ: Právě že ne, tam byly přijímací pohovory jako na každou jinou fakultu. Zkoušeli nás hlavně z politických věcí a také z teologie. Také nějaké
filozofické otázky padaly, ale nijak jsem se na to nepřipravoval. To ne, to
jsem celkem znal. Pokud to člověku dovolila státní správa, byl na tuto fakultu přijat každý, kdo se hlásil. Ale ne hned. Byla různá odvolání a trvalo
to i několik let, než byl někdo přijat. Zvláště, když měl nějakou odbornost,
tak se málokdy dostal hned napoprvé na fakultu a někdy vůbec. Někteří

Th. Mgr. Vendelín Zboroň
• Žije ve Velharticích
• Pochází z Krkonoš, narozen v r. 1957
• Absolvent gymnázia, Vyšší odborné školy v Mladé Boleslavi a Teologické
fakulty Univerzity Karlovy
• Původním povoláním programátor, knězem je již 30 let
• Spravuje farnosti - Železná Ruda, Čachrov, Javorná, Zhůří, Velhartice,
Hlavňovice, Hory Matky Boží

ŽZ: Pokud student nastoupí na teologickou fakultu, znamená to, že se
již nemůže rozhodovat, zda bude katolíkem či příslušníkem jiné církve,
více světsky zaměřené, která třeba nevyžaduje celibát?
VZ: Ne, tato teologická fakulta je jen pro katolíky, ale i evangelická církev má svoji fakultu. Studium na fakultě a duchovní formace v semináři
dávaly prostor k zrání osobnosti a takřka do pátého ročníku mohl student
z teologické fakulty kdykoliv vystoupit.
ŽZ: Jak je těžké být duchovním v tak ateistické zemi, jakou je Česká Republika?
VZ: Nejdůležitější je naslouchat člověku. Každý
člověk je nějak vnitřně věřící. Nebo spíše hledající. Nikdo není v takovém stavu, že by byl spokojen úplně se vším a nic neočekával. Každý od
života něco očekává. Poslání kněze není zahltit
někoho nějakou naukou pravdy, to není smyslem víry, ale být mu pomocníkem v tom jeho
hledání. Spíše mu poradit, jak na věci nahlížet.
Je to otázka úhlu pohledu.
ŽZ: Takže vy s ateismem nemáte problém…

Kostel Narození Panny Marie, ve Velharticích, patrně románského založení z konce 12. st., nebo ze
začátku 13. století. Z původního kostela se zachovala jen severní a západní zeď obdélné lodi, pojaté
do gotické novostavby ve 14. století. V r. 1501 přistavěna boční loď a pilíře hlavní lodi.
lidé to zkoušeli třeba až 8 roků. Mě přijali ihned. Moc jsem to nechápal,
ale bylo to takové ujištění od Boha.
ŽZ: Fakulta teologická Univerzity Karlovy byla v Praze?
VZ: Tehdy ne, dnes už ano. Tehdy byla v Litoměřicích.
ŽZ: Aha, ale dnes je jich už více, například v Českých Budějovicích,
kromě Prahy…
VZ: …a také v Olomouci.
ŽZ: Kolik vás tehdy bylo v ročníku?
VZ: V posledních letech je tak 3 – 5 studentů v ročníku, ale nás bylo 32.
Ovšem pro celé Čechy a Moravu. Dnes si každá fakulta vychovává pouze
několik studentů ze své oblasti. To za nás bylo lepší. Byli tam studenti
z celých Čech a Moravy, takže mám široký okruh známých.
ŽZ: A co vás nejvíce bavilo jako studenta, který předmět?
VZ: Mě nejvíce bavila dogmatika, ale jiná, ne ta středověká, která se
přednášela na fakultě. Taková modernější. Pan Th.Dr. J. Zvěřina, salesián,
dnes už nežije, nám ji krásně přednášel, samozřejmě tajně, mimo oficiální
přednášky, protože to byl kněz na indexu, bez státního souhlasu. Je to
úplně jiné pojetí dogmatiky – teologia cordis. A potom Pastorální teologie
od Pátera Kubíčka, on byl původně lékař - gynekolog, nesmírně krásně,
a opět samozřejmě mimo oficiální přednášky, nám tlumočil pohled na
věci života, na ženu, lidi...

