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Železnorudský smíšený sbor zpíval pod Alpami
Velkým úspěchem se může pochlubit Železnorudský smíšený sbor, který byl pozván ke
dvěma vystoupením představiteli našeho partnerského města Zernez, ve Švýcarsku. Zernez
a jeho nejbližší okolí tvoří, kromě Zernez ještě
obce Susch, Lavin a Brail. Krásné panorama
alpských štítů nad městečkem, které vlastně
není městem, ale vesnicí, jak nás upozornil náš
průvodce, lemuje celé údolí a je vstupní branou
do Švýcarského národního parku. Švýcaři svoji přírodu chrání nade vše, v Zernezu si však
ještě více uvědomují, že okolní park je jejich
bohatství, které k nim láká turisty z celého
Švýcarska. Pan Fabian Schorta, náš neúnavný,
přátelský a velmi milý průvodce, jinak radní
pro cestovní ruch, volný čas a aktivity dodává. „Příroda je všechno, co máme. A musíme si
ji chránit. Národní park k nám láká turisty po
celý rok. Je to hlavní atrakce našeho regionu.“
Dlužno podotknout, že Zernez má nedaleko
mocné konkurenty v podobě lyžařských středisek St. Moritz, Davos, a zejména českým lyžařům velmi dobře známé,
italské Livigno, do kterého jezdí ze Zernez pravidelný autobusový spoj.
ŽSS započal svoji pěveckou misi 14. září, a to velmi časně nad ránem,
a za úplné tmy. Po noční vichřici, která se prohnala i Železnorudskem,
nastal výpadek proudu v celé obci. U školy, odkud odjížděl autobus
se zpěváky, se rojili účastníci jako bludičky s čelovkami a baterkami.
Všichni se však zdárně sešli, v Bavorsku jsme nabrali pěvecké kolegy

Pohled na partnerské město Zernez

Vystoupení Železnorudského smíšeného sboru v Zernezu
a hurá do Zernez. Pod organizační taktovkou Libušky Löffelmannové
vše klapalo již od samého počátku, a nezměnilo se to po celou dobu
zájezdu. Libuška nás na začátku všechny uvítala, představila nás, nezpěváky (redakce ŽZ), ale také pana řidiče, který byl opravdovým profesionálem a bravurně zvládal se svým busem alpské serpentiny. V autobuse
panovala veselá nálada a bylo zřejmé, že sbor není jen uměleckým tělesem, ale také partou kamarádů.
V Zernezu jsme byli již očekáváni, ubytování bylo připravené a prohlídka města jakbysmet. Tu však trochu narušil lijavec, který nás zahnal pod střechu i s paní průvodkyní, a to dříve, než bylo v programu.
Neplánovaný sborový zpěv v jednom z nejstarších objektů v Zernezu,
kde sídlí ředitelství národního parku, byl pro pana ředitele překvapením,
a říkal, že je to první sborový zpěv v jeho kanceláři. Bylo to spontánní
a velmi milé. A tam získali Češi první body. Umělecký dojem byl totiž
na výbornou.
Avšak zpět k hlavnímu bodu výpravy, tedy k samotnému vystoupení
v kostele v Zernez. To se odehrávalo druhý den návštěvy. Kostel byl příjemně vytopený, zcela zaplněný a vystoupení mělo krásnou atmosféru.
Ve chvíli, kdy ŽSS zapěl engadinskou hymnu, Švýcaři v kostele oněměli a uznale pokyvovali hlavami. Následoval obrovský aplaus a sbor
musel ještě několikrát přidávat. Tohle vystoupení se prostě povedlo se
vším všudy. Musím ještě dodat, že vystoupení našeho ŽSS předcházelo
vystoupení místního mužského pěveckého sboru. Věříme, že nám tohle
pěvecké těleso návštěvu oplatí, neboť jejich vystoupení bylo nadmíru
povedené.
Pokračování na straně 2
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Další koncert byl domluvený v kostele,
20 km od Zernez, v obci La Punt. Konal se
další den, také jako večerní vystoupení. Drobný zádrhel nastal na začátku, protože v obci
byly kostely dva, samozřejmě jsme neomylně, jak to v takových situacích bývá, zamířili
k tomu nepravému. Po chvilce jsme se však
vydali správným směrem. Krásný kostelík,
s nádhernými vitrážemi, nás opět přivítal vytopený, se zahřívacími lavicemi. Zpěváci si jich
však moc neužili, neboť museli okamžitě „na
plac“, aby si je pan dirigent Martin Červenka
správně rozestavil. Trošku se improvizovalo,
ale my, posluchači, jsme slyšeli dobře. Zpěváci si ovšem na akustiku stěžovali. Moje ucho
bylo spokojené, takže k této problematice se
nemohu fundovaně vyjádřit. Posluchačů však
bylo znatelně méně, kostelík se nezaplnil tak,
jako předchozí den. Ale umělcům to na chuti
neubralo a myslím, že ti, kteří na koncert přišli,
to náležitě ocenili.
V průběhu návštěvy jsme měli možnost navštívit také cyklistický závod, který pořádali
naši hostitelé. Vyjeli jsme na Flüelapass, 2383
m. n. m., kde měli cyklisté cíl. Závod se však
protáhl, počasí bylo totiž pro cyklisty naprosto
nevhodné, dole pršelo a na vrcholcích sněžilo.
Nadílka dosahovala cca 15 cm. Silnice však
byly zcela čisté, takže ani cyklisté ani řidiči se
nemuseli brodit sněhem. Kdo zvítězil, nevíme,
avšak nutno podotknout, že jeden z členů našeho uměleckého tělesa se projevil jako nadšený
cyklista a v nepřízni počasí zdolal několik cyklistických etap a vrcholů, celkem asi 120 km.
Tím sportovcem nebyl nikdo jiný, než Kryštof
Částka.
Jak je patrné, návštěvu v Zernezu si užili všichni, program byl perfektně připraven,
včetně návštěvy malé soukromé sýrárny v La-

Návštěva sýrárny ve vesnici Lavin
vin, odkud jsme si „odkutáleli“ několik 5 kilových bochníků sýra. Majitel nám předvedl celý
výrobní postup a posléze nás vzal do místnosti,
kde sýry zrají a tam jsme si je také mohli zakoupit. Celodenní komentovaný výlet po hřebenech byl také součástí programu, stejně tak
jako volné vstupenky do bazénu a návštěvnického centra národního parku, kde je umístěna
velmi pěkná expozice, mapující historii i současnost parku, stejně jako floru a faunu.
Na dojmy z celé cesty jsem se zeptala i paní
Libuše Löffelmannové: „Libuško, ty jsi byla
duší celé akce a stála jsi na jejím počátku. Měla
jsi nějaká očekávání? Splnila se? S jakými pocity jsi odjížděla a s jakými ses vrátila zpět?
Jak zpětně hodnotíš celou akci ŽSS v Zernez?“

Při odjezdu nechyběl ani starosta města Zernez, pan Müller, který se přišel se všemi rozloučit

„Ano, na počátku jsem stála – z podnětu
pana starosty M. Šnebergra – já. Nejprve proběhlo jednání s tamním starostou p. Müllerem
a později již konkrétní jednání s koordinátorem Fabianem Schortou. Uvědomovali jsme
si, že jedeme reprezentovat nejen náš sbor, ale
i celou Železnou Rudu. A tady pak vstupují
další lidé, bez kterých by to prostě nešlo – především Martin Červenka, MÚ V Železné Rudě
v čele s panem starostou, tlumočnice Eva Hašová, korepetitorka Věra Müllerová, Martina
Najmanová a konečně celý sbor. Celková příprava trvala skoro rok, protože Martin vybral
náročný repertoár a my chtěli hodně ukázat.
Jeli jsme do nového prostředí a tak panovala
i trošku nervozita. Ale byli jsme po celou
dobu naprosto v úžasu – vše perfektně fungovalo, bylo o nás vzorně postaráno, vstřícnost
a ochota byly vždy na prvním místě. Myslím, že i naše působení v Zernezu splnilo to,
co mělo – sbor se předvedl v plné kráse a my
jsme byli prvními průkopníky budoucích, nejen kulturních, vztahů obou měst. Věřím, že
spokojenost z celé akce byla i v Zernezu, což
nám dokládá následná korespondence s panem
Schortou po návratu domů. A pokud se ptáš na
mé soukromé pocity, tak já jsem byla po celou
dobu hrdá na všechny své kolegyně a kolegy“.
S našimi hostiteli jsme se rozloučili poslední večer, v hotelu Stazione, kde jsme předali
dárky a poděkování a společně si zazpívali
i s mužským sborem z Zernez. Celým večerem
nás provázela místní dechová kapela Blaženka. Ano, vidíte dobře. Tak se opravdu jmenuje.
Takže, co říci závěrem, mise byla vrchovatě
naplněna a další krok k utužení přátelství mezi
oběma městy byl bezesporu učiněn. Za redakci Železnorudského Zpravodaje velké díky
a obdiv.
Světluše Chabrová
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 21
Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Papež, Sekyra A.,
Sekyra M., Smola, Brož, Kořán, Roubal, Mareš, Lehká
Nepřítomni: Omluveni: p. Navrátilová
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Železná Ruda
Doba konání: 30.08.2017, 18:00 hod.
PROGRAM:
1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Výběrová řízení na zhotovitele – Silniční vláček – Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – Rekonstrukce Sklářská ulice - Příprava zadání výběrového řízení
4. Ekonomické záležitosti - Rozpočtové opatření č. 7/2017 – Příspěvky
spolkům – Dodatek ke smlouvě o spolupráci k nájmu – Ostatní ekonomické úkony
5. Majetkové záležitosti – Příprava projektů investic – Ostatní majetkové
úkony
6. Stavební záležitosti – Opatření o stavební uzávěře – výjimky, – Smlouvy o spolupráci k výjimkám – Změna UP č. 13, Reg. pl. č. 4 – Ostatní
stavební záležitosti
7. Různé – Aktivity v partnerské spolupráci Zernez, Aldeno
8. Zpráva o činnosti orgánů obce
9. Diskuse
10. Závěr
__________________________________________________________
21/698 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení:
pp.Kříž, Horek.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: pp. Kříž, Horek
21/699 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu:
pp.Brož, Kořán.
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: pp. Brož, Kořán
Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Zahradníková.
21/700 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 21/701 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení č. 20 ze dne 8.06.2017.
21/702 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností INGEM a.s., IČ: 63504006, Barrandova 366/26, 326
00 Plzeň, jako dodavatele projektové dokumentace pro provádění stavby
v rámci projektu „Hasičská stanice Železná Ruda“ a pověřuje starostu
města Ing. Michala Šnebergra podpisem smlouvy. Společnost INGEM
a.s., IČ: 63504006, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu projektu „Hasičská stanice Železná
Ruda - PDPS“. (925.000,00 Kč bez DPH)
Pro:10 Proti:- Zdržel se: 18:37 hod. – dostavil se p. Papež
21/703 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností Silnice Klatovy a.s., IČ: 45357307, Vídeňská 190/I
339 01 Klatovy, jako dodavatele stavebního díla projektu „Rekonstrukce
chodníků a vozovky Sklářské ulice v Železné Rudě“ a pověřuje starostu
města Ing. Michala Šnebergra podpisem smlouvy. Společnost Silnice Klatovy a.s., IČ: 45357307, Vídeňská 190/I 339 01 Klatovy vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu projektu „Rekonstrukce chodníků
a vozovky Sklářské ulice v Železné Rudě“. (2.993.087,57 Kč s DPH)
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 21/704 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností KAMANDR WHEEL s.r.o., IČ: 03805522,
Vrahovická ulice 499/65, 798 11 Prostějov, jako dodavatelem silničního
vláčku v rámci projektu „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy“
spolufinancovaného z Národního programu podpory cestovního ruchu,
podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu“ a pověřuje starostu města Ing. Michala Šnebergra k podpisu příslušné smlouvy.

