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Slovo starosty
Sledování hokejového mistrovství světa je
pro mnohé z nás přídělem napětí, příjemného
adrenalinu a hrdosti, když se našim borcům „zadaří“. Má to svá pravidla, a tak podle výkonu
lze očekávat i výsledek. Jiný „hokej“ sledujeme, ale to už s němým úžasem, a alespoň u mě
i s naštváním a vztekem, mezi některými našimi politickými špičkami. To jsme si – sedmadvacet letech po sametové revoluci – asi nezasloužili. Nebo možná ano.
Příliš sametu a nadšení po pádu komunismu, vše objímající přesvědčení o
naší výjimečnosti, my Češi umíme přece všechno nejlépe. Dnes musíme
konstatovat, že naší životní úrovní se spíše vzdalujeme našim západním
sousedům. O úrovni politické kultury a míře demokracie ani nemluvě.
Inu, naši předlistopadoví nomenklaturní borci si pomohli a teď chtějí ještě
více…… a to i ti i ze Slovenska.
Ale vraťme na Šumavu a do Železné Rudy. Donedávna zimní počasí
stále připomíná to, co my starší dobře pamatujeme, a sice, že zima bývala
delší, a to se právě letos ukázalo. Život na Šumavě to neustále trochu
uspává. Zimní lyžařská sezóna ukázala, ač i přírodního sněhu bylo více,
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než v těch předchozích letech, že bez výstavby a rozvoje zimních areálů
více lyžařů nepřilákáme. Nadcházející letní sezona je očekáváním období prosperity, které přináší cestovní ruch. Obce na Šumavě v posledních
letech neřeší udržitelný rozvoj, ale udržované přežití. Díky nepříznivé politice naší vlády se prakticky na hraně přežití a ve velké nejistotě ocitla
řada živností a menších podnikatelů. Pro stále více svazující ekologickou politiku se stal nepřítelem i turista, kterého je lépe nikam nepustit,
a o drobných službách a hygienickém zázemí na místech s největší návštěvností, ani nemluvě. Kdo sleduje dění v našem nejbližším okolí ví, co
mám na mysli. Systémy ochrany přírody a snaha státu mít vše pod „kontrolou“ se staly nepřítelem normálního života. Struktura ubytovacích, rekreačních a restauračních zařízení se na Železnorudsku za poslední léta
dramaticky změnila, což pro turisty bude znamenat menší atraktivitu.
A velké množství rekreačních nemovitostí a rekreačních bytů, na úkor
ekonomicky živých provozů, bude vyžadovat aktivní řešení od samosprávy. I přesto se, dle mého soudu, Železná Ruda zatím „drží“, ale do
budoucna to nepůjde bez promyšlených a účinných opatření na podporu
života místních občanů a místní ekonomiky. To je úkol pro zastupitelstvo,
městský úřad, instituce a všechny, kteří to s Železnou Rudou a trvalým
životem na Šumavě myslí doopravdy.
Michal Š n e b e r g r,
starosta města

Aldeno – symbol partnerství a přátelství
Již mnoho bylo napsáno o Aldenu a jeho obyvatelích, návštěvách tady
i tam, výměnných pobytech a tradici setkávání a spolupráce. Dnes se
s vámi chci podělit o mé vlastní dojmy, neboť jsem měla možnost navštívit Aldeno jako zástupce redakce ŽZ a být součástí oficiální delegace
města Železná Ruda, současně se však pohybovat po městě jako turistka.
Ale pěkně popořádku.

Pohled první – delegace v Aldenu.
Na cestu do Aldena, kam zamířil na konci dubna pan starosta Michal
Šnebergr, jsme byli přibráni jako zástupci redakce Železnorudského
Zpravodaje – Václav Chabr a Světluše Chabrová, ale také proto, abychom představili, společně se starostou, nový projekt naší spolupráce
s Aldenem. Plni očekávání jsme dorazili, po strastiplné
cestě (sněžilo a pršelo), za úplné tmy do městečka, kde
nás čekal, i přes pokročilou dobu, místostarosta, pan Andrea Nardon. Po vzájemném uvítání, občerstvení a vydechnutí jsme se ubytovali a připravili na následující den.
V poledne, dalšího dne, jsme byli pozváni k oficiálnímu setkání se starostou, panem Nicolou Fiorettim,
a zastupiteli města Aldeno. Setkání se účastnila, kromě
již zmíněných, také paní Renata Morcinková, která nejen
ochotně tlumočila, ale je také zakládající členkou spolku
„Aldeno a Železná Ruda bez hranic“ (informovali jsme
v ŽZ 12 /2016). Pan starosta Šnebergr představil nový
projekt fotografické knihy tří partnerských měst, jehož
duchovním otcem je Václav Chabr. Italská strana byla
touto myšlenkou nadšena a okamžitě přislíbila spolupráci. Dále pan starosta projednal modernizaci smlouvy
o partnerství, ale současně ujistil pana starostu Fiorettiho
Pokračování na straně 2
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o neměnné a pokračující spolupráci ze
strany Železné Rudy. Po focení, přípitku a ujištění o oboustranné náklonnosti
jsme se vydali na prohlídku městečka
a poté jsme byli pozváni na společný
oběd. Tím skončila oficiální část našeho pobytu, avšak i nadále byly projednávány různé drobnosti a nápady, které
se vynořovaly při společně strávených
chvílích. Jedním z opravdových lídrů
oboustranné spolupráce je pan Andrea
Nardon, místostarosta města, a zakládající člen výše zmíněného, italsko-českého spolku. Je třeba podotknout, že pan
Nardon se velmi aktivně zapojil do přípravy aldenské slavnosti, kterou bychom
mohli česky nazvat „Ze dvora do dvora“, jež měla začít v sobotní podvečer
a pokračovat až do nedělního večera,
spíše noci. Byli jsme svědky velkých
příprav po celém městě. Místní se zde
účastní asi všichni, buď jako prodejci,
členové spolků či jako konzumenti. Jedná se o setkání obyvatel a návštěvníků,
koncerty, tanec, dobré jídlo, pití, ukázky řemeslných výrobků, historických zbraní či oděvů. My jsme se této slavnosti zúčastnili pouze v jejím
začátku, nicméně hlavními českými účastníky byli, kromě zmíněných
italských partnerů, paní Ivana Vilišová, vedoucí ITC a pan Tomáš Horek
z hotelu Böhmerwald, kteří s sebou přivezli ještě dvě zdatné pomocnice a společně, s italskými kolegy organizovali propagaci Železné Rudy
po celou dobu trvání slavnosti ve společném, česko–italském „dvoře“.
Ještě si dát dobrou kávu, ochutnat speciality kuchyně italské i české
a rychle domů. Zítra se staví májka, a to nemůže starosta ve městě chybět.
Naše oficiální mise byla tedy úspěšná, spolupráce pokračuje a na knihu
se můžeme těšit.