VZ: Ateismus není problém, mnohem horší je lhostejnost! Ateismus – „a Theo“ = proti Bohu, znamená, že něco odmítám, že s tím bojuji. A když
s něčím bojuji, s něčím vyšším, než jsem já, tak
mě to nakonec dostane, protože Bůh není proti člověku, ale pro člověka a já mohu pochopit, že mě
může i pomoci. Kdežto lhostejnost, to je problém,
a mnohem větší. Lhostejný člověk je apatický, po
ničem netoužící, stává se otrokem proudu.

ŽZ:…nepřemýšlí..
VZ: Ani nechce přemýšlet. Zajímá jej jen plný žlab, jako živočicha. To je
degradace člověka na homo animalis.
ŽZ: Myslíte si, že by bylo ku prospěchu společnosti, kdyby se více přiklonila k církvi? A Jak byste to udělal, kdybyste měl tu moc?
VZ: Asi bych se tvářil stejně jako teď. Ten problém není o víře, ale o smyslu života. Kde je méně lásky, musí být více nařízení, příkazů, pokynů…
Asi bych (kdybych měl tu moc) posílil postavení rodiny, umožnil rodičům
mít více času na děti, zvýšil platy tak, aby ženy nemusely do pracovního procesu a měly více času na výchovu svých dětí, a potom bych více
komplikoval rozvody. Při rozvodech nejvíce trpí děti. Ztrácejí duchovní
stabilitu, stávají se citově labilní a míň vydrží. V důsledku špatné výchovy
nám chybí kázeň. Podporuji všechny aktivity, kde člověk musí respektovat nějaký řád, třeba ve sportu. Tam už se formuje osobnost.
ŽZ: Mantinely pro děti musí být nastaveny již v dětství…
VZ: To, co sem jde ze západu, ta přehnaná svoboda dětí, ta je škodlivá.
Dítě musí mít mantinely. Rodiče jsou velmi vytíženi, a dítě je pak pro ně
cosi jako Bůh, miláček, povýší jej do nedotknutelnosti. U nás doma to
bylo tak, že učitel má vždycky pravdu. A když jsem si doma stěžoval, dostal jsem ještě pohlavek. Cítím to tak, že člověk, který ztratí vztah k tomu
Pokračování na straně 9
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prvotnímu principu, tedy k Bohu, ztratí jej pak i k přírodě, ke společenství
a nakonec i k sobě samému. To je takové to vykořenění. Ztráta vztahu.
ŽZ: Jak vypadá váš všední den?
VZ: Vstávám v šest hodin. Po ranní hygieně mě čeká první modlení
a snídaně. Jako kněz mám povinnost modlitby Liturgie hodin – breviáře.
ŽZ: To znamená, že se modlíte sám?
VZ: Sám. Pak mám čas na adoraci, meditaci, osobní vzdělávání, modlitby
z breviáře – tam jsou předepsané modlitby na každý den. Ráno, v poledne,
odpoledne, večer a před spaním.
ŽZ: To je vaše pracovní povinnost ta modlitba, že? A kdo vás kontroluje, zda li se modlíte, tedy pracujete náležitě?
VZ: Modlitba není povinnost, ale spíše příležitost. A zda mě někdo kontroluje? No nikdo… To je právě o tom vztahu k Bohu. Pokud ten vztah je,
pak je to jakási životní nezbytnost. Tady není třeba kontroly. Ale pokud
člověk ten vztah nemá a dělá to jen z povinnosti, tak degraduje. Každý
člověk žije ve vztahu. Můj vztah k Bohu je prioritní a to se promítá do
mého vnitřního řádu. Když to tak není, pak se kněz stává podivínem. Takový kněz žije ve vakuu, duchovně frustruje. A je nedůvěryhodný, protože pouze informuje, ale nesvědčí. Takový duchovní není schopen nic
předat. Je to podobně jako s kompotem. Tam uvnitř je také vakuum. Když
kompot pootevřeme, tak nasaje okolní vzduch a ten zkazí celý obsah.
A stejně kněz, pokud má to vnitřní vakuum, tak nasává okolní svět a to je
začátek jeho zkázy.
ŽZ: Jistě máte i další povinnosti, kromě modliteb.
VZ: Velkou část dne mi zabere účetní agenda, protože spravuji sedm farností, a to není málo. To je vlastně sedm malých firem. Dále pak vyučuji
náboženství, navštěvuji nemocné, věnuji se těm, kteří mají zájem o křest,
připravuji snoubence na svátost manželství… bohoslužby. A k tomu opravy památek ... no, je toho dost. Někdy nastavuji i noci. A o víkendu, kdy
ostatní odpočívají, má kněz největší zápřah.
ŽZ: Jaká je vlastně hierarchie církevních hodnostářů? Na vrcholu je
kardinál, pak jsou biskupové… ale jak je to dál?
VZ: Dělí se to z pozice svátostnosti, tedy schopnosti udělovat svátosti. To
jsou tři stupně – jáhen, kněz a biskup, a potom z pozice právní. Tam je
těch možností více.
ŽZ: A nad vámi je nějaká autorita, kromě Pána Boha, nějaká, které
vy se zpovídáte a předkládáte výsledky své práce?
VZ: Mým přímým nadřízeným je vikář. Ten má pod sebou několik farářů
s jejich farnostmi a soubor těch farností se nazývá vikariát. Několik vikariátů tvoří diecézi, několik diecézí tvoří arcibiskupství. Hlavou diecéze je
biskup a jeho tajemník se nazývá generální vikář, ten je nadřízený vikáře.
Svému vikáři se zpovídám ze své práce, nikoliv z hříchů – zpovědníka si
každý kněz, stejně jako každý člověk, volí sám.
ŽZ: A váš biskup je v Jižních Čechách, že?
VZ: Ano, a podléhá kardinálovi v Praze a papeži.
ŽZ: Tak pana kardinála všichni známe, je dost často v televizi.
VZ: A ten pak podléhá přímo papeži.
ŽZ: A toho také známe. To je poměrně moderní papež. Takový jiný.
A jak jste se dostal vy jako kněz na Šumavu?
VZ: Já, když jsem se stal knězem, tak jsem měl problém s umístěním.
O tom rozhodovala státní správa, tzv. církevní tajemník, a ten mě měl hlídat.
ŽZ: Církevní tajemník byl bolševik, který měl hlídat kleriky a dávat
pozor, co dělají, že?
VZ: Tak, tak. Ten náš krajský církevní tajemník (pocházím ze Semilska)
se nechal slyšet, že v žádném případě na Semilsku působit nebudu. Já
jsem v té době vstoupil tajně do řádu Karmelitánů a hodně jsem, coby
bohoslovec, podnikal akce s mládeží. To bylo sice tajné, ale asi se mu
to doneslo. Byl jsem nucen žádat ostatní církevní tajemníky, zda mohu
v jejich oblasti působit. Přehazovali si mě jako horký brambor. Nakonec
mě přijal plzeňský církevní tajemník. Byl to mladý chlap a řekl, že se nebojí a že si mě pohlídá, a tak jsem začínal v Klatovech pod arciděkanem