Společnost KAMANDR WHEEL s.r.o., IČ: 03805522, Vrahovická ulice 499/65, 798 11 Prostějov je vítězným uchazečem podlimitní veřejné
zakázky „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy“. (nabídková cena
– 4.126.918,- bez DPH (4.993.570,00 s DPH))
Pro: 8 Proti: Roubal, Brož Zdržel se:Sekyra A.
21/705 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., IČO:
251 65 020, Zátkova 495, 392 01 Soběslav, jako dodavatelem plnicí stanice CNG v rámci projektu „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy“
spolufinancovaného z Národního programu podpory cestovního ruchu,
podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu“ a pověřuje starostu města Ing. Michala Šnebergra k podpisu příslušné smlouvy. Společnost JIKOV Strojírenská a.s., IČO: 251 65 020,
Zátkova 495, 392 01 Soběslav je vítězným uchazečem zakázky malého
rozsahu „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy – dodávka plnicí stanice CNG“. (nabídková cena – 129.900,00 bez DPH (157.179,00 s DPH))
Pro: 8 Proti: Roubal, Brož Zdržel se: Sekyra A.
21/706 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností Egomotion s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00
Plzeň, IČ: 28050924, jako dodavatele propagace v rámci projektu „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy“ spolufinancovaného z Národního
programu podpory cestovního ruchu, podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ a pověřuje starostu města Ing.
Michala Šnebergra k podpisu příslušné smlouvy.
Egomotion s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, IČ: 28050924
je vítězným uchazečem zakázky malého rozsahu „Turistickým vláčkem
okolím Železné Rudy – propagace“. (nabídková cena – 178.000,00 bez
DPH (215 380,00 s DPH))
Pro: 8 Proti: Roubal, Brož Zdržel se: Sekyra A.
18:51 hod. – dostavila se p. Lehká
21/707 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření
č. 7, dle přílohy č.1 u zápisu .
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 21/708 Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje žádost od R TEAMU, Praha o poskytnutí dotace na plavecko běžecký pohár v požadované
částce 5 000.- Kč.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 21/709 Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro R TEAM, Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 21/710 Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje žádost od Linky
bezpečí, z.s. o poskytnutí dotace na činnost bezplatné Linky bezpečí
v požadované částce 7 500.- Kč.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 21/711 Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Linku bezpečí, z.s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 7 500.- Kč.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 21/712 Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje žádost od Spolku
VLČÍ MÁKY o poskytnutí dotace na činnost spolku VLČÍ MÁKY v požadované částce 20 000.- Kč.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: Mareš
21/713 Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro spolek VLČÍ MÁKY a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši
20 000.- Kč.
Pro:1 1 Proti:- Zdržel se: Mareš
21/714 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu, 36. výzvy „Stanice
Pokračování na straně 4
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integrovaného záchranného systému“ na projekt „Hasičská stanice ŽR“
a pověřuje starostu města Ing. Michala Šnebergra podpisem příslušných
smluv. (celkové náklady 46 397 422,00; nezpůsobilé náklady 9 415
350,00; způsobilé výdaje 36 982 072,00; dotace 33 283 864,80; spoluúčast města 3 698 207,20)
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 19:20 hod. – odešel p. Sekyra M.
21/715 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přípravu projektů
částí cyklostezek ( úseky : Ž.Ruda - Špičák, Ž.Ruda – Alžbětín, Špičák
– Špičácké sedlo, Špičák bývalá pošta – Špičácké sedlo, Informační park
Špičácké sedlo)
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -

21/726 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh manželů Karla
Nováka, trvale bytem Svépomoc 670, Sezimovo Ústí a Jany Novákové
Jablonkové, trvale bytem Spolková 78/2, Plzeň na změnu regulačního
plánu města Železná Ruda, místní část Špičák na pozemcích p. č. st. 230,
318/15 v k. ú. Špičák podaný dne 23. 8. 2017.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: Papež
20:10 hod. – odešel p. Papež 20:15 hod. – odešel p. Roubal 20:17 hod. –
odešel p. Sekyra A. 20:10 hod. – vrátil se p.Papež
Ing. Milan Kříž
Ing. Michal Šnebergr
místostarosta
starosta

21/716 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přepracování projektu a podání žádost o dotaci na projekt „Vodní plocha, vodní prvky“
u ZŠ Železná Ruda
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 21/717 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje opravy povrchu
komunikací frézovaným asfaltem dle návrhu majetkového odboru MěÚ
Železná Ruda
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 19:38 hod. – odešel p. Horek 19:40 hod. – odešel p. Sekyra A. 19:43 hod.
– vrátil se p. Horek
21/718 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje posílení vodních
zdrojů na Špičáku. Majetkový odbor MěÚ Železná Ruda předloží a projedná možnosti zhotovení vrtů na posílení vodních zdrojů.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 19:48hod. – vrátil se p. Sekyra A.
21/719 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy
o umístění zařízení distribuční soustavy a o provedení stavby elektropřípojky na pozemku p. č. 985/1 v k. ú. Špičák.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 21/720 ZM ŽR schvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle
Územního opatření o stavební uzávěře pro ARC – H informační panel na
odstavné ploše v lyžařském areálu Nad nádražím – Belveder na pozemcích č.p. 386/6 a 382/25
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 21/721 ZM ŽR schvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle
Územního opatření o stavební uzávěře pana Miroslava Sládka, U Torovky
492, 330 26 Tlučná, na stavební úpravy 1. PP a části 1. NP objektu Železná Ruda čp. 440 na st. parc. č. 692 v k.ú. Železná Ruda.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 21/722 ZM ŽR schvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle
Územního opatření o stavební uzávěře společnosti Ateliér M.A.T.T. s.r.o.,
Převrátilská 330, 390 01 Tábor, na výstavbu rozhledny Můstek na p.p.č.
300/4 v k.ú. Hojsova Stráž.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: 21/723 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání územního
plánu sídelního útvaru Železná Ruda, změna č. 13.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: Papež
21/724 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zadání regulačního
plánu města Železná Ruda, místní část Špičák, změna č. 4.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: Papež
21/725 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odložení do doby
schválení územní studie návrh Michaela Hubky, trvale bytem Francouzská 45, 326 00 Plzeň; Davida Pachmanna, trvale bytem Štefánikova
610/39, Černice, 32600 Plzeň a Ing. Zdeňka Pokorného, trvale bytem Bělohorská 1166/18, 30100 Plzeň podaný dne 14. 8. 2017 na pořízení změny
územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda na pozemcích p. č. 385/5,
385/6 v k. ú. Železná Ruda. Navrhované využití: Bydlení.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -

Vážení čtenáři Železnorudského
zpravodaje,
Železná Ruda obdržela, již po třetí, prvenství v soutěži „My už třídit
umíme“, a proto mi dovolte pár řádek k odpadům, čistotě a pořádku
v našem správním území. Samotné ocenění můžeme chápat jako výhru
ve sběru a třídění odpadu, ale vše má své „ale“. Jsem samozřejmě rád,
že jako město jsme schopni odpady efektivně shromažďovat a třídit v
rámci míst pro separovaný odpad. Děkuji zaměstnancům městského
úřadu, občanům města a všem ostatním, kteří poctivě třídí odpad. Velkou pomocí pro sběr a třídění odpadu byla výstavba sběrného dvora,
ten významnou měrou přispěl ke kultivovanému sběru odpadů a jejich
likvidaci. Zásadním faktorem je ale množství, které je v našem městě
ovlivněno nejen stálou populací, podnikatelskou činností, ale také turistickým ruchem a rekreačními nemovitostmi. Významným fenoménem
v množství odpadů, a to v celé západní příhraniční oblasti, je to, že
dochází i k převážení odpadu přes hranice. Je to dáno důsledným systémem třídění a likvidace odpadu u našich sousedů, a z tohoto pohlePokračování na straně 5
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„Provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu
Je to již skoro dva roky, co provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu v našem městě sami. Za tu dobu jsme se v této oblasti mnohému
naučili, avšak stále se objevují nové a nové podněty a situace, na které
musíme okamžitě reagovat, které musíme řešit a vyřešit.
Obrovským úkolem jsou pro nás mimo běžného denního provozu také
údržba, obnova a zefektivňování naší vodohospodářské infrastruktury
jako takové. Rozsah tohoto druhu majetku města je poměrně obrovský,
když si vezmete, že jde o kanalizační systémy a vodovody od Železné
Rudy přes Alžbětín a Špičák až po Hojsovu Stráž. Využíváme tudíž každé
příležitosti, při které můžeme části těchto inženýrských sítí zkontrolovat,
opravit, případně vyměnit. V loňském roce se takto například podařilo
rekonstruovat vodovody v ulicích Pancířská a Nad Tunelem v souvislosti
s plánovanou kompletní opravou silničního svršku, letos jsme podobně
vyměnili kanalizaci a vodovod v prostoru právě dokončované kruhové
křižovatky. Tato akce se výborně povedla i po stránce jejího financování,
když investovaný finanční objem bude městu v plné výši kompenzován
ve formě oprav komunikací využívaných po dobu výstavby kruhové křižovatky jako objízdné trasy. Letos ještě plánujeme opravu kanalizace v
prostoru pod Mateřskou školkou, tedy v místě stále častějších havárií.
Když k tomu připočteme řadu menších i větších oprav prováděných průběžně během celého roku, jako byla například výměna části vodovodu na
Špičáku, výměna několika šoupat na vodovodu v Železné Rudě, opravy
poruch na vedení a podobně, když tohle všechno sečteme, tak z toho je vidět, že město Železná Ruda investuje v této oblasti ročně několik miliónů

korun. Ale věřím, že jsou to velmi dobře investované prostředky, pro chod
města zcela nezbytné, i když třeba nejsou hned na první pohled patrné.
Ještě zmíním největší akci pro příští rok a tou bude, jak pevně věřím, kompletní rekonstrukce ulice tř. 1. Máje, při které my plánujme mimo jiného
vyměnit, resp. zcela nově vybudovat především dešťovou kanalizaci a vodovod, případně i částečně rekonstruovat kanalizaci splaškovou. Na naplánování této akce proto již několik měsíců intenzivně spolupracujeme s odbornými
firmami tak, abychom připravili perfektní podklady pro realizaci tohoto díla.
Jak jste si nyní mohli přečíst a jak si jistě umíte představit, tak je Vám
jasné, že provozování vodohospodářské infrastruktury je nelehká, složitá,
náročná, ale také nesmírně zajímavá oblast naší činnosti. Jsem i nadále
přesvědčen, že rozhodnutí zastupitelstva o zpětném kompletním převzetí
vodohospodářské infrastruktury pod křídla města bylo správné.
Jakub Frenzl, vedoucí Majetkového odboru
Město Železná Ruda
Kontakty:
technik vodohospodářské infrastruktury Miroslav Barák
e-mail: barak@zeleznaruda.cz
tel. / mob.: +420376361228 / +420737202424
vedoucí majetkového odboru Jakub Frenzl
e-mail: frenzl@zeleznaruda.cz
tel. / mob.: +420376361221 / +420724017344
Uvedené kontaktní údaje slouží také pro hlášení poruch a havárií.