Pohled druhý – turista v Aldenu.
A jaký je pohled na Aldeno, když sem zavítáte jako turista? Městečko
vás jednoduše okouzlí. Je snadno dostupné z dálnice, je půvabné, malebné, čisté, upravené, sevřené v údolí, obklopené vinicemi a také horami.
Prostě Jižní Tyrolsko. A přeje li vám počasí, vidíte zasněžené vrcholky
hor a modré nebe. Aldeno má necelých 5 000 obyvatel. Lidé jsou zde
milí, otevření, přátelští. Mají rádi dobré jídlo a pití, to mají s námi, Čechy,
určitě společné. Samozřejmě milují víno, zejména to jejich, z místních
vinic. Je skutečně vynikající. Určitý patriotismus aldenských občanů se
projevuje i v tom, že všichni konzumují, a to i v místních restauracích,
víno z aldenského vinařství. Samozřejmě, že v restauraci je celý sortiment
i ostatních produktů, ale proč by pili cizí, když vlastní je tak výborné.
Červené, bílé, růžové a samozřejmě spumante. V oblasti Trentino se urodí
všechno.
V Aldenu se prakticky nesetkáte s nikým, kdo by nevěděl, že Železná
Ruda je partnerské město. Kamkoliv přijdete a seznámíte se s místními,
představíte se jako Češi ze Železné Rudy, budete svědky zvláštního úkazu. Již tak přátelský úsměv na tváři se ještě více rozšíří a dotyčný vám
začne vyjmenovávat, kdy on či jeho rodiče, děti, sousedé byli u nás na
návštěvě či se sem chystají, nebo někoho znají. Na tomto místě je třeba
podotknout, že všichni, se kterými jsme se setkali, se ptali na pana Vlastimila Štochla, a když zjistili, že není přítomen v Aldenu, tak jej alespoň
pozdravovali a přáli hodně zdraví. Tímto tedy vyřizujeme, a moc rádi,
pozdravy panu Vlastimilu Štochlovi od aldenských občanů. Ano, všichni
vnímají sounáležitost se svým městem, ale také s tím naším.
Jak jsem již zmiňovala, městečko je krásné a čisté, protéká jím malá
říčka, která se pod městem vine travnatým korytem, a vytváří krásnou
přírodní estakádu z malých, přírodních kamenných jezů. Podél říčky je

travnatá plocha a pěší stezka, stejně tak jako stezka pro cyklisty. Rybáři
zde chytají ryby v divoké vodě, ale mohou si zachytat i ve dvou rybnících, na konci turistické cesty, v krásném, městském parčíku. Samozřejmě, kamkoliv pohlédnete, vidíte vinice. Určitě při procházce narazíte
na nějakou možnost občerstvení, stejně tak jako my. Vedle vinice jsme
ochutnali u stánkaře víno, a abychom nepili snad víno nalačno, prodával
také vařená vajíčka. Ano, je to zvláštní kombinace, ale proč ne. Když vám
na procházce vyhládne…
Nákupu vína v Aldenu neodolá asi žádný návštěvník. Vinařství v Aldenu má svoji prodejnu, kde si můžete vybrat lahodné víno z přilehlých
vinic, dle svých preferencí, velikosti kufru auta a samozřejmě peněženky.
Ale ne, není se třeba bát. Ceny jsou více než úměrné ke kvalitě produktu.
Můžete si koupit i dražší sekty, které se pyšní mezinárodním oceněním!
Ale i víno sudové, pro které si jezdí místní občané s kanystry, má svoji
kvalitu. My jsme zvolili raději nákup v lahvích. Ještě, že jsme v té unii,
a nemusíme vysvětlovat na hranici, kolik čeho a proč si vezeme. Když
už jsme u těch pochutin, vyhlášená italská káva, či lahodná gorgonzola
nebo šunka, to také nesmí při odjezdu domů chybět. V místní prodejně na
náměstí naleznete vše pod jednou střechou. A také ochotného pokladního,
který ochotně odpelášil k pultu s houskami, když zjistil, že jsem si vložila
do nákupního košíku křehké, čerstvé housky, ale nezvážila jsem je. Ano,
pečivo prodávají na váhu, nikoliv na kusy. No nic. Příště už budu vědět.
Ubytováni jsme byli v jediném, v té době fungujícím, penzionu přímo
ve městě. Ubytování bylo příjemné, v zahradě, s parkovištěm před samotnou vilou a s bohatou snídaní. Paní majitelka byla velmi milá, příjemná
paní, bohužel jen v italštině komunikující. Ale co, že jsme byli spokojeni,
to určitě poznala i podle naší, byť chudé, italské slovní zásoby… na cestu
nám dala víno, jako poděkování, ovšem nevydrželo, neboť nebylo zcela
zašpuntováno, takže jsme doma vyndali už jen prázdnou láhev. Poučení
pro nás – lépe zkontrolovat uzávěr lahve, kterou si vkládám do zavazadla.
Ještě jsem nepopsala střed města. Staré domy, úzké uličky, tolik typické
pro stará městečka. Ale opodál již nová zástavba, velmi moderní a stále se
rozrůstající. Ale také krásný kostel na náměstí, banka, radnice, zmíněný
obchod, kavárna, bistro, bar, restaurace. Krásný výhled nad městem, ale
také úchvatná zákoutí a stará průčelí domů, která, jsou li otevřená, ukrývají další vnitřní dvory a nabízí romantické, oku lahodící pohledy.
Takže zase někdy příště a děkujeme Nicolovi, Andreovi, Francesce,
Lorisovi, Renátě a všem dalším, skvělým lidem v Aldenu… Salute Aldeno. Bella Italia.
Pro ŽZ Světluše Chabrová
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Čarodějnický rej v MŠ
Na konci dubna se děti ve školce proměnily
v čarodějnice, čaroděje a jiné kouzelné bytosti.
Společně si zařádily na Čarodějnickém reji, kde
si zasoutěžily, zatancovaly a uvařily kouzelné
lektvary a tropily různé neplechy. Celý týden
se na tuto velkou akci zodpovědně připravovaly. Zdobily si třídy, šatny, vyráběly z papíru netopýry, pavouky a pavučiny, strašidýlka,
hady a některé si i nakreslily chaloupku na kuří
nožce. Krásné dopoledne zahájily zaklínadlem
„KŮRY, MŮRY VEN …“ a během dne pomohly nachystat slavnostní čarodějnickou tabuli,
která se postupně plnila dobrůtkami od rodičů.
Všechny čarodějnice si domů odnesly „Výuční
čarodějnické listy“, drobné dárečky, plná bříška
dobrůtek a spoustu dojmů. Už teď se těšíme na
další slet!!!
Poděkování patří panu Josefu Jarošovi za
zakoupení dvou kol pro děti a paní Lence Sekyrové za věnování pěkných hraček a dětských
boxů na různé stavebnice.
Za kolektiv MŠ Ludmila Chalupská

Železná Ruda – lesní sportovní areál
Belveder bude opět hostit cyklisty
3. ročník „Velká cena Železná Ruda“
- open pohár Plzeňského kraje horských kol XC
3. června proběhne ve sportovním areálu 5. závod z devítidílného
seriálu PALCUP 2017.
Závod je součástí seriálu P.A.L. (Plzeňská amatérská liga horských
kol). Záštitu převzal starosta města Železná Ruda, pan Michal Šnebergr.
Závod je vypsán ve 12 kategoriích – od dětí 5 let po veterány.
O Pohár starosty budou bojovat muži M30 /30 – 39 let/.
Vybrané okruhy jsou v délkách 2750 / 1400 / 1150 / 220 metrů. Startovní čísla jsou pamětní.
Děti – žáci do 12 let neplatí startovné.
Závod podporují: Plzeňský kraj, město Plzeň, Česká unie sportu, Lesy
ČR, město Železná Ruda, Hotel Belveder a další.
Pořadatel Sportovní Club Černý z.s. Okruhy jsou vybrány tak aby
závod byl bezpečný a poměření jezdeckého umění bylo pro všechny
jezdce příjemným svezením.
Věříme že závod v tomto prostředí areálu je dobrou nabídkou sportovního vyžití a přitáhne na Šumavu mnoho cyklistů, kteří se sem vrátí
a poznají další cyklotrasy, které okolí nabízí.
Více o závodu na :www.3sc.cz, www.pal-mtb.cz.,www.sumavanet.cz
Za pořadatele: Černý Milan ředitel závodu
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VEŘEJNÁ VÝZVA
Dle ustanovení § 6 zákona č. 312/2002 Sb. O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

na obsazení pozice ÚČETNÍ – FINANČNÍHO ODBORU
Název územního samosprávného celku:

město Železná Ruda, IČO: 00256358 se sídlem Klostermannovo nám. 295, Železná Ruda, PSČ 34004