Šestákem. To byl stavitel a já jsem tím pádem běhal stále po lešení. Pak
jsem byl přeřazen do Strakonic k jinému tajemníkovi, ale tam jsem zůstal
jen měsíc, protože farář se bál za mě převzít zodpovědnost, a tak mě přeložili do Českého Krumlova. Tam byl šikovný kněz, ale já jsem byl tvrdě
hlídán, protože pro práci s mládeží jsem byl pro státní správu nebezpečný.
Tam jsem byl 4 roky a bylo to daleko tvrdší než na vojně. No a pak jsem
tam prožil revoluci. To bylo fantastické. Potom jsem byl rok v Kostelním
Vydří v klášteře Karmelitánů, to se už mohlo. Ale protože kněžích byl
v tu dobu velký nedostatek (rozutekli se do řádů), vyžádal si mě tehdejší
biskup do služby v diecézi a tak jsem byl z kláštera uvolněn.
ŽZ: Takže vy jste byl na čas mnichem. Proč?
VZ: To byla touha po intenzivnějším životu s Bohem. Karmelitáni se vyznačují především modlitbami v tichu, o samotě s Bohem. Dalším rysem
karmelitánů je, že předávají člověku to, co sami načerpali v rozhovorech
s Bohem. Třetím rozměrem je rozměr rodinného komunitního života, při
respektování Panny Marie jako zakladatelky řádu i jako matky. To mě
naplňovalo.
ŽZ: Takže vstup do řádu je věcí každého duchovního. Není to povinnost.
VZ: Ne, není. Kněz je buď diecézní, nebo řeholní. Dnes může být kněz
z řádu vyslán do diecéze, a zase se vrací do řádu. To dříve nešlo.
ŽZ: Kolik duchovních má Česká Republika?
VZ: Já to z hlavy nevím. Ale řádových kněží je dost. U Jezuitů, Dominikánů, Františkánů ..
ŽZ: A když se přijímají noví uchazeči na teologické fakulty, přijímají
se s ohledem na to, kolik je jich potřeba nebo se přijmou všichni a pak
se tedy nějak pro ně shání místo?
VZ: Co se týká počtu duchovních, u nás je jich katastrofický nedostatek.
ŽZ: No jo, tak to musíte ty mladé lidi nějak oslovit…
VZ: To je velmi těžké, protože ono je to právě o tom „povolání, vnitřním
oslovení“. Když to tam není, tak to prostě není... Já mohu pouze motivovat, inspirovat. A mnohé odradí i slib celibátu a plat také není zrovna
motivující.
ŽZ: Kvůli penězům nikdo asi kněze nedělá, ovšem je třeba říci, že
i kněz se musí živit. A jak víme, nic není zadarmo. I plat kněze by měl být
na určité, společensky přijatelné, úrovni. A ještě něco praktického. Jak
se lidé mají správně chovat v kostele? Co zásadně nemají dělat?
VZ: V chrámu Božím by se měli chovat tiše a uctivě. Neběhat, neskákat,
nevolat, zachovat posvátné ticho a mlčení. Při bohoslužbě nepřebíhat,
snažit se nerušit ostatní. Přizpůsobit se těm, kteří rozjímají. Nemělo by se
fotit – nikoliv kvůli kostelu jako takovému, ale kvůli krádežím, které se
dost rozmáhají. Pokud já osobně vím, že se jedná o člověka rozumného,
tak mu fotografování dovolím.
ŽZ: Pane faráři, spolupracujete nějak s Bavorskými duchovními,
když vlastně vaše farnosti spolu sousedí?
VZ: Přímo sousedíme pouze s farností Bavorská Ruda, takže německy
hovořící mohou navštěvovat bohoslužby tam. Ovšem pravidelně máme
s bavorskými farnostmi bohoslužby na Zhůří a na Javorné na Šumavě.
Kolem svátku sv. Václava bývá mše svatá v kapli sv. Anny pod Belvederem. To brzy ráno vychází procesí ze Zwieselu, já jim jdu naproti,
a po přivítání absolvujeme česko-německou křížovou cestu, a potom slavíme společnou bohoslužbu. Jsem velmi rád, že se obnovily vztahy mezi
oběma zeměmi a tato pouť se už stala tradicí. Vznikla těsně po revoluci,
po pádu železné opony. A potom, první sobotu v září, v kostele přímo
v Železné Rudě slavíme s německými věřícími společně poutní mši svatou.
ŽZ: Pane faráři, co je zpovědní tajemství a odkud kam sahá? Smíte
prozradit obsah zpovědi?
VZ: Ne, to v žádném případě nesmím. Ani když by se mně člověk zpovídal ze zločinu. Mohu mu odmítnout udělit rozhřešení a mohu jej vyzvat,
aby sám věc oznámil. Ale já to oznámit nesmím.
ŽZ: Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám i nám, aby lidé nebyli lhostejní a ať už jsou či nejsou věřící, aby byli především slušní.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová
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Novinky z Národního parku Šumava
Letošní rok ve znamení čtvrtstoletí Národního parku Šumava
Správa Národního parku Šumava letos slaví
25 let od svého založení. V průběhu celé sezóny
se proto bude konat několik akcí, které se budou
vázat k tomuto výročí. Tou první bude veřejná
přednáška profesora Josef Fanty o tom, jak se
daří v českém prostředí skloubit ochranu přírody s lesnictvím a další bude například veřejné
setkání všech deseti ředitelů, kteří od roku 1991
stáli v čele Správy Národního parku Šumava.
„Mimo to je připraveno několik přednášek například profesionálních fotografů, nestora šumavské historie Emila Kintzla nebo
přednáška ředitele Národního parku Podyjí
Tomáše Rothröckla, který představí právě
tento jihomoravský národní park, který stejně jako my slaví 25 let od svého založení,“
doplňuje Petra Střelečková referentka Správy
NP Šumava.
Vůbec poprvé se uskuteční veřejné setkání
všech dosavadních ředitelů Národního parku
Šumava, kteří stáli v jeho čele v průběhu celého
čtvrtstoletí a to 16. března od 17 hodin v Městském kulturním středisku Vimperk.
„Z této akce mám velkou radost, protože
to bude jedinečná možnost vidět diskutovat
všechny, kteří Národní park Šumava ovlivňovali z té nejvyšší pozice. Pozvání přijalo
všech devět ex-ředitelů a celým setkáním
bude provádět Tomáš Rothröckl, ředitel Národního parku Podyjí, který ho, na rozdíl od
Šumavy, řídí celých 25 let a měl tak možnost
všechny ředitele poznat,“ zve na setkání současný, v pořadí desátý ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený, který se pochopitelně setkání
účastní také.