Mapování k.ú. Špičák dokončeno
Katastrální úřad bude v listopadu informovat vlastníky nemovitostí k.ú. Špičák
o dokončení obnovy katastrálního operátu
novým mapováním a vyzve je k veřejnému
nahlédnutí. O co se jedná? Mám se jako
vlastník nemovitosti a pozemků v k.ú. Špičák
takového projednání zúčastnit? Na otázky
odpovídá Ing. Věra Palečková, vedoucí Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj:

Dokončení ze strany 4

du, pro některé, ne zrovna pořádkumilovné
a pečlivé tamní producenty, je jednodušší
vyvézt odpad do Čech. Sousední Německo
má velice důsledný systém třídění a sběru
odpadů, který je vázán poplatkem za nemovitost a pečlivým tříděním ve sběrném
dvoře tak, aby nevznikal odpad, ale obchodovatelná komodita, která je prodejná na
trhu. V tomto ohledu máme ještě co dohánět
a není to jen o ochraně životního prostředí, ale
i o tom, jak získat finanční prostředky do
městské kasy a ne za odpady a jejich likvidaci platit.
Závěrem ještě jednou děkuji všem, kteří
podporují úsilí o efektivní sběr, třídění a likvidaci odpadů a přispívají tak k čistějšímu
Želznorudsku.
Michal Š n e b e r g r
Starosta města

„Toto jednání sice není pro občany povinné,
ale je v zájmu každého vlastníka nemovitosti se s novou mapou seznámit a nechat si vše
vysvětlit. Vzhledem k tomu, že může dojít
a také dochází ke změně výměr bude mít vlastník
v příštím roce (do 31.1.2018) povinnost upřesnit výši daně z nemovitosti. Navíc dochází
k doplnění všech vlastnických parcel, tzn. i parcel zjednodušené evidence (pole, lesy); a i tam
pak vzniká povinnost vlastníka přiznat a platit
z těchto parcel daň z nemovitosti (doposud platil uživatel, nájemce).“
Na veřejném projednání se dozvím, zda se
mi změnila výměra pozemku, mohu získat
ještě nějaké další informace?
„Vlastník bude v termínu vyložení nového
operátu, což je od 13.11. do 27.11.2017, seznámen se srovnávacím sestavením parcel před
obnovou a po obnově katastrálního operátu,
případně i s informativním výpisem z katastru
nemovitostí po obnově katastrálního operátu.
Vlastníci se mohou během veřejného nahlédnutí
seznámit se všemi novými skutečnostmi (zobrazením parcel a staveb, kulturou svých pozemků,
výměrou apod.), k dispozici jsou jim odborní
pracovníci katastrálního úřadu, kteří na místě
vysvětlí a zodpoví případné dotazy a projednají
připomínky.“
Informace o jednání je zveřejněna na
úřední desce, ale vlastníci nemusí být z dané
obce. Jak se dozví, že je nová mapa vyložena
k nahlížení?
„Každého vlastníka, který nemá trvalé bydliště v příslušné obci, obesílá Katastrální úřad
doporučeným dopisem.“

Ale může se stát, že prostě v danou dobu
nemohu přijít, co se pak stane? Kde získám
tyto důležité informace?
„Informativní výpisy spolu s mapami zůstávají po dobu 14 dnů od zahájení vyloženy na
obci. Ve dnech 13. – 15.11.2017 od 9.00 – 16.00
hod. a 16.11. od 9.00 do 13.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo
osoba pověřená obcí. V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout
zájemci požadované údaje o nemovitostech,
které vlastní nebo ke kterým je v jeho prospěch
zapsáno jiné věcné právo, bude možné po předchozí dohodě na čísle 377 162 271 nahlédnout
do návrhu obnoveného katastrálního operátu
v budově Katastrálního úřadu v Plzni (Radobyčická ul. 12) nebo také po předchozí dohodě
na čísle 376 350 263 na Katastrálním pracovišti
Klatovy. V termínu veřejného nahlédnutí a až
do doby vyhlášení nové mapy je rovněž možné většinu informací o obnovovaném operátu,
a to jak popisné, tak i grafické informace, nalézt
na veřejné internetové adrese (zdarma) http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/ v informacích uvedeného katastrálního území. Po vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu bude mapa
včetně dílčích popisných informací katastru nemovitostí a stavu jednotlivých řízení nepřetržitě, veřejně a zdarma přístupná na internetu na
adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.“
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Folklorní dětský soubor „Hořeček“ slaví 1. výročí
Dne 12. října 2017 oslaví folklorní dětský
soubor „Hořeček“ první výročí svého vzniku.
V tento den se před rokem poprvé sešly děti
se svými vedoucími a vyzkoušely první krůčky
folklorního tance. Soubor působí od podzimu
2016 při ZŠ a MŠ Karla Klostermanna v Železné Rudě. Během roku zvládli tanečníci celkem
pět choreografií sestavených na lidové písně
pocházející z Plzeňského a Jihočeského kraje,
přičemž přednost mají především písně ze Šumavy. Celkem 14 dětí ve věku pět až deset let
nejen tančí, ale jsou také výbornými zpěváky.
Vedle tohoto souboru byla v únoru 2017 založena folklorní muzika Hořec, která má v současnosti 8 členů. Její součástí jsou čeští a němečtí
muzikanti z blízkého i dalekého okolí Železné
Rudy, kteří zajišťují hudební doprovod při vystoupení dětí. Úpravy lidových písní zajišťuje
místní rodák, Martin Červenka.

K folkloru patří bez pochyby kroj. Během
léta se začaly rekonstruovat a šít kroje pro děti
dle šumavského a železnorudského vzoru. V následující fázi, po získání dalších financí, bude
započato šití krojů pro dospělé – muzikanty.
Málo kdo z nás asi tuší, a historické zdroje jsou
toho důkazem, že i Železná Ruda má svůj kroj.
Kroje jsou rekonstruovány na základě dobových fotografií a německých zdrojů. Obnova
krojů je zároveň konzultována s paní etnografkou ze strakonického muzea, která má s tvorbou šumavských krojů bohaté zkušenosti. Konzultace pak dále probíhají s paní etnografkou
z Mnichova, která je odbornicí na rekonstrukci
šumavských krojů z bavorské strany. Kroje šije
paní švadlena z Chodska, která je profesionální
švadlenou a má bohaté zkušenosti s šitím chodských krojů.

První vystoupení proběhlo v sobotu 24. června
2017 v prostorách hraničního nádraží v Alžbětíně v rámci projektu „Historické dny Přírodního
parku Bavorský les“. Své druhé veřejné vystoupení si děti s muzikanty užili na stejném místě
a to v neděli 24. 9. 2017 v rámci akce „Česko-bavorská neděle“, kterou organizuje spolek
Přes Hranici/Über d´ Grenz. Při zářijovém vystoupení děti tančily již ve svých krojích.
Soubor má velkou podporu u Města Železná Ruda a u vedení ZŠ Karla Klostermannna.
Velké poděkování patří panu starostovi Šnebergrovi a panu Valešovi za přislíbenou finanční
podporu, dále pak panu řediteli Drahorádovi
a paní Podroužkové za technické a ekonomické
zázemí. Náklady souboru jsou financovány také
z členských příspěvků, které zajišťují rodiče
dětí.
Závěrem malé zamyšlení: Co vedlo tři zakladatelky k iniciativě založit folklorní soubor? Je
obecně známo, nejen v místní lokalitě železnorudska, že lidová píseň nachází mezi lidmi čím
dál menší prostor. Záměrem tedy bylo nabídnout místním dětem novou aktivitu, při které
si mohou prožít radost ze společného zpěvu
lidových písní a užít si tance s folklorními prvky. Objevovat své nové pohybové schopnosti,
dovednosti a získat tak znalosti kousek historie našich předků. Mimo jiné také oživovat a
uchovávat šumavské zvyky, lidové tradice a to
vše předávat dalším generacím. Přejeme dětem
i muzikantům, ať jejich společné folklorní nadšení a radost jen kvete a těšíme se na všechny,
kteří by chtěli naše řady rozšířit.
Děkujeme také všem našim příznivcům za
podporu této aktivity, která historicky byla, je
a může být nadále součástí kulturního života na
hranicích Železné a Bavorské Rudy.
Bára Matt – Kučeravá, Marta Windsor,
Monika Najmanová –
zakladatelky folklorního dětského souboru Hořeček

J

Zprávičky z mateřské školy

První pondělí v měsíci září bylo ve znamení začátku nového školního roku i v mateřské
škole. Děti se tu sešly po prázdninách se svými
p. učitelkami i s novými kamarády. Provoz byl
zahájen ve třech třídách, ve kterých proběhly
během září informativní schůzky pro rodiče.
Cílem a smyslem tohoto setkání učitelek s rodiči je vytvoření prostoru pro dotazy a vzájemného dialogu ve prospěch dětí. Rodiče tak
mohou mimo jiné získat informace o organizaci
předškolního vzdělávání, zajištění provozu mateřské školy, o způsobu práce s dětmi v jednotlivých třídách a jejich zaměřeních. Také mají
možnost využít poradenství v oblasti výchovy
a vzdělávání dětí předškolního věku. Rodiče dětí
nejstarší věkové skupiny byli seznámeni s legislativními změnami školského zákona, ze kterých plyne mimo jiné i povinná školní docházka
v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

