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Lesy ČR na Šumavě obnovily Boží muka Herrgottsriegel u lesní cesty k Černému jezeru
Na Šumavě, u lesní cesty vedoucí ze Špičáckého sedla k Černému jezeru, se nachází
malá skalka, na které zásluhou a péčí Lesů ČR,
s. p. byla obnovena původní dřevěná Boží muka
zvaná Herrgottsriegel.
Dle neověřených informací a na blíže neurčeném místě u lesní cesty vedoucí ze Špičáckého
sedla na Černé jezero dříve stávala kaplička.
Později byla u lesní cesty na vrcholku nevysoké
skalky s výstupkem k sezení postavena dřevěná
boží muka krytá stříškou. Po odchodu původních obyvatel v této části Šumavy boží muka
neměla již potřebnou péči a postupně zanikla.
Podle legendy šumavských Němců prý kdysi
dávno, když chodil Pán Ježíš po světě, navštívil
i zelenou Šumavu a na tomto místě odpočíval,
když byl unavený po dlouhé cestě. A skalce se
proto říkalo Herrgottsriegel - Boží skalka.
Současná podoba křížku odpovídá původní
koncepci z konce 2. světové války kolem roku
1945. Dřevěný kříž byl doplněn soškami ukřižovaného Ježíše Krista a Panny Marie Bolestné.
Současně byl na místě vybudován informační panel s dvojjazyčným českým a německým
textem a lavička pro odpočinek kolemjdoucích.
Křížek byl opraven v rámci Programu 2020
z finančních prostředků státního podniku Lesy
České republiky na podzim roku 2016.
V sobotu 13. května 2017 ve 14 hodin byla
Boží muka Hergottsriegel (Boží skalka) slavnostně žehnána farářem nýrské farnosti.

Vítání občánků
Takovéto příjemné zprávy bychom rádi
uveřejňovali častěji – opět bylo v Železné Rudě přivítáno několik nově narozených občánků. Tentokráte starosta
města Michal Šnebergr svým proslovem,
a děti z mateřské školky svým vystoupením, přivítali 5 miminek. Maminky
dostaly, po zapsání do pamětní knihy,
z rukou starosty květiny a menší finanční
dar od města.
Filip Brož

Lesy ČR v předmětné lokalitě Šumavy v minulosti vybudovaly odpočívadla a přístřešky
pro turisty; obnovily také zajímavé turistické
stezky, zrenovovaly několik studánek, vybudovaly turistické stezky v oblasti Čertova jezera,
dvě naučné stezky v oblasti Petrovic u Sušice
nazývané Vlčí jámy a Dolování zlata, z Annína
vede naučná stezka Radešovské skály zaměřená

geologicky-přírodovědně. V současnosti lesní správa Železná Ruda zahájila obnovu kaple
sv. Hildegardy u Horního Staňkova, jež by měla
být dokončena a slavnostně vysvěcena na podzim letošního roku. Dále připravuje lesní správa
výstavbu rozhledny na vrcholu hory Můstek.
Převzato z TZ Lesů ČR, s. p.

STRANA 2

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.17
V pondělí 15. 5. 2017 proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda – zde je výpis některých
bodů, kompletní usnesení i zápis a veškerá hlasování
naleznete na internetových stránkách města: www.zeleznaruda.cz
Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Papež, Sekyra A., Sekyra M., Smola,
Brož, Kořán, Roubal, Navrátilová
Omluveni: pp. Mareš, Lehká,
19/592 - Zastupitelstvo města Železná Ruda ruší usnesení č. 18/556
a usnesení č. 18/557 ze dne 6. 2. 2017 – poskytnutí účelové dotace pro
Mikroregion Šumava - západ na provoz Zelených autobusů.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/593 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v požadované částce 100 440.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/595 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Osadního výboru Hojsova Stráž o poskytnutí dotace na činnost v požadované
částce 8 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/597 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Mysliveckého sdružení Železná Ruda o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce 40 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/599 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Základní kynologické organizace Železná Ruda o poskytnutí dotace na činnost
v požadované částce 20 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/601 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Sboru
dobrovolných hasičů Hojsova Stráž o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce 15 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/603 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Společnosti Hojsova Stráž o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce
35 000.- Kč.
Pro:10

Proti:-

Zdržel se: p. Navrátilová

19/605 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Centra
volného času Železná Ruda, o. s. o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce 20 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/607 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Ochotnického spolku Železná Ruda, o. s. o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce 20 000.- Kč.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se:-

19/609 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ v Železné Rudě o poskytnutí dotace na činnost
v požadované částce 30 000.- Kč.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se:-

19/611 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Železnorudského klubu o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce
37 000.- Kč.
Pro: 10

Proti:-

Zdržel se: p. Navrátilová

19/613 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Železnorudského smíšeného sboru o poskytnutí dotace na činnost v požadované
částce 45 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/615 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Sboru
dobrovolných hasičů Železná Ruda o poskytnutí dotace na činnost v po-

žadované částce 20 000.- Kč.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se:-

19/617 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od SK Sokol Špičák z. s. – oddíl volejbalu o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce 1 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/619 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Barbory
Zíkové o poskytnutí dotace na závodní lyžařskou činnost v požadované
částce 50 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/621 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Sportovního klubu Harakiri Gang o poskytnutí dotace na činnost v požadované
částce 20 000.- Kč.
Pro:10

Proti:-

Zdržel se: p. Brož

19/623 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Tělovýchovné jednoty TATRAN Železná Ruda, o. s. o poskytnutí dotace na
činnost v požadované částce 64 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/625 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od FJ SRK
Železná Ruda, o.s. o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce
45 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/627 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Ski klubu Železná Ruda o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce 55
000.- Kč.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se:-

19/629 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Města Klatovy o poskytnutí dotace na poskytování služby sociální prevence
– terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných
a psychotropních látek, v požadované částce 5 784.- Kč.
Pro: 8

Proti: pp. Sekyra M., Sekyra A., Roubal, Zdržel se:-

19/631 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Oblastní
charity Sušice o poskytnutí dotace na zajišťování sociální služby pro Město Železná Ruda, v požadované částce 70 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se: -

19/633 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od kulturního sdružení Přes hranici o. s. o poskytnutí dotace na činnost – posílení
kulturního a sousedského soužití v příhraničním Železnorudském regionu
v požadované částce 20 000.- Kč.
Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

19/635 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Správy
národního parku Šumava o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s provozem Zelených autobusů v roce 2017 v požadované částce 30 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: -

Zdržel se: p. Brož

19/637 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření č. 5, dle přílohy č.1 u zápisu.
Pro: 10 Proti:-

Zdržel se: p. Brož

19/638 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pracovní plošiny CELA DT 22, včetně podvozku NISSAN a výbavy, za cenu
2.413.950.- Kč včetně DPH.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se: -

19/640 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dodatek č. 3 ke
Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 19. 12. 2012 mezi městem Železná
Ruda a JOKA 90, s. r. o. Příloha č. 2 u zápisu.
Pro: pp. Šnebergr, Kříž, Papež, Sekyra M., Sekyra A., Kořán, Horek
Proti:-

Zdržel se: pp. Brož, Navrátilová, Smola, Roubal
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19/642 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod výsledku
hospodaření za rok 2016 Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda do rezervního fondu ve výši 42.817,89 Kč a jeho
následné použití na úhradu ztráty z minulých let.

19/653 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pana
Dinh Van Tuyena, Alžbětín 8, 340 04 Železná Ruda pro stavební úpravy
části 1 NP objektu Alžbětín čp. 8 na kadeřnictví a nehtové studio.

Pro:11

Pro:11

Proti:-

Zdržel se:-

Proti:-

Zdržel se:-

19/643 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace od
Plzeňského kraje ve výši 82.000,- Kč na realizaci projektu „Výstavní prostor Hojsova Stráž“ z dotačního titulu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017 a pověřuje starostu města
Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra podpisem příslušných smluv.

19/654 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře paní
Zoji Kovač, Hlávkova 762/6, 339 01 Klatovy pro stavební úpravy objektu
čp. 48 Alžbětín na nehtové studio se zázemím (bývalá optika).

Pro: 11

19/658 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pana Lukáše Střiže, 1. máje 21, 340 04 Železná Ruda pro výstavbu RD na pozemku
p.p.č. 59/47 v k.ú. Železná Ruda.