Druh práce:

Účetní – vodohospodářská agenda

Místo výkonu práce:

Železná Ruda

Předpoklady (dle ustanovení § 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů):
-

fyzická osoba, která je občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
dosáhla věku 18 let
je způsobilá k právním úkonům
je bezúhonná (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena (i) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo (ii) pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla
souzena)
- ovládá jednací jazyk (tj. český jazyk)
Jiné předpoklady (dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. D) zákona o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů):
-

středoškolské vzdělání s maturitou
znalost podvojného účetnictví
dobré organizační a komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
samostatnost, přesnost, pečlivost a spolehlivost
dobrá znalost práce na počítači (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet)
řidičské oprávnění skupiny B
znalost účtování obcí, znalost správního řádu, znalost zákona o účetnictví a znalost daňových zákonů výhodou
praxe ve veřejné správě výhodou

Náležitosti písemné přihlášky (dle ustanovení § 6 odst. 3 zákona o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů):
-

jméno, příjmení, titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
telefonní a e-mailový kontakt
datum a podpis zájemce

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce (dle ustanovení § 6 odst. 4 zákona
o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů):
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnaních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správní činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením
- osvědčenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely této veřejné výzvy,
ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do veřejné výzvy dávám ve smyslu zákona č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis“.
Platové zařazení:

8. Platová třída

Ostatní informace: - pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit osobně nebo poštou nejpozději do 24.5.2017, do 12.00 hodin na adresu: Městský úřad Železná
Ruda, Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda, PSČ 34004.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro
účely této veřejné výzvy v souladu s platnými právními předpisy.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a dále právo bez
uvedení důvodu výběrové řízené zrušit. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí
ve výběrovém řízení vzniknou.
V Bavorské Rudě zažili velký šok – hasiči z Lindbergu jim v předvečer stavění májky
tuto májku ukradli. Až po vyplacení vykupného starostou města Bauerem mohli májku
postavit a společně při dechovce oslavit 1. květen.
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

STRANA 5

Vážení čtenáři,
letošní aprílové počasí nás v závěru května pěkně potrápilo a sněhová nadílka nás nutila projezdit dva dny od stromu ke stromu, které padaly do silnic
pod tíhou mokrého, těžkého sněhu. Nicméně tři dny nato už se počasí umoudřilo a tak jsme bez problémů, za hezkého počasí a bohaté návštěvnosti
mohli postavit májku. Počátkem května jsme se také zúčastnili oslavy u kolegů v Bavorské Rudě, kde po dlouhých letech obměnili svou techniku
a obdrželi nový zásahový automobil. Zároveň Vás zveme na Dětský den, který se bude konat v areálu fotbalového hřiště v neděli 4. 6. 2017 od 13.00
hodin (za nepříznivého počasí v hasičárně).

Události v dubnu 2017
1 x dopravní nehoda
9 x technická pomoc

18. 4. – Dopravní nehoda osobního automobilu mezi Javornou a Čachrovem. Naše jednotka vypomohla HZS Klatovy s převrácením havarovaného vozidla zpět na kola. O zraněnou osobu se postarala
ZZS Pk.
27. 4. – Pod silnou vrstvou mokrého sněhu došlo k pádům několika stromů. Prvním byl vzrostlý smrk mezi Špičákem a Hojsovou Stráží,
který svým pádem zablokoval oba jízdní pruhy silnice.
27. 4. – Několik minut po návratu jsme vyjeli k dalšímu stromu, který částečně zasahoval do silnice mezi Hojsovou Stráží a Zelenou Lhotou.

Nové zásahové vozidlo Iveco Magirus kolegů z Bavorské Rudy

27. 4. – Sotva jsme zaparkovali cisternu do garáže, vyjeli jsme k dalšímu
stromu, mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. I zde byl pomocí motorové pily rozřezán a odstraněn mimo silnici.
28. 4. – Během tohoto dne jsme vyjížděli celkem 5 x k popadaným stromům. Většinou se jednalo o úsek Gerlova Huť – Javorná, kde
bylo odstraněno 8 stromů, které částečně nebo zcela zablokovaly
hlavní tah na Klatovy. 2 stromy byly rozřezány a uklizeny ze silnice Špičák – Hojsova Stráž.
text a foto fb

Tradiční zdobení májky si užívaly nejen děti

Stavění májky původním postupem, pomocí podpěrných tyčí, za vydatné divácké podpory
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„I přesto, že Madeira je popisovaná jako drahá destinace, zjistil jsem, že to vlastně
pravda není. A proto o tom mluvím, je to pro každého,“ říká Michal Vonásek.
Rozhovor s panem Michalem Vonáskem a slečnou Martinou Bártovou o jejich cestě po Madeiře, jak si užít krásnou
dovolenou a nezruinovat domácí rozpočet.
ŽZ: Další rozhovor s Michalem Vonáskem
povedeme dnes na téma cestování po Evropě.
Michale, vítám tě jako již tradičního přispěvatele do Železnorudského zpravodaje, a moje
první otázka zní – o čem to dneska bude?
Michal Vonásek: Dneska si povíme o Madeiře.
ŽZ: Aha, tak to je prima, dnes tedy něco
dostupnějšího, a těm, kteří nechtějí letět mimo
evropskou civilizaci, bližšího. Takže zůstaneme v Evropě. Ty sis přivedl na dnešní povídání
ještě posilu. Můžeš se našim čtenářům představit?
Martina Bártová: Já jsem Martina Bártová.
ŽZ: A ty jsi s Michalem cestovala na Madeiru. Je to tak?
MB: Ano.
ŽZ: Takže představení máme za sebou
a můžeme začít. Proč Madeira?
MV: Madeira vznikla stejným způsobem
jako Borneo, prostě jsem chytl levnou letenku,
tak jsem si řekl, proč se tam nevydat. I přesto,
že Madeira je popisovaná jako drahá destinace,
zjistil jsem, že to vlastně pravda není. A proto
o tom mluvím, je to pro každého.