J

Čmeláci
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Zprávičky z mateřské školy

Ti nejmenší se letos sešli ve třídě Broučků. První dny se neobešly bez slziček a obav
z nového prostředí. Ale přes všechna počáteční
úskalí s adaptací již většina dětí zvládá ranní odloučení od rodičů a užívá si různé hry a činnosti
připravované pro ně učitelkami během celého
denního pobytu ve školce.
Děti střední věkové skupiny, tedy čtyřleté
a pětileté, se scházejí ve třídě Sluníček. Pokračují ve svých zkušenostech získanými během
loňského roku a užívají si tvoření s keramickou
hlínou. Společnou básničkou „Sluníčka jsme
veselá, usměvavá, hravá…“ se vítají každé
ráno. Hlínohraním si zpestřují každodenní školkové činnosti a začínají zvesela svým mottem:
„Haptíme si haptíme, s radostí si tvoříme.“ Haptické (hmatové) vnímání si rozvíjí nejen při práci s hlínou, ale i s papírem, kinetickým pískem
a při manipulaci s nejrůznějšími přírodními materiály. Jejich oblíbeným pořekadlem je: „Hlína
nebo bláto, vždy to stojí za to!“ První výtvory
malých umělců se prozatím suší. Už se těší, až
si je na konci října, po domalování a vypálení
v peci, hotové odnesou domů v podobě podzimní dekorace.
Třída Čmeláků je třídou nejstarších dětí ve
školce, tedy tzv. předškoláků. Tento rok je pro
ně klíčový a zároveň poslední v rámci předškolního vzdělávání. Formou her a zajímavých
činností, které v rámci třídního vzdělávacího
programu pro ně připravují třídní učitelky, si
zdokonalují své schopnosti a dovednosti potřebné nejen pro život, ale také pro významný
a důležitý mezník v jejich životě – absolvování
zápisu do ZŠ a zahájení školní docházky nástupem do 1. třídy. Čmeláci podnikli během září
několik turistických výletů pěšky i vlakem do
okolí Železné Rudy. Mimo jiné se zúčastnili
několika exkurzí. Jednou z nich byla návštěva informačního centra, kde shlédli zvířata
a ptáky žijící na Šumavě. Dále pak navštívili
„Akvatýnu“, kde s velkým zájmem pozorovali různé živočichy suchozemského i vodního
světa. Také si užili zajímavé vyprávění tatínka

J

Broučci

Sluníčka
Matěje Fürsta (majitele Akvatýny) a své zážitky
výtvarně zachytili po návratu do školky. Krásné
podzimní počasí využily děti se svými učitelkami k návštěvě Kneippových lázní, umístěné
v malebné přírodě pod hotelem Grádl. Cestou
děti určovaly druhy stromů a keřů, překonávaly
přírodní překážky. Začátkem října využili Čmeláci pozvání paní Kadlecové a navštívili místní
knihovnu. Užili si poslech četby paní knihovnice a to úryvek z knihy Václava Čtvrtka „Kocour
Damián“. Na památku si odnesli záložky do
knížek a novou knihu na čtení při odpoledním
odpočinku ve školce s názvem „Tafík a cesta na
konec světa“.
4. října proběhlo v mateřské škole fotografování dětí s vánoční tématikou profesionálním
fotografem. Rodiče tak budou moci podarovat
blízké svátečními fotografiemi svých ratolestí.

Čmeláci v knihovně

Z příspěvků jednotlivých tříd MŠ zapsala
Monika Najmanová
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Mé soukromé zamyšlení nad knihami
Knihy. Nevím, jak vás, ale mě jejich vůně mě přitahuje jako magnet.
Vášeň pro psané slovo mě nikdy
v životě neopustila ani na okamžik
a stála mi věrně po boku jako voják
v dobách veselých i smutných. Je to
krásná vlastnost knih, že bývají nablízku, když je potřebujeme. Hledáme zábavu, rozptýlení, někdy pomoc a možná i zapomnění, když je nám
zle. Pátráme po vzorech, radách i řešení různých situací, aniž si to vůbec
uvědomujeme. Nasáváme příběhy hrdinů, žijeme je s nimi, fandíme jim

a je-li to opravdu dobrá kniha, jen velmi neradi je opouštíme. Unikáme
z reality všedních dní prostřednictvím osudů fiktivních hrdinů, zhlížíme
se v nich, jsou pro nás ikonou, varováním i poučením. Je toho mnoho, co
nám knihy přinášejí. Promlouvají k nám, sdělují své myšlenky, pocity,
sdílí zkušenosti, dovolují nám SNÍT. Někdy jsou blíž než nejbližší přítel, protože on prostě teď nemá čas. Po nich stačí jen sáhnout, přivonět,
otevřít a začít číst. Čas mají a čekají. Příběhy v knihách, které přežijí své
autory schované v křehkých stránkách papíru. Vždy nablízku, vždy po
ruce. Příběhy ožijí s našima očima, nedočkavé, aby byly vyprávěny, znovu a znovu. Ony nestárnou, my ano. Pospěšte si, ať jich stihnete co nejvíc.
Věra Kadlecová, knihovnice

Na Šumavě po 59 letech

Těm o rok starším děkujeme, že nás mladé vzali ve stejném termínu
setkání pod svá křídla. Bylo jich více a letos mezi nimi převažovaly ženy.

Sešli jsme se na Šumavě, tady v restauraci stejného jména, tak jako
před rokem, abychom si oživili, jaké to kdysi bylo. Byli jsme zase tři.
Nepřijel zraněný Honza Šmíd, přijel Jarda Krátký. Je jediný, na koho si
vzpomínám ještě ze školky. Bylo to v době, kdy jsme bydleli v 1. patře
domu proti pomníku.
Naproti bydlel pan Dvořák. Měl tatrovku a já se vždy těšil, když zvedl
kapotu, zatočil klikou a motor tatrovky se začal převalovat v pomalých
otáčkách. Úžasné auto.
Vedle nás bydlel doktor Pejša. Čas od času měl s námi práci. Chodili
jsme si hrát do kráterů po bombách, kam se vyváželo tolik zajímavých
věcí. Jednou, když jsem si vytrhl kus bříška prstu, doktor Pejša ránu vyčistil, zasypal a obvázal. Rána se po několika převazech zahojila. Problém nastal až letos při výměně občanky. Prst se programu na otisky nějak nelíbil.
No a školka byla pod námi, tam kde nedávno byla lékárna. S Jardou
Krátkým jsem se tam často pral. Vždycky jsem prohrál. Až jednou někdo
řekl, že musím pít mléko, abych byl silný. Doma jsem vypil tři skleničky
mléka a druhý den nad Jardou zvítězil. Byl to zážitek, který stál za zapamatování. Tak jsem mu to teď připomenul, aby si to také pamatoval.
Pamatujeme si toho hodně. Probrali jsme toho jen část. A tak zase za
rok. Je nám líto, že už nikdy nepřijde Věra Šimková a že zatím nevíme nic
o Anně Burianové, Marii Bergelové a Karlovi Moule.

P.S. Na fotce část těch o rok starších. Fotil Jarda Krátký

䜀愀氀
愀欀
漀渀挀攀爀
琀洀攀稀
椀
渀爀
漀搀渀
栀漀栀甀搀攀戀渀
栀漀瀀爀
漀樀
攀欀琀
甀䨀
愀稀
稀戀攀稀栀爀
愀渀椀
挀

䐀攀戀漀爀
愀
栀䌀愀
爀
琀
攀爀
⠀
唀匀⤀
Ⰰ
一漀爀
戀攀爀
琀
䜀漀琀
琀
猀
挀
栀愀
氀
欀⠀
䐀䔀⤀
☀䔀愀
猀
琀
圀攀猀
琀
䔀甀爀
漀瀀攀愀
渀䈀椀
最䈀愀
渀搀⠀
䔀唀⤀

䔀氀
氀
愀☀䴀漀爀
攀
 ⸀
瘀ﴀ爀
漀ഁ
渀愀爀
漀稀
攀渀
䔀氀
氀
礀䘀椀
琀
稀
最攀爀
愀氀
搀漀瘀

嘀攀氀
欀搀椀
瘀愀搀氀
漀Ⰰ
倀氀
稀
攀䠁Ⰰ
猀
漀戀漀琀
愀㈀
⸀
夁

樀
渀愀㈀ 
㜀瘀
㤀㨀
㌀栀
倀漀夁
搀䨀
愀稀
稀戀攀稀栀爀
愀渀椀
挀稀
⸀
猀
⸀
瘀攀猀
瀀漀氀
甀瀀爀
挀椀
猀䐀椀
瘀愀搀氀
攀洀 䨀
⸀
䬀⸀
吀礀氀
愀
䐀攀戀漀爀
愀栀䌀愀爀
琀
攀爀樀
攀樀
攀搀渀愀稀渀攀樀
氀
瀀攀猀
眀椀
渀最甀樀

挀
挀栀樀
愀稀
稀
漀瘀ﴀ挀栀稀
瀀ᬁ瘀愀ഁ攀欀
渀愀猀
瘀ᬁ琀
ᬁ⸀
匀瘀氀
愀猀
琀
渀
猀
欀甀瀀椀
渀漀甀瀀爀
漀挀攀猀
琀
漀瘀愀氀
愀稀
攀洀ᬁ欀
漀甀氀
椀
愀樀
愀欀
漀猀
氀
椀
猀
琀
欀愀
瘀礀猀
琀
甀瀀漀瘀愀氀
愀猀爀
攀渀漀洀漀瘀愀渀ﴀ洀椀
漀爀
挀栀攀猀
琀
爀
礀
Ⰰ
欀
攀欀琀
攀爀
ﴀ洀 瀀愀琀
夁

渀愀瀀夁
⸀
琀
栀攀
䴀攀琀
爀
漀瀀漀氀
攀伀爀
挀栀攀猀
琀
爀
愀Ⰰ
琀
栀攀匀攀搀愀瘀椀
䰀愀琀
椀
渀䨀
愀稀
稀䈀椀
最䈀愀渀搀Ⰰ
琀
栀攀䘀爀
愀渀欀昀
甀爀
琀
刀愀搀椀
漀匀礀洀瀀栀漀渀礀伀爀
挀栀攀猀
琀
爀
愀愀渀搀䈀椀
最䈀愀渀搀愀搀愀氀
愁