Proti:-

Zdržel se: -

19/646 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje příkazní smlouvu
mezi městem Železná Ruda a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje na administraci dotace – vybudování hasičské stanice Železná
Ruda, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 9

Proti:-

Zdržel se: pp. Navrátilová, Smola

19/649 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro paní
Renátu Kaufmannovou, Tachovská 1378/51, 323 00 Plzeň na rozšíření
původní žádosti o změnu užívání objektu Železná Ruda čp. 51: V odsouhlasené žádosti byla povolena změna 1.NP, v nové žádosti je plánována
změna 2.NP z nočního klubu, baru, pokoje, sociální zařízení na ubytovnu
se společnou kuchyní a společná sociální zařízení.
Pro: 9

Proti:-

Zdržel se: pp. Papež, Kořán

19/650 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro paní
Renátu Kaufmannovou, Tachovská 1378/51, 323 00 Plzeň na výstavbu
penzionu se sportovním programem a restaurací umístěného na pozemku p.p.č. 282/1 v k.ú. Železná Ruda, Zastupitelstvo města Železná Ruda
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Železná Ruda
a paní Renátou Kaufmannovou, bytem Tachovská 1378/51, 323 00 Plzeň
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 9

Proti: -

Zdržel se: pp. Navrátilová, Smola

19/651 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro paní
Štěpánky Hollweg, Debrnická 343, 340 04 Železná Ruda k výstavbě RD
na pozemku p.p.č. 30/6 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se: -

19/652 - Zastupitelstvo města Ždelezná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pana
Martina Ježka, Sedlecká 1197/5, 323 00 Plzeň pro stavbu rodinného domu
na p.p.č. 1037/3 v k.ú. Hojsova Stráž.
Pro: 8

Proti:-

Zdržel se: pp. Navrátilová, Smola, Šnebergr

DEN MATEK A OSLAVA MDD V MŠ

Ke Svátku matek si děti ze Sluníček připravily pro své maminky
a babičky besídku, ve které ukázaly své dovednosti na nové gymnastické soupravě, zatancovaly taneček „KOPRETINKY“, zazpívaly
a předaly maminkám a babičkám pěkný dáreček.
Broučci se chystají na dobrodružné noční spaní ve školce. Pro velký
úspěch z podzimového nočního spaní v MŠ, letní a rozlučkové spaní
zrealizujeme z 18. 6. na 19. 6. a už teď se moc těšíme.
Oslavu MDD si děti krásně užily
Maminky od Elišky Sekelové a Kubíka Hozmana pozvaly Sluníčka
do Hopsária „BUBLINA“, kde si děti vyhrály a ještě dostaly výbornou zmrzlinu a jablečný džus. Tímto oběma maminkám děkujeme za
pozvání a pohoštění.
Broučci se vydali na výšlap na hotel GRÁDL, kde je čekalo koupání a plavání v bazénu se slanou vodou, hry na hřišti a sladká odměna.
Celé dopoledne pro nás připravila maminka Terezky Malé, které touto
cestou mnohokrát děkujeme.
Za kolektiv MŠ Ludmila Chalupská

Pro: 10 Proti:-

Pro:11

Proti:-

Zdržel se: p. Šnebergr

Zdržel se:-

19/659 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pana Miloše a Aleny Rejzlových, Alžbětín 49, 340 04 Železná Ruda na stavební
úpravy stávající hospodářské kolny na pozemku st.p.č. 95 v k.ú. Alžbětín.
Pro: 8

Proti: -

Zdržel se: pp. Šnebergr, Horek, Sekyra M.

19/661 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře Města Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda, na stavební
úpravy části 2. NP objektu bývalé celnice - Alžbětín čp. 7 - změna užívání
na byty.
Pro: 10 Proti:-

Zdržel se: p. Brož

19/664 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby schválení
územní studie návrh Ing. Jana Oulického, Alešova 828/II, 339 01 Klatovy
ze dne 19. 4. 2017 na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru
Železná Ruda na pozemcích p. č. 24/1, 24/2, st. 60, st. 61 v k. ú. Debrník
u Železné Rudy. Navrhované využití: Smíšené území služeb a bydlení.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se: -

19/665 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby schválení
územní studie návrh Pavla Andrleho, Tajanov 86, 339 01 Klatovy a Michaela Fíka, Neumannovoa 557, 339 01 Klatovy ze dne 16. 3. 2017 na
pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda a změny
regulačního plánu města Železná Ruda – místní část Špičák na pozemku
p. č. 335/18 v k. ú. Špičák. Navrhované využití: Smíšené území rekreačních ubytovacích zařízení.
Pro: 11

Proti:-

Zdržel se: -

19/667 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup sekačky –
traktůrku v počtu 1 ks v ceně cca 120 000,-Kč.
Pro:9

Proti:-

Zdržel se: pp. Smola, Navrátilová

fb
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Centrum volného času, z. s.
Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda, IČO: 22903119 tel.: 774 240 257, e-mail: kulich.miloslav@seznam.cz
Pravidelná činnost centra
V roce 2016 jsme se zaměřili na keramiku a práci s hlínou. Realizovali
jsme 3 zájmové kroužky s celkovým počtem 40 účastníků, prázdninovou
akci „Hravý týden s keramikou“, kde se účastnilo 12 dětí + aktivitu pro
sebepoznání „Podpůrné poradenství“. Z tohoto počtu bylo 40 žáků ZŠ,
12 účastníků nad 21 let. V roce 2016 jsme si stále více uvědomovali, že
město Železná Ruda je jistě hlavně městem sportu a sportovců, ale je zde
také mnoho dětí, pro které závodní sport není to pravé. Tyto děti jsou
však plné kreativity a výtvarného nadání. A protože hlavní zájem dětí,
a nejen těch, byl a je o keramiku, zaměřili jsme se na ni.
Těší nás zázemí, které nám poskytuje Město Železná Ruda, zvláště
zájem pánů starosty Ing. Michala Šnebergra a místostarosty Ing. Milana
Kříže.

Velice pozitivně hodnotíme spolupráci se základní školou. Zde nám
výrazně vychází vstříc ředitel školy pan Ctirad Drahorád. Vážíme si také
spolupráce s mateřskou školou, která přerostla v pravidelné akce, jak shora zmíněno. Děkujeme tedy paní Martě Windsor.
Věříme, že se nám daří naplňovat cíl a poslání našeho spolku. Jsme
rádi, že je o naši činnost zájem z řad dětí i dospělých. Jsme rádi, že se
nám daří držet vysoký standard kvality našich aktivit. Může to být také
tím, že spolek nabízí přátelskou tvář, zvláště skrze naše lektorky, ty jsou
skutečnými tvářemi našeho spolku.
Jsme rádi, že Centrum volného času patří mezi oblíbené organizace
s dobrým jménem v našem městě. Doufáme, že v dalším roce dokážeme
opět zaujmout kvalitní nabídkou našich kroužků a aktivit.
Převzato z výroční zprávy CVČ, text – Miloslav Kulich,
předseda CVČ, z. s., Železná Ruda

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI VE VEJPRNICÍCH
Poslední květnovou sobotu se konalo ve Vejprnicích
krajské kolo soutěže mladých zdravotníků, na které nejen naši školu, město, ale i okres Klatovy reprezentovaly obě hlídky, a to jak mladší, tak i starší.
První stupeň opět vedla Amálie Pospíchalová a se
svými členy Nelou Škývarovou, Simonou Podlešákovou, Danielou Marešovou a Barborou Strnadovou předvedly na všech stanovištích vynikající výkony, a proto,
stejně jako i v loňském roce, zvítězily a postoupily po
zásluze na republikové kolo soutěže do Havlíčkova
Brodu!
Velitelkou hlídky 2. stupně byla Tereza Fischerová,
a s již zkušenými záchranáři Pavlou Podroužkovou, Janem Malým, Štěpánkou Topinkovou a Aničkou Ngoc
Ho Anh ukázali, co se za léta nácviků ve zdravotnickém
kroužku naučili. Přesto, že byli moc šikovní, nedosáhli
na příčku nejvyšší, ale skončili na úžasném 2. místě.
Všem zúčastněným bych ráda poděkovala za vzornou reprezentaci, a panu řediteli Ctiradu Drahorádovi
i paní učitelce Haně Fischerové za odvoz dětí na soutěž.
Jana Prošková

LETNÍ ZÁVODY GYMNASTŮ V NÝRSKU

Každoročně pracuje při naší základní škole kroužek sportovní gymnastiky.
Za školní rok cvičenky a cvičenci absolvují závody „Sněhová vločka“, pořádané naší školou, okresní přebor ve sportovní gymnastice a na závěr
pak „Letní závody v gymnastice“, pořádané DDM Nýrsko.
Stejně tak i letos jsme se s „gymnastickou“ sezónou rozloučili účastí 22 gymnastek a gymnastů našeho kroužku sportovní gymnastiky na nýrském klání v úterý 6. června. Ve velké konkurenci obou nýrských a janovické školy, se naši zástupci nenechali zahanbit, na stupínky pro nejlepší
vystoupali: Matyáš Jícha – 3. místo v kategorii hochů 1. – 3. tříd, Ondřej Vlach – 3. místo mezi čtvrťáky a páťáky, Pavla Podroužková a Zuzana
Kulhánková se musely obě vejít na 3. stupínek v kategorii 8. – 9. tříd.
I ostatní cvičící předvedli pěkné sestavy, snažili se tak zúročit celoroční nácviky v hodinách gymnastiky. Všem zúčastněným děkuji za účast
a přeji jim hodně sportovních zážitků o letních prázdninách.
Chci také tímto poděkovat rodičům, kteří se podíleli na dopravě gymnastek a gymnastů do Nýrska a zpět.
Jana Prošková