Dvacet pět let Národního parku Šumava se
oslaví i v rámci Dne Národního parku Šumava
na Rokytě a to 16. července. Bude to celodenní
akce pro všechny návštěvníky i obyvatele Národního parku Šumava s bohatým programem
včetně podvečerního koncertu.
„Šumava je oblíbeným místem také pro
amatérské i profesionální fotografy a je jisté,
že tento rok by se nemohl obejít bez fotografické soutěže o zajímavé ceny. Tu vyhlásíme v nejbližších dnech a nebude určitě jen
o jednom, ale o několika tématech,“ říká fotograf Správy Národního parku Šumava Štěpán
Rosenkranz, který také připravuje výstavu pro
letošní rok.
Také milovníci divoké přírody si přijdou na
své v rámci programu S průvodci do divočiny.
Připravují se jak oblíbené trasy, tak i novinky.
„Modravské slatě, údolí Křemelné nebo
Jezerní hora v CHKO, to jsou velmi oblíbené
výlety do divočiny, které nebudou chybět ani
letos. Po loňské zkušenosti také rozšíříme nabídku dvoudenních výletů, v rámci kterých
zájemci poznají dva národní parky a opět
připravíme výlety do míst, která se v nabídce
ještě neobjevila. To si ale necháme jako překvapení, které odhalíme až těsně před spuštěním registrace,“ plánuje Josef Štemberk ze
Správy Národního parku Šumava.
„Těch akcí bude pochopitelně více. Kromě jiného se natáčí krátký film o Národním
parku Šumava a také se připravuje kniha
pětadvaceti „příběhů“ o šumavských fenoménech – to všechno veřejnosti představíme
ke konci tohoto roku. Záměrně ale nepřipra-