⸀
嘀氀
攀琀
漀愁
渀
洀爀
漀挀攀
瀀夁
椀
瀀漀洀
渀猀
氀
愀瘀渀漀甀稀
瀀ᬁ瘀愀ഁ欀甀洀椀
渀甀氀
栀漀猀
琀
漀氀
攀琀

⸀
一漀爀
戀攀爀
琀䜀漀琀
琀
猀
挀栀愀氀
欀瀀愀琀
夁

欀爀
攀渀漀洀漀瘀愀渀ﴀ洀 攀瘀爀
漀瀀猀
欀ﴀ洀 瘀漀欀愀氀
椀
猀
琀
漁洀⸀
䨀
攀
洀椀
猀
琀
爀
攀洀 椀
洀瀀爀
漀瘀椀
稀
漀瘀愀渀栀漀樀
愀稀
稀
漀瘀栀漀稀
瀀ᬁ瘀甀ጠ猀
挀愀琀
甀Ⰰ
猀渀
洀縁猀
攀稀
愀夁
愀搀椀
氀
洀攀稀
椀
 渀攀樀
氀
攀瀀愁

挀栀瘀攀猀
瘀ᬁ琀
ᬁ⸀
䨀
愀稀
稀
漀瘀栀漀甀稀
渀渀
搀漀猀
栀氀
椀
樀
愀欀
漀琀
爀
甀洀瀀攀琀
椀
ⴀ
猀
琀
愀渀攀戀漀欀礀琀
愀爀
椀
猀
琀
愀⸀
伀搀爀
漀欀甀
㤀㤀㌀瀀漁猀
漀戀
樀
愀欀
漀瀀爀
漀昀
攀猀
漀爀渀愀䴀愀愀猀
琀
爀
椀
挀栀琀
䄀挀愀搀攀洀礀漀昀䴀甀猀
椀
挀瘀䠀漀氀
愀渀搀猀
欀甀愀䤀
渀琀
攀爀
渀愀琀
椀
漀渀愀氀
䴀甀猀
椀
挀䌀漀氀
氀
攀最攀瘀攀
䘀爀
攀椀
戀甀爀
最甀⸀
䔀愀猀
琀圀攀猀
琀䔀甀爀
漀瀀攀愀渀䈀椀
最䈀愀渀搀樀
攀漀爀
挀栀攀猀
琀
爀猀
氀
漀縁
攀渀ﴀ稀
攀愁
瀀椀
ഁ欀
漀瘀ﴀ挀栀
洀甀稀
椀
欀愀渀琀
漁稀挀攀氀
䔀瘀爀
漀瀀礀
⸀
䨀
攀猀
漀甀ഁ猀
琀

瀀爀
攀猀
琀
椀
縁
渀
䜀氀
攀渀䈀甀猀
挀栀洀愀渀渀䨀
愀稀
稀
䄀欀愀搀攀洀椀
攀瘀䐀漀爀
琀
洀甀渀搀甀⸀
䐀椀
爀
椀
最攀渀琀
攀洀 樀
攀唀眀攀倀氀
愀琀
栀⸀
倀夁
攀搀瀀爀
漀搀攀樀
瘀猀
琀
甀瀀攀渀攀欀㨀
䐀椀
瘀愀搀氀
漀䨀
⸀
䬀⸀
吀礀氀
愀愀瀀夁
攀搀瀀爀
漀搀攀樀
渀
洀
猀
琀
愀倀氀
稀
攀䠁猀
欀
瘀猀
琀
甀瀀攀渀欀礀
Ⰰ
漀渀ⴀ
氀
椀
渀攀㨀
眀眀眀⸀
瀀氀
稀
攀渀猀
欀愀瘀猀
琀
甀瀀攀渀欀愀⸀
挀稀愀眀眀眀⸀
樀
愀稀
稀
戀攀稀
栀爀
愀渀椀
挀⸀
挀漀洀

Jan Baloun

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

STRANA 9

Vážení čtenáři,
opět se nám přiblížily zimní měsíce a znovu chceme apelovat hlavně na řidiče, aby nepodceňovali ranní námrazy a mokré listí na silnicích, které
dokáže nepěkně klouzat a řidiče potrápit. Stejně tak nezapomeňte myslet na včasnou výměnu pneumatik za zimní, tak jak to ukládá zákon. Jedním
z dlouhodobých problémů našeho sboru i jednotky je nedosatek členů. Popřemýšlejte, zda-li byste se chtěli stát členem sboru nebo výjezdové jednotky,
jestli byste nám chtěli pomoci pořádat různé kulturní a společenské akce, nebo jestli byste měli zájem pomáhat ostatním, zachraňovat životy a majetek… Příště o tom napíšeme víc, ale již nyní najdete podrobnosti na našem webu.

Září 2017
7 x technická pomoc
2 x dopravní nehoda
11. 9. – K odstranění nebezpečného bodavého hmyzu jsme vyjeli na Javornou. Roj se nacházel ve křoví u obecní komunikace, takže
jsme jej odstranili pomocí chemického postřiku.
13. 9. – K odstranění spadlého stromu přes silnici jsme vyjeli na Hojsovu
Stráž. Strom ležel navíc přes el. vedení, takže muselo být vyčkáno na odpojení vedení a až poté byl strom rozřezán a odstraněn.
13. 9. – Od předchozí události jsme přejeli k odstranění další větve, která
spadla na silnici jen o několik stovek metrů dál. Pomocí motorové
pily byla silnější větev ze silnice odstraněna.
13. 9. – Třetím dnešním výjezdem bylo otevření bytu, ve kterém zůstal
kojenec a matce se průvanem zabouchly vchodové dveře. Pomocí
speciálního vybavení byl byt zpřístupněn.
13. 9. – K dalšímu padlému stromu jsme vyjeli mezi Zelenou Lhotu
a Milence. Pomocí motorové pily byl strom, který blokoval jeden
jízdní pruh odstraněn.

14. 9. – K odstranění další spadlé části stromu jsme vyjeli mezi Špičák
a Hojsovu Stráž. Větev byla z jednoho jízdního pruhu uklizena
mimo komunikaci.
15. 9. – K jednomu spadlému stromu přes silnici jsme vyjeli na Keple. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o 4 stromy. Všechny byly pomocí
motorové pily rozřezány, odstraněny a silnice zprůjezdněna.
24. 9. – K odstranění menší dopravní nehody jsme vyjeli na Klatovskou
ul. Zde se srazil osobní automobil s motorkou. Pomocí sorbentu
jsme odstranili uniklé provozní kapaliny z motocyklu a událost
předali Policii ČR.
29. 9. – Poslední událostí tohoto měsíce byla nehoda motorkáře. Původně
nahlášena u Hojsovy Stráže, později upřesněno pod Nejvyšším
bodem u Starého Brunstu. Na místě již zasahovala Horská Služba a náhodou okolo jedoucí lékaři. Byla provedena protipožární
patření a asistování ZZS při ošetření a transportu těžce zraněného řidiče do vrtulníku LZS, pro který bylo vyhrazeno místo na
přistání o několik desítek metrů výš. Proto byla silnice uzavřena
na přibližně půl hodiny. Po zadokumentování nehody Policií ČR
a odstranění motocyklu mimo silnici byl provoz obnoven. Řidič
protijedoucího motocyklu, který byl zasažen po silnici se smýkající motorkou, vyvázl z nehody bez zranění, pouze s poškozeným
strojem.
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Nový „rychlý zásahový vůz“ Ford Ranger
V létě jsme obdrželi nový zásahový vůz RZA
Ford Ranger. Ne že bychom byli tak zhýčkaní
a chtěli po 10 letech provozu bývalý RZA
Nissan Pick-up vyměnit za něco hezčího, ale
při jízdě k dopravní nehodě se zraněním jsme
v loni v prosinci měli sami nehodu. I to se
bohužel stává, jsme také lidé. Zastupitelé tak
rozhodli o zakoupení moderního a bezpečného vozu Ford Ranger, který byl za něco přes
300.000,- přestavěn do lety prověřené podoby
původního RZA Nissan. Čili na korbu byla
připevněna konstrukce z hliníkových profilů,
polepená hliníkovým a nerezovým plechem
s různými úchyty a dozadu vysouvacím platem.
Z každého boku je přístup k vybavení do nástavby skrze hliníkovou roletu a do zadní části
skrze výklopné dveře. Veškeré vybavení bylo
použito z původního vozu, takže zde najdeme
to nejdůležitější, co je zapotřebí u dopravních

o objemu 3.2l, neboť vozidlo je naloženo téměř
na maximální přípustnou mez a víme, že je to
tu všude do kopce, čili aby nebyl hnán do svých
krajních mezí, ale nabídl dostatečný výkon pro
bezpečné předjíždění a svižnou jízdu. Provedení je samozřejmě 4x4 s uzávěrkou diferenciálu
a paketem pro horší cesty, čili spodním plechovým krytem motoru. Vpředu pod mřížkou chladiče je také schován lanový naviják. Vůz již absolvoval několik zásahů a zatím můžeme říct, že
jsme s volbou podvozku rozhodně neprohloupili
a jezdí perfektně. Takže ještě jednou díky zastupitelům, nejen za nás hasiče, ale i za všechny budoucí pacienty, kterým tento vůz poskytne
rychlou pomoc.
Filip Brož

nehod a menších technických zásahů: vyprošťovací sadu s pohonnou jednotkou (hydraulické
nůžky, rozpínák a válec), střihač pedálů, vysokotlaké hasicí zařízení s nádrží na 100l vody
a s dobou hašení 10 minut a přimíšením smáčedla, zdravotnické vybavení pro poskytnutí první předlékařské pomoci, dále vysunovací žebřík, motorovou pilu, sorbent pro jímání kapalin
a ropných produktů, koště, lopatku, nářadí
a další drobné vybavení pro stabilizaci vozidla
atd. Je skvělé vědět, že zastupitelům jde o blaho
místních občanů, turistů, či jen projíždějících.
Není totiž povinností města, takový vůz financovat a u naší jednotky vlastnit, ale vzhledem
k rozsáhlosti našeho hasebního obvodu kde
zasahujeme (od Zelené Lhoty, Hamrů, Hojsovy Stráže, Špičáku přes Alžbětín, po Javornou,
„Skelnou“ až k Prášilům) je to velmi vhodné.
Jsou to poměrně velké vzdálenosti, kde doba
jízdy s cisternou trvá o několik minut déle, než-li právě s RZA. A u událostí s vážným zraněním mnohdy rozhodují o přežití pacientů pouhé sekundy. Motor jsme zvolili ten nejsilnější

Tip na výlet: Chalupská slať u Borové Lady
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Š U MAVA

Od Všerub k Novým Hradům z dob nám méně známých
Vybráno ze starých archivů a průvodců
Část třetí