Provozní doba na SLD Špičák – Pancíř
Červen: st – ne 9:00 – 16:00

Po dobu letních prázdnin:

po – ne 9:00 – 16:00

V případě velkých skupin je možné telefonicky dohodnout jízdu mimo jízdní řád. Pravidelný jízdní řád naleznete na stránkách www.skipancir.cz.
Hana Řehulková
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Pětadvacítka
Jaro. Skoro každý se na něj těší, s úlevou
uklízí zimní výbavu všeho druhu a plánuje si
vesele teplejší část roku. Pro naše školáky má
jarní období již 25 let o jednu radost více – každoroční návštěvu partnerské školy v Aldenu.
Letos vzájemné návštěvy proběhly v první polovině května.
K tomu říká ředitel školy Ctirad Drahorád:
„Před tím čtvrtstoletím vše začalo nenápadně.
Nejprve obchod se dřevem, posléze smlouva
měst o spolupráci a pak první kontakt škol. První vzájemné poznávání, návštěvy a výměnné
pobytu. Tehdy asi nikdo nepředpokládal, že vztah přeroste v přátelství téměř rodinné, které trvá
a dnes již stojí na mnoha osobních kontaktech. Přijet z Železné Rudy do Aldena je – jako jet
z domova domů. A totéž říkají
i kolegové z druhé strany.“
Za dvacet pět let se při vzájemných školních návštěvách
vystřídalo na 1500 účastníků
z obou škol, kteří měli příležitost
poznávat zem, města, krajinu,
přírodu. „Krajina je naprosto
jiná v obou regionech. Trentino
– alpské štíty, divokost, dobrodružné silnice; Šumava, Česko – pro italské přátele rovina,
klid, malebnost, báseň pro oko.
My nikdy nemůžeme minout
jezero Garda, Aldeňané Prahu.
Další cíle vyplývají ze školních
záměrů – doplnění poznatků
ze zeměpisu, dějepisu i dalších
předmětů. Takže Trento, Verona,
Milán, Benátky, Padova, Plzeň,
Klatovy, Sušice, Český Krumlov, Mariánské Lázně, to jsou
města, která se za léta střídají
jako cíle našich výprav. Samo-

zřejmě národní parky a chráněná území. V Itálii
chodíme také po stopách významných osobností, třeba Karla IV. či Karla Havlíčka Borovského, po stopách našich legionářů atd.“ vysvětluje
ředitel školy.
Takový dlouhodobý vztah by určitě nevyrostl bez zájmu a podpory ze strany zastupitelů v
obou partnerských městech. Spolupráci škol
podporovali a podporují všichni starostové, kterých je v součtu v obou městech již deset. Náš
projekt přátelství také dlouhodobě podporuje
Plzeňský kraj.

Letošní pětadvacátá výměna se dostala i do
zorného pole vyšší než obecní politiky. V Aldenu nás kromě místní samosprávy přijel pozdravit i představitel regionální trentské vlády
Lorenzo Ossanna. U nás přátele vřele přivítala
krajská náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová a v Praze z pověření velvyslanectvím ředitel Italského kulturního
institutu.
Dojemné loučení na závěr letošní výměny
dává jistotu, že přátelství potrvá i nadále.
Ctirad Drahorád, ředitel školy

V Hojsoveckém kostele se opět křtí
Dne 14. 5. 2017 v kostele Neposkvrněného
početí panny Marie v Hojsově Stráži kdyňský
děkan Monsignore Miroslav Kratochvíl, vikář
domažlický, provedl křest Alžběty Bečvářové
z Brčálníku, která se narodila 8. 5. 2016 rodičům Štěpánovi a Andree. Oba rodiče mají
historicky vztah k Hojsově Stráži, a tak jejich
volba pokřtít dceru v hojsoveckém kostele byla
přirozená. Tato slavná chvíle pro rodinu Bečvářů byla prvním takovým počinem po více než
15 letech. Proto jsme všichni v Hojsově Stráži
rádi a hrdí, že kostel opět slouží k oslavě důležitých okamžiků v životě hojsoveckých občanů.
O tuto naši radost se chceme podělit i s Vámi,
čtenáři Železnorudského zpravodaje, alespoň
dvěma snímky z obřadu.
Spolek Společnost Hojsova Stráž
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Hojsovecký kostel čeká velká rekonstrukce
Kostel Neposkvrněného početí panny Marie v Hojsově
Stráži byl doposud každým rokem hostitelem několika
koncertů Hojsoveckého hudebního léta. Tento rok se letní program mění. V kostele se bude konat mše a setkání
rodáků 27. 5. 2017 od 9:30. Večer pak, od 19:00 zahraje
a zazpívá Staňkovský smíšený pěvecký sbor. V létě, tedy
o školních prázdninách, plánujeme v kostele 2 menší koncerty, aby i příznivci letních koncertů v Hojsově Stráži nepřišli zkrátka. V mezidobí bude probíhat generální oprava
krovů a na podzim nebo na jaře 2018 bude vyměněna krytina střechy kostela. V současné době je střecha pokryta
starými azbestovými deskami, které odpadávají a dešťová
voda tak prosakuje do interieru kostela.
V tomto roce byly již na kostel osazeny elektrické věžní hodiny. Současně, s hodinami, bylo instalováno automatické odbíjení. V krátké době bude také nainstalováno
osvětlení boční a zadní části kostela. Všechny tyto aktivity umožňují provádět našemu spolku partneři a mecenáši z řad obyvatel města Železná Ruda a dalších subjektů. Abychom ufinancovali opravu střechy, vyhlašujeme
možnost pro sponzory, kteří podpoří projekt částkou větší
než 10000Kč, dostat umělecký certifikát, a v kostele bude
umístěna pamětní tabulka se jménem dárce, ať už to bude
fyzická osoba nebo společnost. Výzývám tímto železnorudské občany a společnosti a i ostatní, aby zvážili tuto
možnost a svým darem se zapsali nesmazatelně do historie
hojsoveckého kostela. Chtěl bych velmi poděkovat těm,
kteří již na aktivity spojené s kostelem výrazně přispívají
a kteří budou mít v kostele nesmazatelnou stopu v podobě
mosazné jmenovky. Jsou to:
Městský úřad Železná Ruda, kde dík patří především
starostovi Michalovi Šnebergerovi, místostrarostovi Milanu Křížovi a radnímu Karlu Papežovi.
Jan Kesl, který na území obce koupil chalupu a rychle pochopil, že obec je organismus, který žije a potřebuje
opravovat svoje památky a velmi štědře zasponzoroval probíhající úpravy
kostela.
Štěpán Bečvář z Brčálníku, i jméno této rodiny bude umístěno v kostele.

Ještě jednou vyzýváme všechny k investici do budoucnosti kostela
v Hojsově Stráži a současně se svým jménem uvnitř kostela mít možnost
pochlubit se dětem, vnoučatům a dalším příbuzným: „Podívej, tady naše
rodina pomohla dobré věci.“
Viktor König – člen spolku Společnost Hojsova Stráž

Soutěž ve čtení
Stalo se už milou tradicí, že počátkem května pořádá Městská knihovna v Nýrsku Soutěž ve čtení pro žáky 1., 2.
a 3. tříd. Po pečlivém výběru naši školu reprezentovali: Lucka Schejbalová a Matěj Chmelenský za první ročník,
Linda Vlachová a Kristián Pokorný za druhou třídu a zástupci třetího ročníku se letos stali Anička Lučanová a Honzík Chalupský. Nedali
se v konkurenci několika dalších škol zahanbit a všichni četli neznámý text moc pěkně a tak měla
i tentokrát tříčlenná porota nelehkou práci. Žáci prvních
tříd nepostupují do druhého kola, ale přesto vzali svůj
úkol velmi vážně i před velkým množstvím posluchačů.
Radost nám udělala „třeťačka“ Anička Lučanová, která do klatovského kola postoupila. Ostatní děti dostaly
„Pamětní list“ a všichni pohárovou odměnu v cukrárně
Charlotte. V dalším týdnu jsme se i s maminkou Aničky zúčastnily 2. kola soutěže, a ve společenském sále
knihovny v Klatovech jí držely společně palce. Ani tady
Anička nezklamala, četla výborně a získala „Cenu poroty“. Přejeme jí i všem našim šikovným malým čtenářům
mnoho čtenářských úspěchů a hodně krásných knížek!
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Noc literatury
V předvečer zahájení největšího knižního
festivalu u nás – Světu knihy – se v knihovnách a českých centrech koná Noc literatury.
Na různých zajímavých místech měst a obcí se
čtou úryvky z děl evropských autorů, většinou
těch, kteří jsou již známi a byli za svoji tvorbu
oceněni. Každá přihlášená knihovna obdrží asi
20 úryvků, ze kterých buď vybere ty nejpoutavější, nebo (ve větších městech) se čtou úryvky
všechny. Čtení se nabízí známým osobnostem,
například divadelním hercům. Proto jsem letos
požádala o spolupráci náš ochotnický divadelní spolek a společně jsme vybrali osm úryvků.
Rozhodli jsme se uspořádat Noc literatury na
jednom místě, a sice v aule základní školy, kde
jsme pomocí intimního osvětlení a náladové
hudby vytvořili příjemné „literární prostředí“.
Večer zahájil pan Miroslav Ševčík a představil Rakousko knihou Roberta Seethalera „Celý
život“ o podivínovi, který jako dobrovolný
vyděděnec přežívá stranou vesnice. Pokračovala Lada Zvěřinová úryvkem z díla vlámské
autorky Griet Op de Beeckové „Pojď sem, ať
ti můžu dát pusu“, která zastupovala Belgii.
Kniha je bezostyšným příběhem o tom, proč
se stáváme tím, kým jsme. Jako třetí jsme si v
podání pana Vácy vyslechli příběh o smutku,
válce, naději a touze vnímaný očima mladého