Levada Rodrigues

Michal Vonásek

• Narozen v Plané u
Mariánských Lázní
• Žije v Železné Rudě od 2 let
• Má šestiletého syna Lukyho a přítelkyni, spolucestovatelku Martinu
• Sportovec – lyžař, cestovatel

ŽZ: Tak začneme u letenky. Za kolik a s kým?
MV: Takže, zase jsem vyčkával na letenku, pak se to na internetu objevilo, tak jsem neváhal a koupil jednu letenku za 110,- Euro a druhou za
150,- Euro, protože ta levná byla bez bagáže a ta druhá už v sobě měla
23 kg zavazdlo. A to bylo pro nás dva dostačující.
ŽZ: Takže jsi zaplatil 260,- Euro za dvě zpáteční letenky s jedním zavazadlem.
MV: Přesně tak…
MB: Já jsem si přidala své věci do jeho tašky a bohatě nám to na jeden
týden postačovalo.
MV: Bylo to na měsíc dopředu, takže se celkem dalo slušně plánovat. Žádný problém. Letěli jsme z Mnichova, je to mnohem levnější než
z Prahy. Letecká společnost Condor.
ŽZ: Hotel jste si sehnali přes internet ještě z domova…
MV: Ano, cena mě příjemně překvapila, za sedm dní s polopenzí jsem
zaplatil 12 500,- Kč. Snídaně i večeře byla formou švédských stolů,
a výběr jídla byl opravdu bohatý. Další podmínka byla možnost zapůjčení
auta, což jsme si také vyjednali z domova, a na týden nás auto přišlo na
4 000,- Kč.
MB: Jediný problém byl v tom, že půjčovna požadovala prokázat, že
máme na účtu určitou sumu peněz. Tuto komplikaci jsme posléze vyřešili
a mohli jsme vyjet…
ŽZ: Byla to zřejmě nějaká místní půjčovna vozů, že? Nebyl to mezinárodní řetězec…

ŽZ: …za pár hodin přistaneš v jiném světě. Kolik
hodin trvá let?
MV: Pět hodin. Je to subtropické pásmo, všechno
tam ovlivňuje Golfský proud. Teplota vzduchu je téměř
bez rozdílu, v létě 25oC, v zimě, kdy jsme tam byli my,
18 – 23oC.

ŽZ: Takže na Madeiru můžeme létat celý rok.
MV: Madeira je pro turisty vhodná k návštěvě kdykoliv, hlavní sezóna
je ale od května do září, a to se na Madeiru vypraví cca 1 mil. turistů. Takže se člověk musí smířit s velkou přelidněností. My jsme tam byli ovšem
před vánoci, a turistů tam moc nebylo.
MB: Ta letní sezóna má ještě jednu zvláštnost, všechno tam krásně kvete. V zimě člověk ty barvy neuvidí. Je to „pouze“ zelené. Ale stejně je to
krásné. A také to krásně voní.
ŽZ: A co zvířata, je tam něco k vidění?
MV: No, hlavně domácí a ptactvo. Jinak nic, spíše ta fauna.
ŽZ: A jak se vám tam cestovalo?
MV: Samozřejmě jsme se vraceli každý den do hotelu, dělali jsme tzv.
hvězdicovité výlety. Hotel byl výborný, neměli jsme důvod jej měnit.
Měli jsme snídani a večeři, wellnes…na svačinu jsme si něco koupili v
supermarketu. Proto bych doporučoval ubytování v hlavním městě Madeiry, Funchalu. Samozřejmě, ubytování je i jinde, ale dostupnost nákupu
je horší.
ŽZ: Jak je to tam se vzdálenostmi?
MV: Ostrov má na šířku něco přes 20 km a na délku něco přes 50 km.
Ale je to strašně hornaté, takže jedete pomalu. Ale do hodiny se člověk
dostane všude.
ŽZ: A kolik má Madeira obyvatel?
MV: Neuvěřitelných 250 tisíc.

MV: Ano, přesně tak. Jednalo se o nějaké domluvy mezi nimi, asi si
nepředali informace, ale nakonec bylo vše v pořádku.

ŽZ: Na takovém malém ostrůvečku?

ŽZ: Takže měli jste auto, nocleh a hurá na výlet. A jaké byly první
dojmy?

ŽZ: A ta infrastruktura je příjemná, pro turisty vybudovaná?

MV: Já jsem měl pocit, jako bych tam už někdy byl. Přišlo mě to podobné Havaji, kde jsem sice nikdy nebyl (smích), ale viděl jsem to v televizi. Ty strmé útesy, nekonečný oceán a neuvěřitelná zeleň…

ŽZ: Co jste měli za auto?

MV: Ano, docela hodně. A připočteš li návštěvníky…
MV: Z mého pohledu je to vše špičkové. A to už jsem něco projel.
Pokračování na straně 7
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MV: Nového Renaulta Clio, s navigací. Vše v pořádku. Na co bych
však chtěl zvlášť upozornit, pro ty, kteří se chtějí povalovat na pláži, tak
pro ty tenhle ostrov není. Je to tam samý útes, Madeira je sopečného původu. Je tam jedna jediná pláž, asi 80 m dlouhá, s černým pískem. To je
jediná normální přístupová cesta k moři. Jinak přes útes, ale to je jen pro
zkušené a při klidném moři.
ŽZ: Takže je to ostrov pro ty, kteří po něm chtějí cestovat, kochat se
krásnou přírodou…
MB: Moře je tam divoké, spíše nepříjemné. Tedy je to oceán. Atlantický. Já jsem tam vlezla…
MV: …přes můj zákaz…
MB: …upadla jsem a dost jsem se udeřila do hlavy… bylo to moje
první setkání s oceánem, tak jsem to chtěla zkusit.
MV: Voda má 22 0C. Sice byla teplejší než vzduch, ale stejně to není
úplně bezpečné. Myslím lézt tam ze skály.
ŽZ: Takže je to jasné, na pláži si člověk nepoleží, ale u bazénu na
lehátku to asi nebude problém, že?
MV: Samozřejmě, hotely jsou připravené na turisty, to ano.
ŽZ: A jak se díváš na dovolenou s dětmi, na Madeiře?
MV: Osobně mám pocit, že malé děti je v tomto případě lepší nechat
doma. Žádné písečné pláže…ty útesy… Jinak v jižní části ostrova jsou
minimální srážky, na rozdíl od severu. V prosinci tam spadlo také jen pár
kapek, ale na severu pršÍ každý den.
ŽZ: Tak to mají špatné, ti na severu..
MV: No, zase mají vodu. Bez problémů. A levnější než na jihu. Ten
ostrov je totiž tak trochu „nahnutý“. A aby dostali vodu i na jih, z těch
severních částí, vybudovali tam levády.
ŽZ: Takové vlastně aquadukty?

ŽZ: Takže takový milovník turistiky si může vzít baťoh a celý týden
chodit po levádách…
MV: ...a nakonec si může zaplavat v oceánu.
MB: Jsou tam i vymezená místa pro stanování. Je to zadarmo, na místě
je připravený i betonový grill. Nejedná se o kemp, ale o bivak. Takže pokud by někdo nechtěl utrácet za hotel, může spát i takto.
MV: Další zajímavý výlet je spojen s výstupem na nejvyšší horu, Pico
Ruivo. Cesta tam není úplně snadná, ale jde to. Jedná se o celodenní výlet.
Záleží na tom, jak jste rychlí, my jsme to zvládli za půl dne. Je to na hřebeni, kde na jedné straně prší a na druhé je slunce. A navíc je tam odsud
vidět celá Madeira.
ŽZ: A co bys tedy ještě doporučil?
MV: Jízda saněmi po asfaltu, ale my jsme to nezkoušeli. Je to atrakce
v hlavním městě. Stála 25,- Euro, nám to přišlo moc drahé.
ŽZ: Samozřejmě, vy můžete jezdit na sněhu… nějaký asfalt…
MV: Musím také říci, že madeiřané jsou velmi milí a přátelští. Vládne
tam pohoda a klid.
MB: A krásně slaví vánoce… je tam úplně jiná nálada, specifická výzdoba, prostě to prožívají úplně jinak. Nenakupují jako my, neprožívají ty
nákupní horečky…
ŽZ: No, asi nemají tolik možností…a jak je to vlastně s těmi cenami?
MV: Na rozdíl od jiných ostrovů, tady opravdu není draho. Portugalské
pivo mě přišlo v obchodě na 2,- Eura. Litr! Dále se pyšní nejvyšším útesem v Evropě. No nevím, jak to kdo měřil, ale vysoké to je. Vyhlídka je
v 580 m. Prosklená…
ŽZ: Ty jsi na ty prosklené vyhlídky expert…
MV: No, skoro už jo... a i tam, v téhle výšce, jsem zaplatil v kavárně za
cappuccino 2,50 Eura.