Řeky, vodní turistika, jezera
Vltava – má dva prameny, Teplou a Studenou,
obě pro vodáky sjízdné. Teplá z Lenory, případně již od Borových Lad. Délka celého toku odtud až k ústí je 433,3km. Studená od Haidmühle
v Rakousku /délka toku k ústí do Teplé Vltavy 15,2 km/. Horní tok Vltavy mezi loukami
a lesy pod šumavskými hřebeny je malebný.
Od Lipna k Vyššímu Brodu přes Čertovy proudy nelze jet, je možno použít dráhu. Cesta podle Vltavy je velmi romantická. Další plavba
z Vyššího Brodu přes Rožmberk, Český Krumlov, Zlatou Korunu, České Budějovice, žlebem
pod Karlovým hrádkem přes Hlubokou, je nezapomenutelná.
Otava – vzniká soutokem Křemelné a Vydry
u Čeňkovy pily. Její řečiště je vyplněno balvany,
proto je plavba možná jen při větší vodě.
Volyňka – je splavná při vyšší vodě z Volyně
k svému ústí do Otavy ve Strakonicích v délce
13,6 km, má značný spád.
Blanice – od železniční stanice Husinec k ústí
do Otavy u Putimi v délce 51 km. Za normální

Na soutoku Vydry a Křemelné každoročně startují vodáci sjezd Otavy

Slatě a rašeleniště

Ve slatích je několik nádrží, klausur, zvaných
Schwelle, na Weitfällerské /Rokytecké/, Rachelschwelle /Roklanské/, u Boubínského pralesa a jiné, které sloužily k plavení dřeva.
Z rašelinišť jsou nejvýznačnější Weitfällerská
a Plattenhausenská slať /Blatenská u Modravy/.
Velkolepým technickým dílem je Schwarzenberská stoka a plavební kanál u Antýglu,
a samozřejmě Vchynicko – Tetovský kanál,
spojující Vydru s Křemelnou.
Z archivních materiálů pana Š. Berky z Nýrska
sestavil Václav Chabr

Poděkování
Můstek na Vchýnicko-Tetovském plavebním kanále
vody je sjízdná z Volyně, za vyšší od nádraží
z Husince. Leží na ní města Vodňany a Protivín.
Úhlava – za vyššího stavu vody je sjízdná
z Nýrska nebo z Janovic n. Úhlavou. Pramení pod Špičákem, protéká hamerským údolím
a poté vtéká do nýrské přehrady. Vine se pěknými loukami, u Tajanova, ve Švihově naplňuje
hradní příkop, protéká Lužany, kde je zámeček,
bývalé sídlo mecenáše Josefa Hlávky a Přeštice.
Před Plzní se vlévá do Radbuzy. Délka sjízdné
Uhlavy z Nýrská k ústí je 75,3 km.

Jezera

Jsou ledovcového původu a zavírá je Čelní
moréna. Je to Černé, Čertovo, Prášilské, Pleso
/Laka/ a Plockensteinské jezero, celkem tedy
5 na české straně a 3 jezera na straně bavorské –
Velké a Malé Javorské a Roklanské. Jako jediný
rybník je Olšina, SV od Horní Plané, o výměře
I38 ha.

Při svém rekreačním pobytu v Železné
Rudě jsem nakupovala v prodejně Coopu.
U pokladny jsem omylem zanechala po
zaplacení peněženku s velkým obnosem
peněz, včetně platebních karet a dokladů.
Zjistila jsem chybějící peněženku až při
další platbě v jiné prodejně. Prostřednictvím Železnorudského zpravodaje děkuji
pokladnímu, panu Václavu Faltovi, že
se mé zapomnětlivosti po mém odchodu
všimnul, peněženku uschoval a následně
mě ji v pořádku předal. Ušetřil mi spoustu
starostí.
Naděžda Jahodová
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Aktuálně z Národního parku Bavorský les
Z vlčího výběhu Národního parku Bavorský les uteklo šest vlků
V noci na pátek utekli vlci ze zvířecího výběhu Národního parku Bavorský les poblíž Ludwigsthalu (okres Regen). Jak se zvířatům podařilo
uniknout, není doposud zcela objasněno. Cizí zavinění zatím není zcela
vyloučeno. Správa národního parku koordinuje další kroky s policií, vládou Dolního Bavorska, Okresním úřadem Regen a Bavorským ministerstvem životního prostředí a ochrany spotřebitelů.
„S nasazením všech možných lidských zdrojů děláme vše, co je
v našich silách, abychom zvířata pochytali,“ říká ředitel národního parku
Franz Leibl. Za tímto účelem se pokouší vlky přilákat na žrádlo. „Pokud
se to nepovede, použijeme anestetické zbraně. Poslední možností je zástřel zvířat z bezpečnostních důvodů,“ doplňuje Leibl. Je vyloučené, aby
tato zvířata zůstala ve volné přírodě. Krizová skupina, zřízená v Návštěv-

nickém centru Falkenstein v Haus zur Wildnis (Dům divočiny), koordinuje potřebná opatření.
Z devíti vlků žijících ve výběhu zmizelo podle současných informací
šest zvířat. Tato zvířata nemají šanci ve volné přírodě dlouhodobě přežít,
protože strávila celý svůj život v péči člověka. Obyvatele žádáme, aby
v žádném případě vlky nekrmili, aktivně se k nim nepřibližovali a nefotografovali. Každé pozorování by mělo být ohlášeno v Haus zur Wildnis
(Tel.: +49 9922 5002 0). Odborníci jsou toho názoru, že obyvatelstvu
v současné době nehrozí žádné nebezpečí.
V Grafenau 6. 10. 2017
Převzato z TZ Správy NP Šumava

Máme se bát vlků v lese?

Na sklonku léta uspořádala Správa NP Šumava přednášku pro veřejnost, jejímž ústředním tématem bylo chování vlků v přírodě a jejich soužití
s lidmi. Přednášejícím byl odborník z Oddělení druhové ochrany Agentury ochrany přírody a krajiny České Republiky, pan Martin Strnad.
Přinášíme vám několik zajímavých informací z této besedy, jež zazněly
jako odpovědi na často kladené otázky.
Na co musíme dávat pozor, když vstupujeme do lesa, kde se vyskytují
vlci?
Je důležité dodržovat základní pravidla při setkání s divokými zvířaty,
to znamená udržovat bezpečný odstup, nepronásledovat zvířata, mláďat
se nedotýkat, ani je neodnášet, neprohledávat nory, doupata a samozřejmě
zvířata nekrmit.
Mohou do lesa, kde se vyskytují vlci, chodit samotné děti?
Ano. I v jiných evropských zemích, kde běžně žijí vlci, si děti hrají
v lese. Často také musí procházet lesem cestou do a ze školy, a nejsou
známy žádné incidenty tohoto druhu. Je však samozřejmě důležité vštěpovat dětem již od mala pravidla chování v lese, zejména pak při setkání
s divokými zvířaty.

vání. V roce 2003 bylo zachyceno párování vlka se psem v Německu. Dva
kříženci byli odchyceni a dva zřejmě uhynuli. V současné době je vlčí
genom v Německu čistý a bez příměsí psích genů. Křížení je nežádoucí,
dochází k narušení druhové identity.
Redakce ZZ

Ale napadení člověka vlkem se nedá úplně vyloučit. Jsou zdokumentovány takové případy?
Existuje vědecký výzkum (NINA Institut 2001), který zdokumentoval
všechny případy útoku vlka na člověka ve světě. Podařilo se zjistit, že
mezi lety 1950 – 2000 došlo v Evropě celkem k 59 událostem, při kterých
bylo zabito 9 lidí. V pěti případech měli vlci vzteklinu. V ostatních případech bylo prokázáno, že vlci byli předtím krmeni či provokováni. Také se
v ojedinělých případech jednalo o křížence vlka a psa. V ČR není výskyt
vztekliny prokázán.
Avšak ve státech jako je Indie či Irán dochází k útokům vlků na lidi
častěji. Přirozená kořist zde totiž chybí. Vesničané, žijící sami v chudobě
nemají dost prostředků na efektivní ochranu sebe a svých stád. Špatně
chráněná a oslabená zvířata ve stádech, a také odpadky v okolí lidských
obydlí mohou být pro vlky velkým lákadlem.
Na co musíme dávat pozor, když procházíme vlčím revírem se psem?
Pes by měl být držen v blízkosti člověka, protože může být vlkem brán
za vetřelce nebo potencionálního partnera. Pokud pes narazí na vlka, bude
pravděpodobně napaden nebo zahnán. Při pohybu ve vlčím revíru se tedy
doporučuje mít psa na vodítku.
Mohou se vlci a psi křížit?
Ano, je to biologicky možné, ale málo pravděpodobné. Vlci upřednostňují párování mezi sebou. Hybridi pak vykazují, pro vlky, neobvyklé cho-

Oznámení
Od 1. 9. 2017 převzala gynekologickou ordinaci
v Železné Rudě

MUDr. Zuzana Kováříková.

Ambulance je provozována ve stávajících prostorech
každou středu od 8:00 do 12:00 hod.
Vybavení ordinace bylo modernizováno.
Současně je otevřená registrace nových pacientek.
K vyšetření se lze objednat na tel. čísle:

773 461 570

(sestřička Monika Fišerová, Dis.).
Telefonní kontakt je k dispozici každý všední den.
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Koncert sourozenců Martina a Štěpána Kosových
Stejně jako v loňském roce i letos Železnou
Rudu navštívili houslista Martin a klavírista
Štěpán Kosovi z Plzně, aby v kostele Panny
Marie pomocné z Hvězdy posluchačům připravili jedinečný kulturní zážitek. Svůj sólový
recitál, který se zde uskutečnil 12. srpna, sestavili z kratších skladeb, obvykle částí cyklických
kompozic zahrnujících různá stylová období od
baroka až po současnost.
Již v úvodu se v kultivované kantiléně rozezněly housle v populárním snu lásky Ference
Liszta (1811 – 1886). Následovaly tři části Jara
ze známé kompozice Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho (1678 – 1741), po nich Rondo B
dur Wolfganga Amadea Mozarta, KV 269 (1756
– 1791). Vivaldi bývá zpravidla interpretován
sólistou, za doprovodu komorního orchestru,
anebo smyčcového kvartetu s kontinuem. Ačkoliv jsme ho tentokrát slyšeli s doprovodem
klávesového nástroje (obvyklé cembalo nebo
klavír zde nahradil keybord), tato minimalizace
nic neubrala na síle zážitku z jedinečného díla.
Zatímco ve Vivaldiho hudbě mohl sólista uplatnit řadu výrazových efektů, jimiž barokní hudba
oplývala, následujícího Mozarta oba interpreti
pojali jako hravou skladbu přehledné struktury,