imigranta z Bosny. Byl jím sám autor
Alen Meškovic, kterému bylo pouhých
14 let, když Bosna vyhlásila nezávislost. Mezi evropskými autory zastupoval Dánsko. Paní Lada Zvěřinová
se zhostila i úryvku reprezentujícího
Francii, a to z románu „Bezstarostnost“ od Karine Tuilové, zaměřujícím
se prostřednictvím čtveřice různých
postav na šedé zóny současné francouzské společnosti. Představení Německa jsem se ujala sama a přečetla
úryvek z knihy Joachima Meyerhoffa
„Kdy bude zase konečně všechno takové, jaké
to nikdy nebylo“ o malém synovi ředitele psychiatrické kliniky a jeho kuriózních zážitcích.
Krásný a dlouhý úryvek z italského románu
od Eleny Ferrante „Geniální přítelkyně“ nám
přečetla paní Helenka Skřivanová. Je o přátelství vzájemně odlišných hrdinek, snaze obstát
v mužském světě ve čtvrti plné pokrytectví
a násilí a mnohém dalším. K 6. úryvku se do
kuželu lampy posadila Radka Andrejčíková
s irskou spisovatelkou Sarou Baume a knihou
„Jasno lepo podstín zhyna“ vyprávějící o přátelství dvou psanců – osamělého člověka a týraného psa. Večer s literaturou zakončil Pan Josef
Podlešák úryvkem z knihy Sachi Batthyanyho

„A co to má co dělat se mnou?“ reprezentujícím
Švýcarsko. Je neobvyklou kronikou, která na
příbězích dvou rodin zpřítomňuje dějiny střední
Evropy, včetně jejich poněkud drastických aspektů dotýkajících se přímo autora.
Večer se povedl. Je velká škoda, že naši snahu
ocenila jen malá účast zájemců o kvalitní literaturu, což – jak doufáme – se příště zlepší.
Ráda bych vás ještě informovala o Provozní
době knihovny během letních prázdnin.
10. – 13. 7. (včetně) - Dovolená
17. – 20. 7. (včetně) - Dovolená
7. – 10. 8. (včetně) - Revize knihovního fondu
Zbytek je beze změn.
Přeji vám krásné letní dny
Věra Kadlecová, knihovnice

Svatodušní jízda v bavorském Bad Kötzting
Na svatodušní svátky se opět konala jízda z Bad Kötzting do vesnice
Steinbühl. Tato jízda je hodnocena jako největší procesní jízda v Evropě
a její počátky sahají až do roku 1412. V nedaleké vesnici Steinbühl ležel
mladý muž na smrtelné posteli a přál si od faráře poslední pomazání. Farář si ale z bezpečnostních důvodů netroufal k němu sám vyjet, protože se
kraj hemžil lupiči. Proto
požádal o doprovod místní selské pacholky, aby
ho na cestě k umírajícímu
doprovodili. Po šťastném
a nebezpečném návratu
bylo ujednáno tento počin pravidelně každý rok
opakovat.
Proto rok co rok vyjíždí přes 900 jezdců z Bad
Kötzting do 7 km vzdéleného Steinbühl, aby
pokračovali v této, přes
600 let staré, tradici. Přesně v 8.00 hod ráno vyjíždí na svatodušní pondělí
slavnostně odění jezdci
na bohatě ozdobených
koních, aby se v kostele Svatého Nikolause ve
Steibühl účastnili svatodušní mše.
Od roku 2004 se jízdy,
kterou sledují stovky diváků po celé trati, účastní
biskup z Řezna, aby tak

svojí přítomností a vydáním dekretu této historické události dodal ještě
většího významu. Řád této jízdy je velmi přísný. Během jízdy nesmí jezdci požívat alkohol, kouřit ani telefonovat, jako oděv smí být oblečen jen
kroj místního regionu. Jízdy se mohou ůčastnit jen muži.
Foto a text: V. Chabr
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Aktivní soboty na Dobré Vodě
Spolek Šumavské cesty, z. s. zve opět všechny na dvě prázdninové Aktivní
soboty do Dobré Vody u Hartmanic. Každou poslední sobotu obou prázdninových měsíců si budete moci vyzkoušet svoji dovednost od 14:00 h před Domem sv. Vintíře.
Naplánujte si v těchto dnech výlet do Dobré Vody.
První sobota, 29. července 2017, je zaměřena na šikovné ruce – např. si pomocí bramborových razítek vytvoříte vlastní balicí papír, vyrobíte si vánoční
ozdoby ze zbytků látek nebo šperky z těstovin (a mnoho dalšího). Nebude
chybět ani akční zatloukání hřebíků. Všechny výrobky si samozřejmě budete
moci odnést domů.
O druhé sobotě, 26. srpna 2017, vás čekají hry, kvízy a další zajímavé činnosti pro všechny věkové kategorie – např. závody na trojlyžích nebo míčky
ve žlabu.
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!

Budete-li chtít při pobytu v Železné Rudě navštívit i Bavorsko, naskýtá se mnoho možností k výletům, zde je jedna z nich: Maibrunn
St. Englmar – zábavní park s vyhlídkou v korunách stromů, odkud
je překrásný výhled do kraje, dětské atrakce, malé ZOO, kde mají
dokonce i klokany, naučnou stezku a provazovou lezeckou stěnu.
Ovšem největší atrakcí je dům vzhůru nohama, kde opravdu i uvnitř
domu vše visí ze stropu. Na místě se můžete i vyfotografovat a z místa si e-mailem nechat poslat domů fotku.
Inzerce

Pronájem zrekonstruovaného bytu 3+1
Pronajmu velmi pěkný, kompletně zrekonstruovaný,
plně vybavený byt U Řezné 375.
Výhled na kostel a faru a ze zasklené lodžie na Samoty.
Plocha 65 m2.
Nájem: 10 500 Kč/měsíc + poplatky a energie
baurka@seznam.cz, 777 345 952
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Vážení čtenáři,
během uplynulých měsíců jsme měli několik vlastních zkušeností s možností vzniku požáru a proto vás chceme varovat před jedním zlozvykem
a podezřelými nákupy. Také přinášíme několik fotek z Dětského dne. Ač počasí opět nepřálo, účast bylo poměrně velká a ti, kdo dorazili, rozhodně
nelitovali. Také připojujeme pozvánku na soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod, která se bude opět konat u nás a tentokrát blíže většině z vás –
přímo v Železné Rudě.

Události v květnu 2017
2 x dopravní nehoda 4 x technická pomoc

2. 5. – Dopravní nehoda dvou osobních automobilů se stala pod Hojsovou Stráží. Německý řidič zde se svým Volvem vyjel ze zatáčky
a narazil do protijedoucího osobního vozu VW Tiguan, jenž mířil směrem do Nýrska. Řidič i řidička utrpěli zranění a oba byli
převezeni do nemocničních zařízení. Provedli jsme protipožární opatření, poskytli předlékařskou první pomoc před příjezdem
druhého vozu ZZS a po vyšetření nehody Policií ČR jsme uklidili
vozovku od rozbitých částí vozů.

14. 5. – K odstranění následků dopravní nehody jsme vyjeli k obci Javorná. Zde z mírné levotočivé zatáčky vyjel řidič s vozem BMW
a narazil do protijedoucího Fiatu. Oba řidiči naštěstí vyvázli
z události bez zranění a tak jsme provedli pouze protipožární
opatření a po vyšetření události Policií ČR jsme uklidili vozovku
od rozbitých částí vozu a uniklých provozních kapalin.

Dětský den

Ač nám počasí opět nepřálo, díky vstřícnosti města a technickým službám, které nám postavily městský stan u fotbalového hřiště, bylo možné
uspořádat dětský den se spoustou soutěží, skákacím hradem, ukázkami
techniky složek IZS, čerstvou cukrovou vatou, malováním na tvář nebo
více než hodinovým kouzelnickým vystoupením. A každé dítko si krom
spousty sladkostí odneslo i mnoho hraček, nebo vymodelované zvířátko
z nafukovacích balonků. Vše bylo zakončeno klasickou ukázkou vyprošťování z automobilu po dopravní nehodě a následným hašením požáru.
Více fotek z dětského dne najdete na našem facebooku.

20. 5. – Po silných poryvech větru došlo k pádu stromu na dům v obci
Javorná. Strom byl pomocí motorové pily šetrně rozřezán a odstraněn.
29. 5. – 2 x jsme vyjeli k odstranění nebezpečného bodavého hmyzu,
který se usídlil v ulici K vodárně. Zde ohrožoval kolemjdoucí
a obyvatele několika domů.
31. 5. – Po oznámení ředitele ZŠ a MŠ jsme vyjeli k odchytu hada, který
se měl nacházet v prostorách mateřské školky. Před naším příjezdem had budovu opustil.
text a foto fb
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Ukázku výstroje a výzbroje Policie ČR obdivovaly nejen děti.