vujeme nic velkolepého a okázalého, protože
jsme zastánci toho, že čtvrtstoletí Národního
parku Šumava je především oslavou nádherné přírody, kterou žádná akce nedokáže přebít. Prostě a jednoduše, přijeďte na Šumavu
a plně si ji vychutnejte,“ zve ředitel Správy NP
Šumava Pavel Hubený.
Převzato z TZ Správy NP Šumava

Elektrické, dálkově ovládané informační tabule
pomohou návštěvníkům města najít volná parkovací místa.

Školení na hraničním nádraží Bavorská Železná Ruda
- pro profesionály v turistickém ruchu a majitele turistických zařízení
Přírodní park Bavorský les nabízí školení pro
všechny zájemce a majitele penzionů i hotelů.
Akce se koná ve středu, 17. 2. 2016 ve 13.30
hodin, ve Světě přírodního parku na hraničním
nádraží Bavorská Železná Ruda, a trvá asi 2 hodiny.

Hraniční nádraží nabízí rozmanitá témata pod jednou střechou. Ve sklepení suterénu můžete zažít tajemný svět netopýrů.
Interaktivní výstava k Javoru, „Králi Bavorského lesa“, Vám ukáže všechny jeho tváře.
V 1. patře Vás očekává lyžařské muzeum s