MV: Když Portugalci ostrov osídlili, najali si otroky, včetně dělníků z arabských zemí,
kteří tyto vodní cesty již uměli stavět. Vybudovali tam obrovskou síť těchto vodních toků,
levád. Jako se u nás staví dálnice a vyvlastňují
pozemky, tak to bylo na Madeiře s levádami.
ŽZ: No to není divu, voda je život. Bez ní
není nic. A jak to vypadá? Jsou to kamenná
či betonová korýtka, ve kterých proudí neustále voda?
MB: A většinou tečou pod tak malým spádem, že pro turistu je to vlastně vodorovné.
A turisté tam rádi podél chodí.
ŽZ: Takže tam pořád teče voda…
MV: No ano, protože na severu stále prší.
Oni tam vybudovali 2000 km těchto levád. Na
tom malinkém ostrově. A z toho je 40 km tunelů.
ŽZ: A jak je to široké?
MV: Je to různé, od 40 cm do 1 m. Je to neuvěřitelně zajímavě propojené, a funguje to již od 15 století. Vláda to však stále řídí. Jinak to nejde.
MB: Mají tam zajímavý systém placení za vodu. Tarif je stanoven podle
toho, jak daleko jste od zdroje vody, respektive od pramene. Takže na
severu je to levnější.
MV: Je to dokonale promyšlené, chce to vidět na vlastní oči. Je to také
největší turistická atrakce Madeiry, procházky podél levády. Tam je to
totiž upravené, jinak je porost na Madeiře hustý a trnitý. Okolo levád je to
příjemné i proto, že je to stále po rovině. Také člověk dojde ke krásným
výhledům. Leváda vede i skalami. Člověk prochází i pod vodopádem...
je to úžasné.
ŽZ: No tak mě teď řekni, jakpak se dostanu zpátky, když se pustím
nějakou stezkou okolo levády?
MV: No, to je jediný problém, stejnou cestou. Většinou.

Útes Cabo Girao, 589 m, nejvyšší v Evropě
ŽZ: Tak to je neuvěřitelné, méně než u nás na benzínce.
MV: Přesně tak. Ceny jsou tam všude úplně normální.
ŽZ: Tak to je příjemné zjištění, není to daleko, je to cenově dostupné,
klidné, není to na koupání, ale je tam na druhé straně bezpečno…
MV: Mají dobré víno, jídlo… milovníci ryb si přijdou na své. V restauraci v hlavním městě jsou ceny asi tak jako v Německu. A ta příroda, to
je úžasné. To je něco neuvěřitelného. To se musí vidět. Prostě nádherné.
Doporučuji. Fakt.
ŽZ: Takže, milí přátelé, já vám moc děkuji za vaše povídání, mě jste
nalákali okamžitě a věřím, že i naše čtenáře.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová
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Jezerní hora, strážkyně obou jezer i našeho konání
Jezerní hora (1343 m. n. m.) je
nejvyšším vrcholem Královského
hvozdu a celé železnorudské hornatiny. Má dva výrazné kary, které byly
vyhloubeny ledovcem. Pod nimi se
nachází na východní straně Čertovo
jezero a na severní Černé. Je součástí
přírodní rezervace a tudíž nepřístupná. Vrcholová část je plochá. Zalesněna je především smrkem. Najdeme
zde však i jeřáb a borovici. Nachází
se zde i jedle, která je nejvýše rostoucí jedlí v celé České republice. Její
větve jsou využívány pro řízkování
a následné vysazování v Národním
parku Šumava. Jedná se totiž o původní jedli. Původní jsou i některé
smrky, jejich stáří se odhaduje až na
250 i 300 let. Na první pohled tak nevypadají, nejsou mohutné. Přírůstky
během jednoho roku jsou v několika
málo milimetrech. Přírodní podmínky jsou zde, nejenom v zimě, drsnější
něž je tomu v nižších polohách. Na
jižní straně Jezerní hory se nachází několik kamenných moří. Od nich
je krásný pohled do Bavor, především na Velký Javor. Přes jižní svah
částečně vede hranice s Německem. Přes horu prochází i hlavní rozvodí
dvou moří, a to Severního a Černého. Voda z Čertova jezera doteče až do
Černého moře a voda z Černého jezera do Labe a dále do Severního moře.
Kary obou jezer jsou bohaté jak na floru, tak i na faunu. Vyskytuje se tu
tetřev, sokol stěhovavý, liška, zavítá sem i rys. Kar Černého jezera je místem výskytu hořce panonského (šumavského) - erbovní kytky Šumavy.
Sníh na této hoře zůstávájak na vrcholu, tak především v karu Černého
jezera i v dubnu, někdy i do poloviny května (podle toho, jaká je zima).
Velmi dobře je viditelná již od Nýrska a dále potom jak ze silnice či železnice až do Železné Rudy. Je to dominatní hora. V minulosti se tu vyskytly
dva větší požáry od blesku při bouřce. K tomu prvnímu dokonce přijeli
hasiči z Plzně, ale to bylo hodně dávno. Ten poslední byl v roce 2005
a byl díky členům Horské služby i hasičům zavčasu zlikvidován. Nebylo
to však jednoduché. Ztížená přístupnost i větší stoupání si vyžadovaly fyzicky zdatné jedince. Važme si jich i jejich práce. Jezerní hora je pořádně
prověřila.

A prověřuje při cvičení na ní stále. V minulosti přes její východní svah
vedla tzv. Arnova stezka (Arna Juránek, 1874 – 1944, milovník Šumavy,
iniciátor stavby chaty plzeňského Ski klubu – později Juránkova chata).
Chodili po ní turisté, kteří šli v zimě či v létě na Juránkovu chatu. Když
se stavěla druhá Juránkova chata, tak po této stezce nosili dělníci cihly,
písek, cement a to již od nádraží Špičák. Byla to malá množství, ale sto
lidí je sto cihel, sto kg písku atd. A několikrát do měsíce. Kdo šel v rámci
podzimního setkání na Juránkovu chatu loni i letos, tak dobře ví o čem
píši. Funěli jsme všichni a odpočívali velmi často. Po svahu Jezerní hory
na lyžích, tzv. Václavákem, jezdili lyžaři z Juránkovy chaty až do Železné
Rudy a potom na vlak do Klatov či Plzně. Jo, to „bejvaly časy“. Nestýskat, i nyní jsou. Jsou jiné a také krásné. A na všechny ty časy minulé,
současné a i budoucí dohlíží a bude dohlížet naše Jezerní hora. Do svého
nitra, pod svoji majestátnost, ukládá, jako kámen ke kameni, naše dění.
Tak ať je naše konání jenom to nejlepší, aby se na nás ta hora nezlobila.
Václav Vetýška, Plzeň