Kouzelnické vystoupení sledovalo se zájmem několik desítek dětí. Některé dostaly pravou kouzelnickou hůlku a každému kdo měl zájem, kouzelník vymodeloval z balónků zvíře nebo jiné zajímavé
věci.

Pozor na podceňované možnosti
vzniku požáru
To že se nemají horké předměty zakrývat různými částmi oblečení, nebo látek (např. vysoušení mokrého oblečení na přímotopu,
apod.) případně skladovat hořlaviny poblíž zdrojů sálavého tepla, se učí děti již na základní škole. Podobné upozornění dávají i výrobci těchto zařízení, neboť působením sálavého tepla na
látku dochází k jejímu
zahřívání, až může dojít
k jejímu vznícení. Nicméně občas se to stane
a pak už je k požáru
velmi blízko. Na fotce
je lampička, která byla
přikryta látkou pro ztlumení intenzity světla.
Došlo k propálení látky
a deformaci lampičky –
k požáru to bylo už jen
kousek…
Dalším potencionálním problémem může
být
necertifikovaný
výrobek
zakoupený
z pochybného e-shopu, tržnice, apod. Ano,
občas dojde ke zkratu i na originálním výrobku, ale to se stává
s daleko menší pravděpodobností. Na naší fotce došlo k explozi
neznačkové nabiječky k mobilnímu telefonu. Naštěstí se tak stalo

v době, kdy byla majitelka poblíž a mohla zasáhnout. Ale i tak mohlo dojít
k požáru, v lepším případě poškození výrobku, nebo jen elektroinstalace
v objektu. Proto je dobré tyto přístroje z elektrických zásuvek odpojovat,
pokud se nepoužívají a tím eliminovat riziko možnosti vzniku požáru.
Filip Brož
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„Já jsem pozoroval i ty aligátory. A dokonce mám i několik fotek, jak aligátor přelézá
z jednoho kanálu do druhého, pak si to namířil přímo proti mně, otřel si o moji nohavici tlamu a šel dál“, říká Ivan Lukeš.
ROZHOVOR

s panem Ivanem Lukešem, zoologem, fotografem, chovatelem a zachráncem zvířat všeho druhu,
a hlavně člověkem, který ví o zvířátkách snad všechno.

ŽZ: Dnes vedeme rozhovor se známým milovníkem i zachráncem zvířat a přírody všeobecně, panem Ivanem Lukešem, zoologem Muzea Šumavy z Kašperských Hor. Pane Lukeši, Vy jste se nedávno vrátil z nějaké
velmi zajímavé cesty, můžete nám prozradit, kde jste byl?
Ivan Lukeš: To asi nemyslíte Radešov, že…(smích)
ŽZ: Ne to opravdu ne…
IL: Vrátil jsem se z Floridy, a když už jsem tam byl, tak jsem se zaletěl
podívat na Kostariku a pak ještě do Nového Mexika a Colorada.
ŽZ: Tak to jste si pěkně obletěl Ameriku, z jihu i ze severu. To jste tam
byl trošku déle, že?
IL: No, byl jsem tam necelé dva měsíce.

ŽZ: Vy jste tam byl určitě i z jiných důvodů, nežli kvůli zvířátkům
a přírodě, nicméně tohle naše čtenáře určitě bude zajímat nejvíce. Můžete nám o fauně této oblasti sdělit něco více?
IL: Tak letěl jsem tam zejména proto, že jedna z mých dvou dcer se
v Americe provdala. A tak tedy spojuji příjemné s užitečným. A kromě
vnoučat se věnuji zejména fauně Floridy.
ŽZ: A jaký je váš nejzajímavější úlovek z Floridy?
IL: Tentokrát jsem měl velké štěstí. Našel jsem tři rodiny americké
vydry. Jsou to zvířata velmi zajímavá, skoro k nerozeznání od naší vydry říční, ale ta americká vydra je aktivní i během dne, protože tam není
nepronásledována. Pozorujeme ji tedy i ve dne a tím pádem ji můžeme
i dobře fotografovat. Lidí se totiž příliš nebojí.
ŽZ: A jsou americké vydry větší než naše vydry říční?.
IL: Ne, to ne, ale naše vydry jsou o něco hezčí, jejich vydry jsou ale
vyloženě vodní, takže jsou stále mokré a po vynoření obalené ještě kalem a vodní vegetací. Žijí v mokřinách - Everglades (Everglades National
Park), v kanálech mezi mangrovníky. Našel jsem tam tři samice s mladými a pozoroval jsem je celé tři týdny, jak ty vydří matky nosí mladým
potravu i jak je učí lovit. Leckterý náš rybář by jim záviděl.
ŽZ: V Everglades jsou i jiná zvířata, že?
IL: Hlavně se tam jezdí kvůli aligátorům. Ti jsou tam opravdu běžní,

až přemnožení, jsou to obyvatelé
všech tůní a kanálů. Vyskytují se Mgr. Ivan Lukeš
• Narozen v Sušici
tam aligátoři všech velikostí, od
• Vystudoval pedagogickou fakultu
15 cm až po 4 m kusy.
• Žije v Kašperských Horách
ŽZ: A žádný se na Vás nechys- • Má dvě dcery, syna a 3 vnoučata
• Dříve učitel, nyní zoolog, chovatel
tal, když jste pozoroval vydry?
a fotograf
IL: Já jsem pozoroval i ty
aligátory na mých fotolovech. • Autor několika knih o zvířatechl
A dokonce mám i několik fotek,
jak aligátor přelézá z jednoho kanálu do druhého, pak si to namířil přímo
proti mně, otřel si o moji nohavici tlamu a šel dál.
ŽZ: Opravdu? Ježiš..otřel si o vás tlamu? Aligátor?!
IL: Opravdu, čekal jsem, zda se uhne, já jsem stál pevně a nemínil jsem
mu jít z cesty. On taky neuhnul. Mám fotku, jak těsně ke mně přichází.
ŽZ: Takže jste jen tak stál a čekal. A jak byl ten aligátor velký?
IL: No ne moc velký, asi 3 metry.
ŽZ: No to by mně na strach stačilo…
IL: No kdyby byl agresivní, tak jo, ale oni většinou nejsou. Jestli si
dobře pamatuji, napadne aligátor člověka asi 1 x za 10 let. Většinou jsou
to zvířata rybožravá a ptákožravá. Já bych měl pro něj už tvrdé maso…
(smích)
ŽZ: Aligátoři si také schovávají kořist pod vodu, aby jim pěkně zetlela?
IL: Ne. Aligátor uloví kořist klasickým způsobem. Teprve potom se ponoří, aby kořist utopil. Viděl jsem aligátora ulovit pelikána. Skočil, utopil
a a za krátkou dobu jej začal polykat.
ŽZ: Vy to říkáte jakoby nic, pro mne by to byl zážitek na celý život,
pokud bych nezemřela strachy.
IL: Asi ne. To je běžné zvíře na Floridě. Každý kdo má jezírko u domu,
tak tam má občas aligátora. Jezírka jsou propojena kanály, takže za pár
dní se aligátor přesune jinam. Dále jsou na Floridě hlavně vodní ptáci.
Několik druhů volavek, ibisů, kolpíci, všudypřítomná anhinga a orlovec
říční. Vzácněji můžeme pozorovat i fotografovat symbol USA – orla bělohlavého.
ŽZ: Říkal jste anhinga?
IL: Jo. To je pták, velmi podobný kormoránovi, akorát že nemá zahnutý
zobák. Loví tak, že chodí pod vodou, když vidí rybu tak ji nabodne a pak
se teprve i s rybou vynoří. Je hezky barevný.
ŽZ: Aha, no to jsou zajímavé věci.
IL: …a pak jsem našel hnízdo ptáka, který se jmenuje kvakoš žlutočelý,
našel jsem tam pár, který si zakládal hnízdo. A ty námluvy byly fantastické. Krásně se načepejří a já mám krásný fotografický úlovek.
ŽZ: Když jste tak chodil do Everglades, chodil jste sám nebo třeba
s vnoučaty?
IL: Ne, chodil jsem sám. Vnoučata by mne jednak prudila a jednak by
to nevydržela. Když jsem čekal na volavku, než uloví rybu, tak jsem tam
seděl 1,5 hodiny bez hnutí. Volavka číhala na rybu a já číhal na volavku…
ŽZ: …a vás si prohlížel ten třímetrový aligátor…
IL: Ne, mě si prohlíželi kolemjdoucí a ťukali si na hlavu…co ten bezdomovec tady takhle sedí…(smích), stejně mu nikdo nic nedá… Kromě
ptáků můžeme pozorovat všudypřítomné veverky.
ŽZ: A čím jsou zajímavé?
IL: Ničím, kromě toho, že jsou všude. Naše veverky jsou o poznání
hezčí, mají sytější barvy a huňatější ocas. Ty americké jsou spíše jako
myši. Ne moc estetické. Dále jsou tam nejběžnější savci mývalové, jako
Pokračování na straně 12
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u nás se drží na půdách kuny skalní, tak tam mají mývaly. Domorodci je
moc nemusí, lezou do popelnic a dělají nepořádek.
ŽZ: A v Americe se vám asi docela líbí, ne? Co tomu tam říkáte?
IL: Je tam teplo, světlo a nemusím tam nic dělat. Mám tam bezstarostný
život. Už jsem tam byl asi 17 krát. Mám tam i svá zvířata. Vloni jsem
nafotil fotky, o které jsem přišel. Takovou malou sovičku například. Tak
jsem se letos šel podívat na to místo, a byla tam. Úplně na tom samém
místě. Tak jsem ji znovu nafotil.
ŽZ: No to je krásný zážitek. A jak to bylo na té Kostarice?
IL: Tam jsme odletěli s dcerou na pět dní. Byl jsem tam už podruhé,
protože loňské fotky se mě, ne mojí vinou, zničily. Ale to co jsem měl
nejcennější, to se už nepodařilo zopakovat. Ale povedly se jiné druhy, tak
jsem byl spokojený. Na Kostariku se jezdí hlavně kvůli kolibříkům, ty
tam byly, pak nějací tukani a spousta opic. A potom zvláštní pták, který se
jmenuje hogo. Je to něco mezi tetřevem a krocanem, krásně vybarvený,
impozantní pták. Tak to se mě podařilo vyfotit. Žáby jsem chtěl také fotit,
ale nenašli jsme je. Oni splynou s listem. Jednou jsme si objednali průvodce deštným pralesem, bylo to drahé, ale vyplatilo se to.
ŽZ: Objevil to, co vy ne.
IL: Ano, hlavně lenochody, kteří vypadají jako chuchvalec mechu. Ale
i jiná zvířata, on ví, kde je má hledat.
ŽZ: Vy jste letěli přímo někam do blízkosti pralesa?
IL: Ne, do San Jose, a pak autem 250 km do La Fortuna. Tam jsme měli
objednaný hotel a podnikali tam odsud výlety. My jsme strávili dva a půl
dne v pralese a zbytek na pobřeží. To je zase něco úplně jiného. No jo,
5 dní je ale málo.
ŽZ: Také po vás lezly v deštném pralese pijavice?
IL: Ne, ne, tam ne. Ty jsem měl v Indii. Tady ne. Bydleli jsme v hotelu
s krásným parkem, kde bylo stále co pozorovat. Když máte málo času, je
lepší se držet poblíž lidských sídel. Ta zvířata jsou tam krotší, přichází za
potravou…
ŽZ: …takže okolo hotelů se dá najít leccos…
IL: …mnohdy více, než když jdete pralesem. To se totiž zdá, že tam nic
není. Slyšíte zvuky, ale nic nevidíte.
ŽZ: A do deštného pralesa jste mohli i bez průvodce?
IL: Jsou místa, kam se může jen s průvodcem. Kostaričané nemají armádu a všechny peníze investují do ochrany přírody. Je tam spousta národních parků. V podhůří mají plantáže olejových palem, ananasů apod.,
v horách však jsou parky.