historií tohoto sportu a lyžařský simulátor. Ve
2. patře se můžete podrobně seznámit s historií
stavby železnice v letech 1872 – 1877. V podkroví se nachází na ploše 100 m2 model železnice v měřítku 1:87.
Info pro výstavy je trojjazyčné a je doplněno
interaktivními médii, aplikacemi a tablety. Kromě toho poskytuje nádraží informace o chráněném území na obou stranách hranice. Občerstvení najdete v historické restauraci, založené
r. 1877 a také v kavárně.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Svět přírodního parku nabízí různorodé zážitky, především pro rodiny s dětmi, ale i pro návštěvníky
se zdravotním postižením, protože přístup do
všech oddělení výstavy je bezbariérový.
Případné dotazy rádi zodpovíme.
Hartwig Löfflmann
Info-Zentrum 3
94227 Zwiesel
Tel. 09922 80 24 80
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Nejmladší závodníci SA Špičák dobře reprezentovali Železnorudsko v sousedních krajích
Letošní sezóna opět zabrnkala na nervy provozovatelům lyžařských areálů, závodníkům,
trenérům i pořadatelům závodů ve sjezdovém
lyžování. První tréninky „v tyčích“ bylo možné ve východní části Šumavy uspořádat teprve
v druhé polovině ledna. Přesto nejmladší závodníčci SA Špičák dosáhli v prvních třech závodech roku výborných výsledků. V prvním závodě Šumavského poháru na Lipně, 10. ledna,
byla v kategorii do 6 let Lucinka Jandová třetí,
v kategorii 7 – 8 let Vítek Dlouhý druhý a Daniel Vaniš pátý, v kategorii přípravky zvítězil
David Janda, Štěpán Ševčík byl druhý, třetí
místo obsadil David Maxa a Jakub Špičák byl
čtvrtý. V dívkách byla Valentina Brůhová druhá a Sylva Hojáková pátá. V kategorii předžáků

dosáhl vítězství Adam Maxa, Adam Hladík byl
pátý a Vojta Špičák šestý. V předžačkách byla
Katka Altmanová druhá, Katka Jandová třetí
a Ema Vanišová šestá. V těchto závodech zaznamenala úspěch ještě další dvě děvčata, která
trénují a závodí na Špičáku. Nicole Zemanová,
která byla druhá v kategorii předžákyň a Kristina Lebová, odchovankyně SA Špičák, vítězka
kategorie přípravka. Nutno sportovně přiznat,
že podobně výrazných úspěchů dosáhli ve stejném závodě také závodníci Sokola Špičák, Filip
Matějovič a Dominika Tolarová, kteří se stali
vítězi a Eva Matějovičová s Natálkou Červenou, které byly ve svých kategoriích třetí.
O čtrnáct dní později se vydalo sedm závodníků SA, pod vedením trenéra Marcela Maxy,

na závody Krušnohorského pohárku a poháru,
který se konal ve dnech 23. – 24. ledna. Zde
si poprvé zazávodili i mezinárodně neboť více
než polovina kvalitních startujících byla z Německa. V kategorii přípravka zvítězil v obou
závodech David Janda, Štěpán Ševčík byl pátý
a třetí a David Maxa sedmý a druhý. V předžácích získal skvělé druhé místo Adam Maxa
(první z Čechů), druhý den byl čtvrtý, Jirka
Ševčík byl dvakrát jedenáctý, ale z Čechů vždy
třetí. Sylva Hojáková byla jednou čtvrtá, jednou
šestá, z Češek první a druhá, Ema Vanišová byla
první den na osmém místě, z českých závodnic
však na druhém.
Zpracoval Jarda Frič

Sjezdaři na zimní olympiádě dětí a mládeže
V letošním roce, ve dnech 17. až 22. ledna, proběhly Hry VII. zimní
olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Alpské disciplíny, snowboard a akrobatické lyžování, se odehrávaly v lyžařském areálu na Klínovci. Ještě pár dní před závody nebyla situace na sjezdovkách vůbec
dobrá, ale díky ochlazení během víkendu se pořadatelům podařilo připravit velmi kvalitní závodní tratě.
Na olympiádu byli nominováni
vždy jen dva nejlepší závodníci ve
svých kategoriích z každého kraje.
Z celé výpravy Plzeňského kraje
byli sjezdaři s pěti zlatými medailemi absolutně nejúspěšnější. Tři zlaté, ze všech disciplín alpského lyžování, si přivezla fenomenální starší
žákyně Barbora Zíková ze Železné
Rudy. Za to jí přísluší obrovský dík.
Svými výsledky za Barčou nezaostal ani mladší žák Adam Linhart
z Plzně, se dvěma zlatými z obřího
slalomu a slalomu, a se 4. místem
z vyřazovacího závodu.
Skicross Martin Malý