V duchu tradic sklářských hutí, aneb – jak také zajímavě propojit turistiku s historií
Není to tak dlouho, přesně 1. června 2012, kdy byly v Železné Rudě
slavnostně otevřeny tři nové naučné stezky – Sklářská stezka, Utajená
obrana železné opony a Historie obce Špičák. Oživovat turistický ruch,
lákat do regionu stále nové návštěvníky a těm stávajícím poskytovat nové
zážitky, je zcela stěžejní záležitostí, protože právě turistický ruch je jedinou možností výdělku pro místní obyvatele. To je fakt známý nejen
starostovi obce, panu Michalu Šnebergrovi, zastupitelstvu, ale i místním
občanům. Všichni se proto snaží, aby pobyt pro hosty v Železné Rudě
a okolí byl co nejzajímavější a nejpříjemnější. Co je nezanedbatelné, měl
by být i plný nových informací a možností k využití času, který u nás
hosté tráví.
Důkazem, že to má vedení obce neustále na paměti, je poslední aktivita týkající se té nejdelší z nových naučných stezek – Sklářské. Právě
na této stezce ožívá 300 letá historie a tradice nejen naše, ale i bavorská,
co se sklářských hutí a společného života v nich týče. Nový projekt je
zatím ještě v plenkách, konkrétně na papíře. Pan starosta však slíbil, že
se v plné kráse představí návštěvníkům obou sousedících příhraničních
Pokračování na straně 9
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obcí již při zahájení letní sezóny 2018. A na co
se tedy můžeme těšit, co vlastně přivábí nejen
turisty na Sklářskou naučnou stezku?
Turisté a milovníci dlouhých procházek vědí,
že stezka vede okolím Železné Rudy a Špičáku. Je na ní umístěno 16 zastavení, která na tom
jakém místě informují o jednotlivých prostředcích výroby skla na Šumavě. A jsme konečně u
odhalení skvělého nápadu. Mezi nezbytné součásti výroby skla rozhodně patří sklářská pec!
Ve své době věc nejvyšší důležitosti, neboť železnorudským zrcadlovým a tabulovým sklem

byly zásobeny vzdálené trhy, např. v Praze a
Norimberku a jaksi pečetí dávné úzké propojení
mezi českými a německými sklářskými rody. A
právě repliku původní sklářské pece se město
rozhodlo umístit na trase naučné stezky, přesně
na městském pozemku, v K. Ú. Alžbětín, P. P.
Č. 52/14. Pro ty, kterým suchá čísla nic neříkají,
dodávám, že pozemek se nachází po levé straně
starobylé aleje – jako jediné připomínající dávné osídlení - mezi bývalými celnicemi a proti
toku Svarožné. I když je zatím replika pouze v
návrhu, už teď je patrné, že výborně demonstruje přibližnou podobu sklářské pece charakteristickou pro území Čech. Bude přístupná nejen

zvenku, ale umožní nahlédnout i do útrob pece.
Základ repliky by měl stát na mělkém kamenném základu a samotná pec bude realizována
z tradičních a původních materiálů – kamene a
jílu. Dobová kresba posloužila k navržení dřevěného přístřešku, který ji bude chránit proti povětrnostním vlivům. Atmosféru dávných věků
dokreslí ve stejném duchu vytvořený přístřešek
pro lavičky a stoly, aby si mohli návštěvníci
nejen odpočinout, ale i se pokochat a důkladně
prozkoumat výrobní prostředek, který v minulosti zajišťoval obživu stovkám lidí žijícím na
obou stranách hranice.
Věra Kadlecová

P. Antonín Prokeš – věrnost povolání i přes těžkosti
2. část

P. Antonín Prokeš byl spolu
s mnoha jinými v 50. roce zatčen.
Z pochopitelných důvodů se v jeho
listinách nenachází žádná zmínka
o době, příp. místě věznění. Ve
vězení prodělal dva infarkty, takže po 10 letech byl z trestní vazby
propuštěn jako invalidní důchodce.
A to mu bylo 40 let! Ovšem státní
souhlas ke kněžské službě nezískal, vyměřený důchod jistě nebyl
valný, a tak brzy začal pracovat
v klatovském Kozaku.
Teprve politické uvolnění v 60.
letech přispělo k tomu, že mu byl
vrácen státní souhlas a mohl vykonávat kněžskou službu. Na začátku
roku 1969 mohl přijít do Železné
Rudy, aby se ujal opuštěné farnosti
jako duchovní správce.
Železná Ruda byla vlastně „danajským darem“, a to jak po stránce fyzické, protože po letech uzavřený kostel nebyl v dobrém stavu a fara byla
zdevastovaná, tak i po stránce psychické, poněvadž zde byl ostře sledován komunistickým
režimem. A z hlediska víry? Vyprahlé, bloudící
i zatvrzelé duše – tedy vhodné působiště pro
kněze, jehož víra se nezlomila ani velkým utrpením a oběťmi. A Bůh mu pomáhal! Tahle věta
nás musí napadnout, když se seznámíme s tím,
co tento nemocný důchodce ještě vykonal, a to
nejen po stránce hmotné. Však si ještě někteří
vzpomenou na víru, kterou tehdy předával svým
kázáním.
Tento skromný, laskavý a pracovitý muž se
nejprve postaral o kostel, pak přišla na řadu
velice zchátralá fara. Zdevastovaná, vlevo od
vchodu zela ve zdivu díra (asi 2 x 2 m), v přízemních místnostech rumiště dosahující ke stropu, jak dosvědčuje pan Jaroslav Touš z Plzně.
Kolem roku 1970 nastal kolem kostela i uvnitř,
nebývalý ruch. Na úpravách se podíleli místní i
přespolní řemeslníci – hlavně z Moravy. Co je
dnes v této sakrální stavbě a na ní k vidění, neuniklo péči, a opravovalo se. Třeba pan Geiger
se spolu s jinými podílel na výrobě nových dve-

Železná Ruda z dob faráře Prokeše
ří a podlážky pod lavicemi, později pan Sekel
s panem Valáškem omítli fasádu. Starost o opravu a impregnaci střechy, ale i o omítku budovy,
zaměstnávala P. Antonína po celá léta. Např.
v červnu 1982 odvolává výše zmíněné práce pro
nedostatek peněz a ještě koncem téhož měsíce
do českobudějovického biskupství sděluje, že
částku již má a blíže vysvětluje: 9 tis. z vlastních zdrojů, 6 tis. půjčka – splatná do r. 1988
a 10 tis. dar.
P. Antonín Prokeš nechal odborně prohlédnout zvony (1970), elektrifikovat je (1975),
nechal udělat dřevěnou podlahu pod lavicemi
(1969) i vsadit mříž ke vchodu (1971) podle
návrhu akad. malíře Josefa Kuldy. Vyrobili ji
v dílnách Kovovýroby v Nýrsku. Došlo na
opravu varhan a jejich elektrifikaci, na pořízení
nového měchu. Rok 1970 přinesl novou elektroinstalaci, při níž byla instalována světelná
rampa u stropu. Kostel dostal nové dveře s kováním, kamenné portály byly očištěny a na nich
obnoveny chronogramy. Ošetření se dočkaly
také kovové části oken. Došlo na čištění starých
svícnů. V závěru jeho pozemské pouti dochází
na renovaci některých oltářů.