Kolpík růžový
ŽZ: A jaké jste měli počasí ve výšce okolo 2000 m. n. m.? Vy jste tam
byl v únoru, březnu…
IL: Já jsem tam byl v březnu, v dubnu je tam období dešťů. Jednou
nás také zastihl déšť, ale zase je to potom pěkné a svěží. Jinak tam bylo
teplo. Až moc. Spálil jsem si u moře nohy o černý písek. To bylo hodně
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rozpálené. Běžel jsem fotit hejno papoušků, měl jsem sandály a písek
v nich, ale to jsem upaloval pěkně zpátky. Nedalo se to vydržet. Domorodci samozřejmě chodí bosi.
ŽZ: Takže na Kostarice se vám líbilo.
IL: Zatím co jsem projel, Kostarika byla nejhezčí.
ŽZ: A jak jste se tam cítil? Jací jsou Kostaričané?
IL: Diametrálně odlišní od Američanů z Floridy, i když je to na Floridu
kousek. Mentalita je úplně jiná. Lidé jsou tam strašně skromní. I když se
mají velice dobře, žijí z turistického ruchu. A ceny jsou tam poměrně vysoké. Není to levná země. Lidé vydělávají, ale nehromadí majetek, stačí
jim malé auto a malý dům.
ŽZ: A turistická infrastruktura?
IL: Ano, turisté i nadnárodní monopoly už Kostariku objevili.
ŽZ: A co bylo po Kostarice?
IL: Po Kostarice bylo Colorado a Nové Mexiko. Bohužel z fauny jsem
toho moc neviděl, protože tam nečekaně napadl sníh. Takže snad se do
Colorada ještě někdy podívám. Z hotelového okna jsem viděl medvěda,
grizzly, vyběhl jsem za ním, ale medvěd byl rychlejší. Tak jsem si vyfotil
alespoň jeho stopy ve sněhu.
ŽZ: A v Novém Mexiku se vám líbilo? Byl jste u Rio Grande?
IL: Jo, byl, nejvíce se mně líbila budka nad kaňonem, kde bylo tlačítko
pro sebevrahy… než skočí, mohou si to ještě nechat rozmluvit od pracovníka na druhém konci telefonu.
ŽZ: A poté zpět na Floridu.
IL: Ano, 10 dní a hajdy domů.
ŽZ: A chtěl byste se tam odstěhovat?
IL: Ne. Já myslím, že ty dva měsíce pobytu na Floridě jsou tak akorát.
Nebo když odstěhovat, tak v listopadu, a pak v dubnu zase zpět.
ŽZ: Na Šumavu.
IL: Čím jsem starší, tím více mě zima deptá. Ale na Kostariku bych se
klidně na rok odstěhoval. Abych to tam opravdu poznal. Tam jsou tisíce
druhů ptáků. Navíc, člověk sedí, čeká, až udělá pták něco zajímavého
a mezitím uteče spousta času, kdy by mohl pozorovat něco jiného. To je
vždy dilema. Jako u kolibříků.
ŽZ: Oni lítají na tu sladkou vodu, že? Na to se lákají.
IL: Ano, to jsou ta kýčovitá, umělohmotná krmítka, ale já bych tam
v životě fotku neudělal. To musí být v přírodě. Ty bakelitové „květy“ jsou
hrozné. To je jako kdybych si kolibříka zavřel do terária a pak jej fotil.
ŽZ: A jak je těžké fotit kolibříky? Jsou totiž hrozně
rychlí.
IL: No, je to těžké. Oni létají na jednotlivé květy. Já
jsem je fotil na hustém keři a většinou měli něco přes
sebe – list, kvítek, větvičku. Ale pár se jich povedlo.
ŽZ: A zamýšlíte něco s těmi fotkami?
IL: Původně jsem chtěl vydat kalendář, ale asi by
byl neprodejný. Našinci mají raději naši faunu. A kniha by byla také neprodejná. Kvůli ceně.
ŽZ: Takže máte fotky pro radost.
IL: Tak, a občas z nich udělám přednášku.
ŽZ: A jaká bude příští cesta?
IL: No, v plánu mám Afriku, ale uvidím, jak to
dopadne. Stárnu. Už taky všechno nezdolám. Třeba
v tom horku na Kostarice, s tím těžkým foťákem na
rameni, to máte co dělat. Vstávali jsme brzy, celý den
chodíte s 8 kg foťákem..je toho dost. Už si nosím malou židličku, abych se mohl občas posadit.
ŽZ: Tak já Vám pane Lukeši moc děkuji za Vaše
vyprávění, a to jménem svým i jménem našich čtenářů a věřím, že se
nevidíme u rozhovoru naposledy. A ještě vám přeji, abyste se vždy vracel
z cest s plnou náručí fotek a krásných zážitků.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová
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Oblastní charita Sušice představuje Sociální poradnu
RACEK v Železné Rudě
Oblastní charita Sušice je nestátní nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb v ORP Sušice a v Železné Rudě, kde také v roce 2015otevřela svoje středisko. Poskytuje sociální služby občanům města a přilehlých obcí. Hlavní
činností Oblastní charity Sušice je pomoc lidem v obtížných životních situacích, se kterými si nemohou pomoci sami.
SOCIÁLNÍ PORADNA RACEK
Pomoc poskytují kvalifikovaní sociální pracovníci a společně s klienty hledají možnosti řešení jejich obtížné situace. Nejčastěji
přicházejí lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu zhoršení zdravotního stavu nebo vysokého věku, dlouhodobé zátěže spojené s péči
o jinou osobu, ztráty zaměstnání či bydlení apod. Pomáháme také lidem, kteří mají exekuce či jim exekuce hrozí z důvodu nesplácení svých pohledávek
u věřitelů.Služba poskytuje také v případě finanční nouze potravinovou a materiální pomoc formou základních potravin a oblečení. Služby poskytujeme diskrétně, s respektem k potřebám každého uživatele a jeho svobodě v rozhodování.
S čím se na nás můžete obrátit?
• s vyplňováním formulářů a sepisováním žádostí;
• s poradenstvím v sociálně-právních systémech (orientace v sociálním systému – dávky státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné nouzi,
pracovní právo, občanské právo);
• s řešením dluhů;
• s vyhledáním vhodné služby a jejím zprostředkováním;
• s doprovodem a podporou při jednáních na úřadech;
• dle možnosti se zajištěním nebo zprostředkováním potravinové a materiální pomoci;
• s žádostí o pomoc v obtížných situacích (ztráta blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozvod, konflikty v rodině apod.);
• s poradenstvím při výběru kompenzačních pomůcek a jejich zprostředkováním.
Naše poradna za dobu svého působení pomohla již řadě lidí. Jedním z nich byl i pan Petr, který byl bez práce a byl sankčně vyřazen z Úřadu práce.
Zůstal zcela bez prostředků s řadou dluhů. Z důvodu neplacení nájemného mu hrozilo vystěhování z bytu. Měl několik exekucí, které dlouhodobě
nesplácel. Do Sociální poradny přišel na doporučení svého kamaráda. Na první schůzce s ním sociální pracovnice projednala jeho situaci a společně se
domluvili na cílech, které byly pro pana Petra důležité a na kterých společně začali pracovat. Byla mu poskytnuta okamžitá potravinová pomoc. Pan
Petr měl snahu svou situaci řešit a chtěl pracovat. Za pomoci sociální pracovnice si sehnal dočasnou práci a společně se sociální pracovnicí dojednali
splátkový kalendář u pronajímatele bytu. V současné době s panem Petrem pracujeme na hledání trvalého pracovního poměru a možnostech řešení
jeho dluhů.
Kde nás najdete?
Středisko Oblastní charity Sušice, Klostermannovo náměstí 26. v Železné Rudě (v prostorách bývalé zdravotnické záchranné služby).
Provozní doba poradny: každé sudé úterý v měsíci od 13:00 – 16:00
Nejbližší termíny: červen: 13. 6., 27. 6. 2017 červenec: 11. 7. 2017, 25. 7. 2017
V případě potřeby nás můžete také kontaktovat telefonicky na čísle 731 402 920. Po osobním kontaktu se lze domluvit i na návštěvě v domácnosti.
Mgr. Marie Šrámková, sociální pracovnice poradny Racek pro středisko v Železné Rudě,
Mgr. Olga Hynoušová,vedoucí odborného sociálního poradenství, 731 402 920.