I ostatní reprezentanti zanechali na Klínovci velmi dobrý dojem, ať
už to byl starší žák Matěj Vokáč z Plzně s 10. místem z obřího slalomu
a 15. místem z vyřazovacího závodu, železnorudský mladší žák Honza
Malý s 12. místem z obřího slalomu, 19. místem z vyřazovacího závodu
a 8. místem ze slalomu, nebo taktéž železnorudský starší žák Matyáš Garba s 12. místem z obřího slalomu, 16. místem z vyřazovacího závodu
a 11. místem ze slalomu.
Ve skicrossu, disciplíně, kterou sjezdaři do té doby nikdy netrénovali,
železnorudští také slušně bodovali. Mladší žák Martin Malý jen těsně nepostoupil do finále a skončil na krásném 5. místě. Starší žák Daniel Macalík se během tréninku i vlastního závodu neustále zlepšoval. Nakonec
skončil devátý, ale kdyby bylo tréninkových jízd více, mohlo to být ještě
mnohem lepší.
Kompletní informace k zimní olympiádě dětí a mládeže 2016 najdete
na www.odm.olympic.cz/2016.
Když už jsem u těch úspěchů, je nutné ještě zmínit republikové závody
Poháru České pošty ve Špindlerově Mlýně 30. a 31. ledna. V obřím slalomu byl Adam Linhart 4., Honza Malý 12. a Matěj Vokáč 16. Ve slalomu
potom Bára Zíková a Adam Linhart 1., Honza Malý 3. a Matěj Vokáč 11.
Všem závodníkům a především medailistům gratulujeme a těšíme se
na jejich další úspěchy.
Petr Najman

IBU – Cup, Evropský pohár v biatlonu, se uskutečnil 15. ledna na lyžařském stadionu Hohenzollern, u Velkého Javorského jezera.
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí - zima 2016
Akce
Pořadatel/místo
Kontakt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 2.
S ČT SPORT na vrchol
ČT Sport / SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- celorepubliková série závodů pro amatéry s možností vyhrát soustředění s reprezentací ČR v lyžování…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. – 28. 2.
Belvederský sprint 2016
Lesní běžecký areál Belveder / SK psích spřežení Plzeň
721 862 313
2. skijöringový závod na Železnorudsku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 3.
JUST RIDE
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
FREERIDE.CZ JUST RIDE!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 3.
KO slalom
SK Arnika /Belveder
604 204 434
- závod v paralelním slalomu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. 3.
Šumavský pohárek č. 5
SK Arnika / SKI&BIKE Špičák
604 204 434
- seriál tradičních závodů, obří slalom, žactvo, předžáci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. 3.
KO Slalom
SK Špičák / SKI&BIKE Špičák
602 414 296
- závod v paralelním slalomu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. 3.
Rock Point Dynafit Skialp Tour 2016
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- přes den testování skialpového vybavení, večer závody…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 3.
Šumavský pohárek č. 6 – závěrečný
SK Arnika/SKI&BIKE Špičák
604 204 434
- seriál tradičních závodů, obří slalom, žactvo, předžáci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 3.
Jízda přes louži
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku
Historické motocykly – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – stálá geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království – provozní doba: I – IV: St, So, Ne, 10 – 16 hod
„PÉEFKA“, aneb novoročenky odeslané a přijaté – výstava malíře, ilustrátora a humoristy Josefa Pospíchala, 1. 12. 2015 – 29. 2. 2016,
vestibul radnice Železná Ruda
„Vodní elektrárna Černé jezero“ – výstava Z. Roučky k 85. výročí zahájení provozu, 1. 8. 2015 – 31. 5. 2016, Muzeum Šumavy Železná Ruda
„Austrálie – fauna a flora, Singapur – Jižní Austrálie – Viktoria“ na fotografiích Václava Chabra v ZŠ K. Klostermanna v Železné Rudě
„Malé radosti velkých okamžiků“ – výstava fotografií Lucie Adamové, 1. – 31. 3. 2016, vestibul radnice 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 Změna programu vyhrazena!

Nový zábavní podnik
nejen pro děti
Vedle, již tradiční, Pohádkové cukrárny s dětským koutkem, které se všeobecně říká „v kuličkách“ a najdete ji na třídě 1. Máje, bylo nově otevřeno
Hopsárium Bublina. To se nachází u kostela, v prostoru bývalých suvenýrů.
Jak nám majitelka Jana Sekelová sdělila, nápad na dětský koutek s kavárnou se jí v hlavě zrodil již před více než rokem, ale dlouho hledala vhodné
prostory. Přestavbu zvládli za poměrně rekordní měsíc a půl a nyní mají otevřeno denně od 8.00 do 20.00. Hopsárium je možné si zarezervovat, najdete
jej na internetu i facebooku. Dětem se určitě budou líbit velké prolézačky
i skluzavky.
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