která svou geniální melodikou potěší každého
posluchače. Jako závažnější v oblasti kompoziční práce i výrazové škály se jevila Romance
G dur, op. 40 Ludwiga van Beethovena (1770
– 1827). Oba interpreti mají schopnost soustředěné kázně, která je u hudby vrcholného klasicismu nezbytná.
V dalším průběhu nás umělci přenesli blíže
současnosti. Z hudby 20. století zazněla část suity z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva
(1891 –1953) nazvaná Montekové a Kapuleti,
navazující na odkaz klasicismu, ale v daleko širší škále plně využívající kontrastní dynamiky.
Také zde se jednalo o úpravu původní orchestrální verze. Kompozice nepostrádala razanci
obou krajních částí i nádherné pianissimo lyrického středu.
Rumunské tance maďarského skladatele Bély
Bartóka (1881 – 1945) můžeme chápat jako poctu jeho rodné Transylvánii. V tanečním folklóru této někdejší části Maďarska lidoví muzikanti uplatňovali pasáže a zdobné prvky, které
Bartók umně napodobil a povýšil do oblasti tzv.
vážné hudby. Původní klavírní verzi zaranžoval
pro housle a klavír Zoltán Székely. Oba interpreti tyto tance sehráli s nadhledem technicky

výtečně vybavených hráčů, ale i s vervou, která
je v interpretaci skladeb motivovaných folklórem nezbytná. Následující Serenáda A dur
Františka Drdly (1868 – 1944) byla nejen výrazovým uklidněním, ale navíc i milou připomínkou tohoto dnes již málo hraného skladatele. Ve
stejném duchu se odehrála i proslulá Humoreska Ges dur Antonína Dvořáka (1841 – 1904),
kterou klasik české hudby původně zkomponoval pro klavír. Večerní koncert zakončilo interpretačně náročné Duo pro housle a klavír č. 2
Z domoviny Bedřicha Smetany (1824 – 1884).
V podání dvou výtečných hráčů zaznělo jako
důstojný hold českému skladateli.
Je dobré, že se Šumava v posledních letech
rozezněla hudbou. Má jedinečné sakrální památky, mnohá města v Pošumaví mají i dostatečně příhodné menší koncertní sály. Železná
Ruda má v tomto směru navíc štěstí i na interprety, kteří se v případě bratrů Kosových řadí
k našim špičkovým hráčům a opakovaně se do
Železné Rudy vracejí. Snad se tedy domácí posluchači i letní hosté mohou v budoucnu těšit na
další podobné koncerty pořádané v rámci Šumavských letních hudebních večerů.
Marta Ulrychová

Pozvánka na každoroční Setkání u kapličky sv. Martina
na bývalých Zadních Paštích
Každoroční tradicí se stalo Setkání u kapličky sv. Martina na bývalých
Zadních Paštích. Díky obětavosti sponzorů i darů od lidí, kteří mají rádi
Šumavu, se podařilo našemu spolku, tehdy „jen“ skupině nadšenců z Plzně, obnovit kapličku, jejíž základy jsme zcela náhodou našli. Od té doby
uplynulo v Křemelné už hodně vody, ale sponzoři i lidé, kteří si toto místo
oblíbili, se zde scházejí každým rokem a za každého počasí. Tato akce je
i jakýmsi zakončením turistické sezóny.
Letos vás všechny zveme ke kapličce sv. Martina na bývalé Zadní Paště opět v sobotu 11. listopadu – ve
12:00 h, kdy se zde sejdou lidé dobré vůle,
kteří dokážou ocenit kouzlo místa, jenž je
v polovině listopadu schopno návštěvníky
přivítat téměř letním sluníčkem, stejně jako
mlhou, sněhem a větrem. Potkáme se tedy
po několika letech právě v den, kdy Martin
slaví svůj svátek.
Rádi bychom znovu poděkovali všem,
kteří se dostavili loni, kdy svatý Martin
skutečně přijel na bílém koni a sníh a mráz
komplikoval cestu ke kapličce. Teprve potom si člověk uvědomí, jak těžký byl život
zdejších lidí. Doufáme proto, že letošní setkání bude zase za jiného, pro nás přívětivějšího počasí.
Přijďte s láskou a pokorou a prožijte
s námi několik milých chvil u kapličky.
Pro poutníky bude tradičně u kapličky
připraveno občerstvení a po návratu do
Dobré Vody bude i bramboračka v Domě
svatého Vintíře.
Protože se vám loni líbil varhanní koncert, opět jsme pozvali studenty plzeňské

konzervatoře, kteří pro vás budou od 16:00 h hrát v kostele sv. Vintíře.
Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus.
Místo si můžete rezervovat na našem mailu nebo telefonních číslech
603265034, 724006625.
Bližší informace na
www. sumavskecesty.cz nebo mailu sumavske.cesty@centrum.cz.
Jana Kolářová
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Naváděcí, potvrzovací a útěchové, tak se dělí turistické značky
Tak, to jste možná nevěděli, že se turistické
značky dělí na taková tři krásná slovíčka.
Nejdříve však zavzpomínáme na to, jak se
dříve značily cesty, které nás dovedly za krásami naší vlasti. Většinou to byly dřevěné ukazatele, některé ve tvaru sevřené ruky s otevřeným
ukazováčkem. Mnohde byla namalovaná šipka
směru, místo cíle a počet hodin, které jsme měli
ujít k vytouženému cíli. Tak to bylo až do roku
1889. První turistická trasa byla vyznačena
11. května a to ze Štěchovic ke Svatojánským
proudům. A byla to červená.
Dnes máme čtyři barvy, které nás provází po
cestách. Na turistické značky narazíte, jakmile
vyrazíte ven a najdete je i ve velkých městech,
kde většinou začínají. V přírodě jsou již běžné.
Naše republika má totiž nejhustší a nejdokonalejší síť turistického značení ve světě. V dnešní
době je to asi na 40 000 km značených cest.
Značky musí být od sebe nejméně 250 metrů. Na každou odbočku nebo křižovatku se
dávají dvě – první je naváděcí (navede nás na
požadovaný směr), druhá je potvrzovací (ta nás
utvrzuje, že jdeme správným směrem) a ty další
nás pak utěšují, že míříme k cíli. Barvy značek
většina z nás velmi dobře zná. Méně již víme, že
červená je dálková nebo hřebenová, modrá regionální, zelená místní a žlutá? Tak ta je určena
pro spojky a zkratky.
Turistické značení se obnovuje každé tři roky.
Stará se o to na 2000 značkařů a bez nároku
na odměnu. Každým rokem stráví v terénu na
75 tisíc hodin. Jeden km jim zabere asi tak 40
minut. Za den obnoví 5 - 7 km. Kromě přísluš-

ných barviček a štětečků mají
s sebou ještě pilku, nůžky, hadříky a další nutné věci k obnově
turistických značek a cedulek.
Mimo pěší značky mají v péči
i cykloturistické, lyžařské, jezdecké a vozíčkářské pro hendikepované turisty.
Všichni tito lidé pro nás vytváří neskutečné hodnoty. Pokud
někdy jdete po turistické cestě,
kde jste poprvé, tak se jistě díváte po značkách. A značky vás
vždy dovedou k vámi vybranému
cíli. Málokdy se zabloudí. Pokud
bychom zjistili některé nedostatky, tak je možno to nahlásit na
Český svaz turistů. Velmi rádi
napraví nedostatky. Je potřeba si
jejich práce vážit a nikdy ji neničit. Slouží nám všem, kteří se
rádi touláme tou naší přírodou, či
navštěvujeme kulturní památky,
a nebo si jen tak jdeme „vyčistit hlavu“ od všedních starostí.
A to, že se naše značení tzv. „vyváží“ do světa je tím nejlepším
oceněním jejich práce. A abych
nezapomněl. Víte, která turisticky značená cesta byla první na naší, západní
Šumavě? Bylo jí v říjnu letošního roku 120 let
a je to cesta z Hamrů na Ostrý. Tak se turisté
a milovníci výletů a přírody ještě před příchodem zimy vydejte na Ostrý a vzdejte hold této

cestě. Určitě se vám odmění jedinečnou krásou
těchto míst a třeba si na vrcholu Ostrého připijte
na dalších 120 let této první, turisticky značené
cesty a na všechny značkaře. Hezky si to užijte,
možná se tam potkáme.
Václav Vetýška

Zpráva z mezinárodní cyklo – turistické akce OKOLO Železné Rudy 2017
Horské šumavské rekreační středisko Železná Ruda přivítalo již po
10. turisty a cyklisty. Dne 9. září 2017 se konal 10. ročník mezinárodní
cykloturistické akce OKOLO Železné Rudy. Akce se konala za pěkného, slunečného počasí s centrem ve sportovním areálu Za Tratí v Železné
Rudě. Pro účastníky pořadatel připravil tři pěší trasy: 6,5 km rodinnou
trasu, 15 km a 25 km, a pro cyklisty 30 km a 55 km.

Registrace účastníků započala v sobotu v 6.30 hodin ráno. Malá skupinka turistů i cyklistů se registrovala již krátce po této ranní hodině. Největší nápor na registrační místo byl v sobotu mezi 9.00 a 10.30 hodinou.
Nemalé množství účastníků využilo i možnost registrace v pátek v novém
Informačním turistickém středisku v Železné Rudě. Pro děti byl připraven
skákací hrad, naučná stezka, malování na obličej. Na akci opět nechyběl ani patron akce železnorudský rodák a herec
pan Pavel Nový. Ve večerních hodinách pobavila svým vystoupením přítomné účastníky mimo
jiné i hudební skupina ABBA STARS.
Občerstvení na OKOLO Železné Rudy zajišťoval Bar U Souseda a řeznictví Šnebergr.
Zbývá již jen poděkovat sponzorům a organizátorům akce a přát si v příštím 11. ročníku opět
slunečné počasí a mnoho spokojených návštěvníků Železné Rudy.
Ostatní informace o akci jsou na
www.pkvylet.cz.
Milan Sklenář
hlavní organizátor akce
OKOLO Železné Rudy
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28. PODZIMNÍM ŽELEZNORUDSKEM – DEBRNICKÉ OKRUHY
TJ TATRAN ŽELEZNÁ RUDA – LYŽAŘSKÝ ODDÍL
Běžecké závody, které s pomocí Základní školy uspořádal Tatran Železná Ruda, se konaly 28. září. Na fotce (str. 16) jsou naši nejúspěšnější
mladí běžci. Nejlepšími běžci Železnorudské kotliny se stali Hana Hanzlíková (Eaglovice team) a Richard Šimurda (USK Plzeň). Blahopřejeme.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 28. 9. 2017
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MUŽI A

TOMÁŠ EISNER
LUKÁŠ FRIEDL
ONDŘEJ KOCUM
DAVID HAJŽMAN
MAREK SVÍTIL
TOMÁŠ DOLEJŠ
MIROSLAV DUDA
JAKUB FRENZL
JAN BENEŠ

MUŽI B

RICHARD ŠIMURDA
MARTIN ŠIMURDA
MICHAL PSCHEIDT
PAVEL OUŘADA

MUŽI C

IVAN DAVID
ALOIS ŠATRA
ROSTISLAV KUDRLIČKA
PAVEL VALEŠ

MUŽI D

VÁCLAV ŠMUCLER
MILAN ČERNÝ
JIŘÍ ČADA

MUŽI E

1977 - 1997

PILSEN MAN
Plzeň
Klatovy
Nýřany
Tatran Že Ru
Sokol Mochtín
Prazdroj Plzeň
SK LOGAN
Strážov

1967 - 1976

USK Plzeň
Fischer ski klub Šumava
Tatran Že Ru
Klatovy

1957 - 1966

Stříbro
Tatran Velké Hydčice
ADAM team Kluky
NEI Žihobce

1947 - 1956

LOB PLUS Plzeň
SC Černý Plzeň
KČT Nýrsko

1946 a starší

9 000 m

33:08,6
36:34,5
37:08,3
37:28,1
38:06,3
39:12,4
40:24,9
44:08,3
58:01,7

9 000 m

34:39,0
34:46,2
41:41,9
54:19,6

9 000 m

35:50,1
39:10,0
44:34,4
49:34,5

9 000 m

47:52,9
51:23,1
56:43,7

4 500 m

9.
10.
11.
12.
13.