Už jednou jsme vám přinesli náčrtek plánované rekonstrukce bývalého hotelu Javor. Z tohoto původního projektu sešlo, ale nyní se vše zdárně blíží
k jiné variantě. Pozitivní změnou je, že bude částečně ubourána a zmenšena stávající prodejní část a tím vznikne otevřenější a volnější prostor.
fb
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Železná Ruda – lesní sportovní areál Belveder opět hostil horská kola
V sobotu 3. června pokračoval seriál horských kol PALCUP 2017.
V lesním sportovním areálu Belveder proběhl závod „Velká cena Železná Ruda“ pohár Plzeňského kraje horských kol XC.
Tento závod byl 5 ze seriálu PAL (Plzeňská amatérská liga horských kol). Závod se uskutečnil pod záštitou starosty města Železná
Ruda, pana Michala Šnebergra, proběhl ve všech 17 ti kategoriích od
dětí 6 roky po veterány. O “pohár starosty města Železná Ruda“ závodila kategorie mužů 30 -39 let. Vítěz této kategorie Libor Morgerstein z Tachova převzal pohár starosty. Celkem startovalo 152 závodníků, z toho 109 bylo do 18 let.
Výsledky: jsou na www.pal-mtb.cz, www.3sc.cz.
Vítězové jednotlivých kategorií:
U7- Rybár Kryštof – CK Loko Rakovník / Vítková Nela – Bike Club
město Touškov
U9- Kučava Tomáš – AC Sparta Praha cycling / Kroupová Jolana –
AC Sparta Praha cycling
U11 – Brabec Šimon – Bike Club město Touškov / Chytilová Kateřina – CK Sport Beran Chrást
U13 – Dobrý Lukáš- CK Loko Rakovník / Kotlíkoví Adéla – CK
Loko Rakovník
U15 – Hrabý Robin – Jiko Čácha Sušice / Šmídová Adéla – CK Sport
Beran Chrást
U18 – Vrba Aleš – COPR TJ Přeštice
Ženy 15- 34 – Richterová Jana COPR TJ Přeštice
Ženy 35 a více – Kerl Iva – Aothor team Stupno
Muži 18- 29 – Cinterhof Pavel – Author Team Stupno
M30-39 – Morgerstein Libor - Tachov
M40- 49 – Dobrý Robert – CK Loko rakovník
M50- Stošek Viktor – MS Bike Academy racing
Lesní sportovní areál tratě na něm vybrané opět poděkování od
všech závodníků i doprovodů. Tratě v čistém lesním prostředí jsou
skvělé, pochvalovali závodníci. Závod podpořili – město Železná
Ruda, Plzeňský kraj, Česká unie sportu, Lesy ČR a další. Pořadatel Sportovní Club Černý ještě jednou děkuje všem, kteří umožnili
uspořádání tohoto závodu: (starosta Města Železná Ruda – Michal
Šnebergr, Hasiči města Ž. Ruda, Hotel Belveder, HS Šumava, TJ Tatran Ž. Ruda). 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.
Za pořadatele: Černý Milan, ředitel závodu

Milým zjištěním je, že obyvatelé bytovky v Šumavské ulici jsou tak všímaví a ohleduplní, že ponechali ptačí hnízdo ve své schránce na úkor své korespondence. V uplynulých dnech se zde úspěšně vyklubaly minimálně 4 mláďata. fb
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Fotbal

Již před posledním zápasem této sezóny (odehrál se po uzávěrce zpravodaje) bylo jasné, že železnorudský tým nemůže skončit
hůř než první a vyhraje svou skupinu „III. třídy“. Tím se mužstvu
naskytla možnost postoupit do vyšší soutěže – do „Okresního
přeboru“. Na facebooku vyjádřil předseda FJ SRK Železná Ruda
a kapitán týmu David Greiner akceptaci postupu a tedy to, že od
příští sezóny se v Železné Rudě bude hrát tato vyšší soutěž. Za redakci samozřejmě týmu gratulujeme a přejeme co nejlepší umístění
v nadcházejícím soutěžním ročníku.
fb
20. 5. 2017 SRK Ž. Ruda – TJ Sokol Chudenice 4:0 (2:0)
(23. Bechyně K., 40. Kasl L., 61. Maška J. (pen), 88. Hach K.)
28. 5. 2017 TJ Bezděkov – SRK Ž. Ruda 1:7 (1:3)
(15.+78. Holický M., 22.+55. Kasl L., 37. Bechyně Karel, 60.+65.
Gajdušek M.)
3. 6. 2017 SRK Ž. Ruda – Tatran V.Hydčice 4:0 (3:0)
(2.+23. Lehečka J., 43. Holický M., 83. Škach J.)

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

tým

FJ SRK Ž. Ruda
S. Chudenice
FK Svéradice B
TJ Kašperské Hory
SK Velhartice z.s.
Svatobor Hrádek B
S. Plánice
S. Mochtín B
TJ Žihobce
Tatran V.Hydčice
Dukla Janovice B
S. Zavlekov
SK Bolešiny B
TJ Bezděkov

zápasy

výhry

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
18
17
17
15
13
12
10
12
10
9
9
7
6

11. 6. 2017 S. Zavlekov – SRK Ž. Ruda 2:5 (0:5)
(33. Holický D., 34.Škach J., 39.Lehečka J., 44.Zelenka F., 45.Hach K.)
Poslední zápas sezóny skončil po uzávěrce zpravodaje: 17. 6. 2017
SRK Ž. Ruda – TJ Žihobce

ITC Železná Ruda informuje:

prohry
góly
body
vstřelené:obdržené
5
7
8
8
10
12
13
15
13
15
16
16
18
19

85:23
72:41
71:53
64:33
46:35
42:39
42:62
63:57
40:60
35:54
39:61
40:67
43:69
44:72