Při tom všem organizoval duchovní cvičení
pro kněze, nechal malovat plakáty k různým
církevním příležitostem, pátral po dějinách
kostela, Železné Rudy i Královského hvozdu,
sestavoval seznam kněží, kteří tu ve 20. stol.
působili atd.
V roce 1982 slavil kostel své 250 výročí
a P. Antonín se na ně pečlivě připravoval. Ať už
se jednalo o výzdobu vně i uvnitř stavby, o pozvánky, oznámení do tisku. Bohužel, u dochovaných kopií krátkých oznámení pro tisk je jeho
rukou připsáno - odmítli vytisknout.
Podle plodů jeho úsilí a práce i na poli duchovním bychom mohli říci, že byl zralý na ocenění. Ale nedlouho před jeho smrtí přišlo něco
jiného. Tajemník pro věci církevní V Klatovech,
Pavel Peťule, mu udělil důtku s výstrahou, že
dne 11. 9. 1985 sloužil pro německé občany
poutní mši svatou ve zdejším kostele.
P. Antonín Prokeš zemřel 3. května 1986
v Klatovech, kde je také pochován. S tímto
skromným a obětavým knězem se přišlo rozloučit velké množství lidí.
Lidmila Kovácsová, kostelnice
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I v letošním roce se příznivci ochotnického divadla dočkali nového představení
Ochotnický spolek v Železné Rudě uvedl
divadelní komedii Antonína Procházky
„Vraždy a něžnosti“.
Premiéru jsme odehráli 31. 3. 2017
a reprízu 1. 4. 2017 v aule Základní školy
v Železné Rudě.
Děkujeme všem našim sponzorům,
zejména Městu Železná Ruda
a hlavně všem našim příznivcům.
Obě divadelní představení jsme zahráli
před zaplněným sálem. Děkujeme za podporu.
Za ochotnický spolek Miroslav Ševčík

Nabídka práce
v Německu
Bikepark Geisskopf hledá
spolupracovníky na plný
nebo částečný úvazek pro:

PŮJČOVNU KOL
a CYKLOSERVIS

Sezonní práce – duben až říjen.
Podmínkou je dobrá znalost
němčiny.

Kontakt:
e-mail:
mtbzone@bikepark.net
Tel:+49 9920 903135
PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování železnorudské firmě SKI-MAX, majiteli Petru Filipovi a jeho týmu, za perfektní přípravu závodních sjezdových lyží pro závodníky TJ Sportovní areál Špičák na Šumavě po celou sezónu 2016/2017. Petr Filip umí nejen perfektně lyže připravit, ale také fundovaně poradit.
Je jisté, že perfektně připravuje lyže také a zvláště pro lyžařskou veřejnost, od této sezóny na adrese: 1. máje 153 v Železné Rudě.
Sláva Kulich, trenér lyžování Svazu lyžařů ČR

Nové hasičské auto zn. Iveco, které hasiči z Bavorské Rudy dostali, vysvětil nový farář Bogdan Bogdanovič. Večer pak tento dar oslavili v Arberlandhalle, kam pozvali i kolegy z české strany hranice. foto VCH

Petr Filip při servisování lyží
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Okresní klání mladých zdravotníků
Ve středu 26. dubna 2017 proběhla v Klatovech ve sportovní hale Na
vodojemu okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Letos nepřálo
mladým zdravotníkům počasí, proto byla všechna soutěžní i nesoutěžní
stanoviště přesunuta do vnitřních prostor. V této soutěži bojovaly hlídky
1. i 2. stupně naší základní školy.
Družstvo 1. stupně zastupovaly Amálie Pospíchalová, kapitánka družstva, Nela Škývarová, Daniela Marešová, Simona Podlešáková a Barbora
Strnadová. Za 2. stupeň soutěžili Tereza Fischerová, kapitánka družstva,
Pavla Podroužková, Jan Malý, Štěpánka Topinková a Anička Ngoc Ho
Anh.
Hlídka 1. stupně si poradila s praktickým provedením 1. pomoci – ošetřili bezchybně tepenné krvácení na předloktí, znehybnili zavřenou zlomeninu předloktí, pomohli dívce postižené epileptickým záchvatem a rozseknutou bradou, dokázali oživit dívku zasaženou elektrickým proudem
a další s popálenou dlaní a pálícíma očima. Přímo učebnicově předvedli
rozhodčím jak šátkové, tak i obinadlové obvazy a transport raněného pomocí stoličky vytvořené z rukou.

Zástupci z 2. stupně to měli o něco náročnější. Ošetřovali podnapilou
dívku v bezvědomí, která nedýchala, chlapce se zlomeninou klíční kosti
po pádu z kola, chlapce v bezvědomí po zásahu elektrickým proudem,
jinému hochovi ošetřili zlomeninu spodní čelisti, další figurant představoval popáleného na hrudníku a na obličeji, na posledním stanovišti pak
zvládli i otevřenou zlomeninu u jednoho a odřené předloktí u další poraněné. I oni museli zvládnout obvazovou techniku, a poté i přesun poraněného na nosítkách.
Obě družstva skončila na výborném 1. místě a zajistila si tak postup
do krajského kola soutěže, které proběhne v sobotu 27. května ve Vejprnicích.
Za sebe, naši školu i všechny soutěžící bych ráda poděkovala Hotelu
Belveder, zastoupenému paní Marií Strnadovou, za pomoc při zajištění
dopravy na soutěž a za následné občerstvení pro děti.
Všem úspěšným soutěžícím bych touto cestou chtěla poděkovat za
vzornou reprezentaci naší školy v okresním klání a popřát jim co nejlepší
umístění i na kraji, a samozřejmě za celoroční práci i dalším členům našeho zdravotnického kroužku.
Jana Prošková

vítězná hlídka 1. stupně

vítězná hlídka 2. stupně

Gymnastické závody v Klatovech se železnorudským žákům vydařily
Okresní přebor základních škol ve sportovní gymnastice proběhl 28. března v tělocvičně Základní školy v Čapkově ulici.
Škola měla zastoupení ve všech kategoriích
a o výborné výsledky nebyla nouze.
V kategorii dívek 1. – 3. tříd se nejlépe umístila Anička Lučanová, a to na 12. místě. Dále se
Linda Vlachová umístila na 14. místě. Chlapci
byli také velmi úspěšní. Jan Pscheidt vystoupal na druhý nejvyšší stupínek, Matyáš Jícha
získal čtvrté místo. Družstvo obsadilo rovněž
čtvrté místo a chlapecké soutěže vyhrálo! Ve
velké konkurenci závodníků se nenechali zahanbit ani žáci čtvrtých a pátých tříd. Jediná
zástupkyně Železné Rudy Karolína Branyšová
skončila dvacátá. Šesté místo vybojoval Ondřej Vlach, Marek Jícha získal deváté a Felix
Jonathan Kopecký patnácté místo. Tito hoši si
jako družstvo domů odvezli zasloužené bronzové medaile. Velmi dobře bojovaly i dívky
6. – 7. třídy. Nejlepší umístění si z Klatov odvezla Anička Ngoc Ho, a to 7. místo. Naši hoši této
kategorie uzavřeli zastoupení železnorudských
chlapců. O 6. místo se postaral Petr Aubrecht.
V poslední kategorii soutěžily pouze žákyně.
Pavla Podroužková z devátého ročníku, napo-

sledy za základní školu, docvičila na krásném
čtvrtém místě. Velkou zásluhu na našich úspěších má paní učitelka Jana Prošková, která nás
všechny skvěle připravuje, a za to bychom jí

rádi všichni poděkovali. Všem mladým gymnastům blahopřeji a přeji mnoho takových krásných úspěchů v dalších závodech.
Pavla Podroužková, 9. třída ZŠ

Oslava osvobození Železné Rudy americkou armádou u městského zámečku, která se konala v neděli 7. 5. 2017 pod patronátem Železnorudského klubu.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE (výměna starých kotlů)

Pravděpodobně jediná výzva roku 2017 bude vyhlášena již na podzim.
Připravte se na podání žádosti již nyní! O kotlíkovou dotaci je stále velký zájem!
Dotace až 127 500,- Kč!
Zpracujeme za Vás kompletně žádost vč. nutných příloh.