DĚVČATA

1. ALENA MATOUŠKOVÁ
2.-3. AGÁTA ČÁSTKOVÁ
2.-3. EMMA TOBIÁŠOVÁ
4. ANEŽKA KOPELENTOVÁ
5. NIKOLA LEHEČKOVÁ
6. KATEŘINA SVÁTOVÁ
7. EMMA MATĚJKOVÁ
8. RASÁLIE GARBOVÁ
9. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ
10. VENDULA ŘEŘICHOVÁ
11. ŠÁRKA OUŘADOVÁ

CHLAPCI

1. ŠTĚPÁN SVÍTIL
2. JAKUB ČADEK
3. ŠIMON LEHKÝ
4.-5. MATYÁŠ JÍCHA
4.-5. JAN URBÁNEK
6. JAN KONVALINKA
7. DAN VANIŠ
8. VÁCLAV HALAMA
9. MICHAL HANZLÍK

FRANTIŠEK MÄRZ

Sokol Kout

35:16,3

ŽENY

1997 a starší

4 500 m

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HANA HANZLÍKOVÁ
HANA ŽOHOVÁ
HELENA MATOUŠKOVÁ

EAGLOVICE TEAM
EAGLOVICE TEAM
SUŠICE

25:43,5
27:42,5
28:22,4

DĚVČATA

2012 a mladší

80 m

ALENA OUŘADOVÁ
MŠ KLATOVY
ADRIANA KOČÍ
MŠ ŽELEZNÁ RUDA
JOSEFÍNA KULHÁNKOVÁ HOJSOVA STRÁŽ

CHLAPCI

MATYÁŠ SÝKORA
KRISTIÁN KOČÍ
JAKUB LEHEČKA
TOMÁŠ VÁNĚ
ADAM KOCUM
TADEÁŠ VÁNĚ

DĚVČATA

LUCIE SCHEJBALOVÁ
ZORA ČÁSTKOVÁ

2012 a mladší

TATRAN ŽEL. RUDA
MŠ ŽELEZNÁ RUDA
MŠ ŽELEZNÁ RUDA
MŠ ŽELEZNÁ RUDA
TTK KLATOVY
MŠ ŽELEZNÁ RUDA

2010 - 2011

17,4
22,7
50,1

80 m

15,8
20,7
21,1
24,7
29,8
38,5

160 m

ANNA ŘEŘICHOVÁ

SKI KLUB ŽR
SKI KLUB ŽR
SKI KLUB ŽR
GYMNASTIKA KT

32,5
33,1
33,9
40,2

CHLAPCI

2010 - 2011

160 m

KATEŘINA MOSINGEROVÁ

DAVID SVÍTIL
JAKUB CHALUPSKÝ
ALEX ŠKACH
MARTIN NGUYEN
JONÁŠ POSPÍCHAL
LUKÁŠ SVÁTA
PAVEL NGUYEN
ANTONÍN FRENZL

SKI KLUB ŽR
ZŠ ŽELEZNÁ RUDA
SRK ŽELEZNÁ RUDA
ZŠ ŽELEZNÁ RUDA
ZŠ ŽELEZNÁ RUDA
ZŠ PLZEŇ
ZŠ ŽELEZNÁ RUDA
SK LOGAN

30,7
31,6
33,2
33,7
34,2
34,8
35,2
35,6

MARTIN KOCUM
LUKÁŠ URBÁNEK
JAKUB ŠEVČÍK
JAKUB SOUKUP
TOMÁŠ VALEŠ

1.
2.
3.
4.
1.

DÍVKY

LAURA TATÍČKOVÁ
TEREZA KOBLASOVÁ
ANETA ŠIMURDOVÁ

CHLAPCI

TTK KLATOVY
SA ŠPIČÁK
SRK ŽELEZNÁ RUDA
ZŠ ŽELEZNÁ RUDA
MŠ SUŠICE

2008 - 2009

AK SUŠICE
SKI KLUB ŽR
ČSK
ZŠ ŽELEZNÁ RUDA
SKI KLUB ŽR
AK ŠKODA PLZEŇ
SKI KLUB ŽR
SKI KLUB ŽR
SKI KLUB ŽR
KARATE KLUB KT
ZŠ KLATOVY

2008 - 2009

36,1
36,6
38,3
38,8
43,1

320 m

1:06
1:07
1:07
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:19
1:20

320 m

TATRAN ŽEL. RUDA
TATRAN ŽEL. RUDA
TATRAN ŽEL. RUDA
SRK ŽELEZNÁ RUDA
SA ŠPIČÁK
SRK ŽELEZNÁ RUDA
SA ŠPIČÁK
SRK ŽELEZNÁ RUDA
TATRAN ŽEL. RUDA

1:02
1:04
1:05
1:09
1:09
1:13
1:14
1:17
1:21

2006 - 2007

800 m

ČSK
ČSK
SKI KLUB ŠUMAVA

2006 - 2007

3:26
3:32
4:05

800 m

MATĚJ ŠIMURDA
JAN CHALUPSKÝ
FELIX J. KOPECKÝ
MAREK JÍCHA
JAN SCHEJBAL
JAN LEHKÝ

USK PLZEŇ
SRK ŽELEZNÁ RUDA
SRK ŽELEZNÁ RUDA
SRK ŽELEZNÁ RUDA
SKI KLUB ŽR
TATRAN ŽEL. RUDA

2:51
3:03
3:11
3:15
3:16
3:22

DÍVKY

2004 - 2005

1000 m

EMA VANIŠOVÁ
AMÁLIE POSPÍCHALOVÁ
JULIE KULHÁNKOVÁ
ANNA MATOUŠKOVÁ

CHLAPCI

JIŘÍ KOPELENT

SA ŠPIČÁK
TATRAN ŽEL. RUDA
TATRAN ŽEL. RUDA
AK SUŠICE

2004 - 2005

ZŠ ŽELEZNÁ RUDA

BĚŽEC ŽELEZNORUDSKÉ KOTLINY 2017
HANA HANZLÍKOVÁ EAGLOVICE TEAM
RICHARD ŠIMURDA USK CS PLZEŇ

ŽELEZNÁ RUDA 28. ZÁŘÍ 2017
PŘEDSEDA TJ TATRAN: VÁCLAV NOVÝ
ŘEDITEL ZÁVODU: JOSEF RŮŽIČKA
HLAVNÍ ROZHODČÍ: JAROSLAV LEHKÝ

3:49
4:08
4:12
4:20

1000 m

3:48
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ITC
Železná Ruda
informuje:
Akce konané v období
od 4. 10. 2017. do 5. 11. 2017
4. 11. 2017
Soutěž o „Nej….šumavský gulášek
„Hotel a pivovar Belveder,
Železná Ruda
- laici i profesionálové se tradičně
utkají v kuchařském umění, hudba
a zábava vše doprovodí

Lesy ČR na Šumavě obnovily kapli svaté Hildegardy
Nedaleko Velhartic v blízkosti osady Horní Staňkov (obec Velhartice, okres Klatovy, Plzeňský kraj) byla
péčí státního podniku Lesy České republiky obnovena kaple svaté Hildegardy, a to na místě a v přesném
půdorysu původní stejnojmenné kaple. Původní stavba bohužel zchátrala takovým způsobem, že ji nebylo možné zachránit a její torzo muselo být strženo a kaple byla vystavěna na nových základech zcela
nová.
Příběh stavby, která málem zcela zanikla, začíná koncem 19. století, kdy tehdejší majitel panství v Horním
Staňkově JUDr. Gustav Schreiner nechal kapli postavit po předčasné smrti své nejstarší, osmnáctileté dcery
Hildy v místech, která měla ráda a kde si jako malá často hrávala. Kaple byla zasvěcena její patronce, svaté
Hildegardě. Po 2. světové válce došlo k nucenému vysídlení původních majitelů a na základě tzv. Benešových
dekretů byl jejich majetek včetně kaple zkonfiskován. Kaple se přídělovou listinou dostala do soukromých
rukou, ale následně kaple postupně chátrala, došlo ke zničení či zcizení veškerého inventáře kaple, časem k propadnutí a zřícení střechy, následně klenutého stropu, což mělo za následek totální destrukci a devastaci kaple.
V konečné fázi zbylo z původní kaple pouze torzo obvodových zdí.
Převzato z TZ Lesy ČR

Nejhezčí nádraží
roku 2017
Hraniční nádraží v Bavorské Rudě bylo vyhlášeno jako Nejhezčí nádraží roku 2017. Přispělo k tomu i spojení obou nádraží – tedy české a bavorské části. V prohlášení poroty, která
vybírala vítězné nádraží z 5 400 nádraží z celé
Spolkové republiky Německo, se píše:
„Turisté sundávají ruksaky, aby si v klidu
mohli toto krásné nádraží prohlédnout. Je nejen
odrazovým můstkem na výlety po Bavorsku
a Šumavě, ale samotné se stalo vyhledávaným
turistickým cílem.“
Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhne dne 15. října 2017 na hraničním nádraží
v Alžbětíně, od 11. 00 – 12.00 hod. Součástí
celé akce je komentovaná prohlídka celého
nádraží, včetně slavnostního rautu. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.
Železnorudský zpravodaj. Vydává město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Registrováno Min. kultury pod číslem
MK ČRE 11849. Elektronická verze: www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj, www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj
Redakční rada: Václav Chabr, Světluše Chabrová, příjem inzerce: Milan Kříž (místostarosta) e-mail: kriz@zeleznaruda.cz;
e-mail redakce: redakceZZ@email.cz.
Náklad: 800 výtisků. Uzávěrka 5. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.