59
53
52
49
43
41
36
32
31
28
27
27
24
23
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Jak jsem hledal a našel poslední šumavskou pastvinu
V zimě letošního roku jsem se dostal ke knize Martina Sichingera „Poslední šumavská pastvina“. Přečetl jsem ji naráz. Četl jsem ji s mapou Povydří. To proto, že příběh se odehrává v okolí Modravy. A tady to trošičku
znám. Z knihy jsem si dělal výpisky, hledal v mapách jak současných, tak
i těch historických. Strávil jsem asi hodinu nad fotomapou.
Kde může být? Šla se mnou v mrazech na Jezerní horu, jela se mnou
vlakem, usínal jsem s ní. Kde se chytit? Jediné co jsem věděl, že leží
kousek od hranice s Bavorskem a poblíž Javoří slatě. Dnes vše zakázané.
Na německé straně je jich několik a dodnes jsou udržované a můžete je
navštívit. Kohlschachten, Hochschachten, Almschachten. Rostou na nich
více jak tři sta let staré buky. Najdete zde javory a hlavně kolem dokola
krásné smrky. Z Hochschachtenu je vidět Velký i Malý Javor. Ke konci března jsem navštívil Kohlschachten, sněhu již v tu dobu bylo méně.
Nádhera, nestačil jsem se divit a hlavně fotit. Nejkrásnější musí být na
podzim, slunce promění hnědavé listí buků do zlatova. Chystal jsem se již
na Modravu ke konci dubna. Velikonoční sníh posunul mou výpravu až
na květen. Den „D“ přišel.
Počasí předpovídali nádherné, skoro letní. To jsem již pokročil i v pátrání po Kasperschachtenu, poslední šumavské pastvině na české straně
Šumavy. Nejdříve jsem si z hranice odskočil na Hochschachten, takovou
nádheru jsem dlouho neviděl. Seděl jsem na lavičce a kochal se snad čtvrt
hodinky. Potom jsem sešel až dolů a při zpáteční cestě jsem fotil a fotil
a obdivoval to dílo přírody. Oživoval si pasáže knihy, kde se i tady
odehrává příběh hlavního hrdiny. Při zpáteční cestě jsem šel po hranici
a přibližně tipoval, v kterém úseku asi ta naše pastvina mohla být. Orientačně jsem to našel. Musel jsem se však vrátit. Pátá právě odbila. Mimo
jiné, hranice zde vypadá otřesně. Mám na mysli její údržbu (viz zákon
č. 312/2001Sb.). Pro úplnost, péče o státní hranici nemá nic společného

s Národním parkem Šumava. Ta spadá pod Ministerstvo vnitra. Obohacen
o další zjištění jsem odjel z Modravy. Za necelé dva týdny jsem se vrátil.
A to jsem již měl konkrétnější místo pastviny. GPS nemám a řídím se podle světových stran, mapy, kolik metrů ujdu za minutu apod. A hlavně tím,
že bývalá pastvina by měla být sevřena okolním lesem tj. většinou smrky.
A měly by tam růst buky. I však zde za sedmdesát let se místo určitě změnilo. Jediné moje vodítko bylo, že jsem věděl, že z křižovatky cest půjdu
přibližně 700 metrů a odbočím vlevo asi 150 metrů a tam by měla být.
A skutečně jsem ji našel. Rostou zde jak buky, tak smrky. Hodně smrků zde leží po vichřicích i stojí po kůrovci. Buky však žijí, rozrůstají se
a nyní v půli jara zde vytváří krásnou poezii lesa. Tak jsem ji našel. Je
27. května dvě minuty po poledni. Zhluboka jsem vydechnul. Nevím, jak
popsat pocit, že o čem jsem četl, bylo přáním a nyní je skutečností. Sedl
jsem si na poražený smrk, vyndal z batohu knihu, klidně a potichu četl
jednu z kapitol pojednávající o setkání dvou pašeráků. Jednoho z Písku (kterým se nedobrovolně stal) a druhého z Buchenau (který jím byl).
A proč? Chtěl jsem této pastvině vrátit příběh, který se tu stal. Připomenout to těm stromům, kteří to pamatují, ale i těm, co to nezažily. I když
toto místo již není pastvinou, měly by si do svých letokruhů uchovat děj
této knihy. A poselství tohoto místa by se mělo předávat z generace na
generaci. Snad se někteří lidé dočkají obnovení této pastviny a její zpřístupnění.
My starší už to asi nebudeme. Na tuto pastvinu se nosil paš a schovával
se tu. Přinesl jsem na ni také jeden paš – symbolický. Všem lidem milující Šumavu doporučuji přečíst si knihu „Poslední šumavská pastvina“ od
Martina Sichingera. Bude se vám nejenom líbit, ale daleko více než dosud
porozumíte Šumavě, lidem co tu žili, ale i těm, co tu chtějí žít.
Václav Vetýška

SCHACHTEN NA ŠUMAVĚ
Říká se jim schachten, šachty, protože bavorská knížata potřebovala
těžit zlato, stříbro a rtuť v zázračné hoře Silberberg, a za každou vykopanou šachtu slíbila poddaným kus lesa, který si mohou vykácet a založit
tam pastvinu.
Kašperschachten – říkalo se jí schovaná pastvina, protože se na ni
páslo načerno a žádný hajný ji nedokázal najít. Byla 200 metrů dlouhá
a 100 metrů široká. Je to údajně jediná pastvina na naší straně. Dnes již
zarostlá a velmi těžko se hledá.
Hochschachten – je horská louka, která se nachází poblíž rašeliniště
Latschenfilz v Národním parku Bavorský les, poblíž hranic s Českou republikou. Dnes se jedná o chráněné území, se staletými javory, kleny,
buky a horskými smrky. Louky v této lokalitě se nazývají Schachten
a vznikly vykácením lesa. První zmínky o pastvině Hochschachten jsou
z roku 1733, kdy patřily k panství Glashütte. Sedláci z okolí měli právo
zde pást svůj dobytek. V červnu na pastviny vyháněli pastevci zejména mladý skot a trávili s ním v těchto vysokých horských polohách celé
léto až do září. Nadmořská výška pastviny je 1150 m. n. m. Pastevci si
na pastvinách stavěli jednoduché dřevěné přístřešky, v kterých pobývali
a přespávali. Původní rozloha pastviny byla 9,5 ha, ale do dnešních dnů
velkou část znovu pohltil les. Na pastvinách se dochovaly staleté rostoucí
i odumírající stromy, zformované větrem i sněhem
do bizarních tvarů. Tyto duby a javory byly na louce ponechány při
mýcení lesa jako opěrné body, které poskytovaly stín nejen pastevcům,
ale i dobytku. K pastvě byla louka naposledy využívána v 60. letech
20. století (1961). Dnes je Hochschachten vyhledávaným turistickým cílem, přístupným turistickými cestami z bavorské osady Buchenau či přes
Javoří pilu, kde nedaleko rozhledny Poledník vede žlutá turistická cesta
přes hranice do Bavorska. (Otevřeno od 15. 7. do 15. 11.).
Pokračování na straně 17
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Z Hochschachten se naskýtá pěkný výhled
na Velký Javor. Na horním okraji pastviny
roste hořec panonský. Z Hochschachten se
dostaneme ještě na pastviny Kochschachten
a Almschachten. Dalšími pastvinami na bavorské straně Šumavy jsou Verlonerer Schachten a
Linbergschachten.
Nejoptimálnější trasa po pastvinách je
z vesničky Buchenau po trase nazvané Grosse
Schachten Tour. A to nejdříve po značce Pestwurz (podběl) a od Hochschachten potom po
značce Borstgras (smilky) tráva, která zde roste. Prvních 3,5 km z Buchenau je stoupání, cesta vede lesem. Potom to již jde po rovince, dolů
(občas taky malinko nahoru). Celá trasa měří
necelých 23 km. A vrátíte se zase do Buchenau,
kde můžete zaparkovat auto. Trasu lze absolvovat i na kolech. U pastvin jsou parkoviště na
parkování kol. Mezi jednotlivými pastvinami
budete po poválovém chodníku či lesní cestě
procházet kolem jezírek zdejších slatí. Pokud se
na tyto pastviny vydáte v září či říjnu, tak vás
čeká nezapomenutelný zážitek z toho, co dokáže podzim. Na krále podzimu však nemusíte
čekat a vydat se k nim možno bez váhání a co
nejdřív. I zde platí jako na celé Šumavě, že každý den je neopakovatelný a přináší neskutečné
zážitky z díla přírody. Tak hodně krásných chvil
na bavorských pastvinách.
Václav Vetýška

SBĚRNÝ DVŮR

Železná Ruda
Otevírací doba:
Pondělí:
8.00 - 12.00 hodin
Středa:
15.00 - 19.00 hodin
Sobota:
8.00 - 12.00 hodin

V rámci kulturní akce noc „Noc kostelů“ hostil
kostel Neposkvrněného početí panny Marie v
Hojsově Stráži hned dva soubory, a sice Dětský
pěvecký soubor, ve kterém zpívají děti ze Železnorudska a Nýrska. Druhým souborem byl
Smíšený železnorudský sbor, oba pod vedením
dirigenta Martina Červenky.
Ve stejném složení zazpívaly oba sbory i v kostele v Železné Rudě.

Česko – Bavorský pivní festival s názvem „Bier trifft pivo“ se konal ve dnech 24. – 26. května na
náměstí ve Zwieselu. Návštěvníci festivalu mohli ochutnávat česká a bavorská piva, která tam pivovary představily. K tanci a poslechu se střídaly opět bavorské a české kapely. Za českou stranu
upoutali pozornost kapely Švejk band z Plzně a Solovačka ze Sušice. Už teď se těšíme na druhý
pivní festival.
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Vážení čtenáři, dovolte mě tady na tomto místě krátké rozloučení. Po několika letech spolutvorby Železnorudského zpravodaje jsem se zcela dobrovolně rozhodl ukončit mou „redaktorskou kariéru“. Přeji tímto svým kolegům mnoho zajímavých, pozitivních a včasných článků ať od čtenářů,
nebo z městského úřadu, a brzké nalezení dalšího redaktora do party.
fb / Filip Brož
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