Kdo může žádat

Ø vlastník či spoluvlastník rodinného domu na území Plzeňského kraje
Ø majitel starého kotle na ruční přikládání (1., 2. emisní třída, bez štítku)

Na co

Ø zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci, nová otopná soustava, rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy
spalinových cest, projektová dokumentace

DEŠŤOVKA (retenční nádrže pro rodinné domy)
Výzva již vyhlášena. Žádosti lze podávat od 29. 5. 2017.
Dotace až 105 000,- Kč!

Kdo může žádat

Zpracujeme za Vás kompletně žádost vč. nutných příloh.

Ø vlastníci a stavebníci obytných domů

Na co

Ø zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
Ø zachytávání srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
Ø využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Přijedeme až k Vám domů a vše vyřídíme za Vás!
Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si schůzku.
Ing. Radek Tyml, tel.: 734 820 763,
e-mail: info@akkeconomy.cz
www.akkeconomy.cz

Začátkem dubna proběhl v základní škole zápis budoucích školáků. Od nového školního roku bude v 1. třídě 22 žáků. Na snímku je třídní učitelka těchto
žáků Šárka Štádlerová se školačkou Terezou Malou.
Foto Cti Dra
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Poděkování za aktivitu při zlepšování vzhledu našeho města
V polovině března oslovil pan Tomáš Salamánek, člen geocachingové komunity, starostu
města pana Michala Šnebergra, s neobvyklou
žádostí:
„Rád bych Vás oslovil s návrhem, který se
týká naučné stezky „Utajená obrana železné
opony“. V rámci tzv. CITO týdne dochází po
celém světě k úklidu přírody (neplést s „Ukliďme Česko). Forma tohoto úklidu je různá, od
sbírání odpadů, až například po tvorbu Naučných stezek. Datum jednoho z těchto CITO týdnů připadá letos na 22. – 29. 4. 2017. Protože
mám Šumavu rád, rozhodl jsem se uspořádat
již druhý takový úklid právě u Vás. Úklid nese
název „Milujeme Šumavu II.“
To je chvályhodné, odpadky nás trápí všude.
Ale to nebylo vše. „Předpokládám, že odpadků nebude závratné množství, nicméně během
včerejší návštěvy Debrníku jsem narazil na
dvě věci, které bych během úklidu chtěl dát
s ostatními také do pořádku“, pokračuje pan
Salamánek.
A upřesňuje: „Jedna z informačních tabulí se postupně sklání k zemi a u hraničního přechodu někdo vytrhl stůl a hodil ho do lesa“.
Pan starosta s nabídkou pomoci samozřejmě souhlasil a nabídl součinnost, avšak dobrovolníci, pod vedením pana Salamánka nepotřebovali od města
vůbec nic, sami si vše zorganizovali, přivezli si vlastní nářadí, a jak slíbili, tak učinili. Srovnali informační ceduli a stůl u hraničního přechodu vrátili
na své místo. Zadarmo a ještě s úsměvem. Přiložené fotografie hovoří samy za sebe. Celá skupina si zaslouží velké poděkování.
Redakce ŽZ

Fotbal
16. 4. 2017 FK Svéradice B – FJ SRK Železná Ruda 2:1 (1:1)
(19., 64. Vachuška – 42. Kasl Lukáš (pen.)
22. 4. 2017 FJ SRK Železná Ruda – Svatobor Hrádek B 0:2 (0:1)
(35., 52. Rychtařík)
8. 5. 2017 SK Velhartice – FJ SRK Železná Ruda 2:3 (0:1)
(41. Faltín, 90. Pilík – 52. Duda, 55. Holický,
75. Holický)
6. 5. 2017 FJ SRK Železná Ruda – TJ Kašperské Hory 2:0 (1:0)
(16. Maška Jan (pen.), 81. Bechyně)
14. 5. 2017 Dukla Janovice B – FJ SRK Železná Ruda 0:3 (0:2)
(27. Holický, 30. Maška (pen.), 85. Velacký)
Následující zápasy:
Neděle 28. 5. 2017
Sobota
3. 6. 2017
Neděle 11. 6. 2017
Sobota 17. 6. 2017

17:00
17:00
15:00
17:00

TJ Bezděkov – SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda – Tatran V. Hydčice
S. Zavlekov – SRK Ž. Ruda
SRK Ž. Ruda – TJ Žihobce

Zasílání elektronické verze
Železnorudského zpravodaje
Pokud máte zájem o zasílání elektronické verze
Železnorudského zpravodaje v předstihu i několika dnů oproti tištěné verzi, napište nám na email:
RedakceZZ@email.cz

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

tým

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

zápasy
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

výhry prohry
góly
body
vstřelené:obdržené
16
15
14
14
13
13
10
9
6
9
8
7
6
7

5
6
7
7
8
8
11
12
15
12
13
14
15
14

65:20
60:35
58:45
57:29
39:27
42:29
37:52
53:48
39:55
30:53
31:55
32:51
37:61
29:49

47
45
43
40
40
37
30
29
23
23
23
22
20
19
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Okamžiky živé přírody
Jezevec lesní je největší lasicovitou šelmou, žijící na našem území. Při
zběžném pohledu bychom však tohoto poměrně těžkopádného živočicha
zařadili do jiné kategorie, neboť nejen svým vzhledem, ale i způsobem
života se liší od ostatních příbuzných.
Jeho tělesná stavba nasvědčuje tomu, že se nejedná o mrštnou lasicovitou
šelmu, a proto své anatomii přizpůsobil i způsob života. Jezevec není žádný
samotář, jak se dočteme ve starší literatuře, ale naopak v jedné rozlehlé
noře většinou žije celá rodina včetně odstavených mláďat. Tu si vyhrabává
rodičovský pár a postupem let, spolu s nově vznikajícími rozsáhlými chodbami, je vytvořen tzv. jezevčí hrad, kde mnohdy najdou podnájem i jiné
druhy šelem. Nejčastějším podnájemníkem bývá liška obecná.
Potrava jezevců se mění během ročního období. Na jaře, po probuzení
z nepravého zimního spánku, je po zimě vyhublý a nepohrdne dužnatými
kořínky a hlízami. Z masité potravy sežere vše, co je schopen přes svoji
nemotornost ulovit. Jedná se především o slimáky a žížaly, ale i vejce či
mláďata ptáků a savců. V době nouze nepohrdne ani mršinou. Na podzim
tvoří podstatnou část jeho jídelníčku vegetariánská strava. Dozrávající
sladké plody či kukuřičné klasy jsou pro všežravého jezevce velkým lákadlem. Ani hmyz v jeho jídelníčku nechybí. Najdeme-li v lese vyhrabané
vosí hnízdo, je to s určitostí dílo jezevce, který si v noci pochutnal na
plástvích vosího plodu.
Na podzim, kdy před zimou řádně ztuční, může dospělý samec vážit až
20 kg. Jeho podkožní tuk je dobrou zásobárnou energie na dlouhou zimu.
Toto využívali naši předci, kteří lovili jezevce právě na podzim v plné tučnosti, kdy ulovený jezevec poskytl nejen „léčivý“ tuk – jezevčí sádlo, ale
i maso. Ve starých kuchařkách skutečně nalezneme recepty k úpravě jezevčí zvěřiny. Ani kůže, která je poměrně hrubá, nepřišla nazmar. Z chlupů se vyráběly oblíbené štětky na holení, či štětce. Ani pořádný myslivecký klobouk se neobešel bez této ozdoby.
Co chybí jezevci na mrštnosti, to dohání silou svých čelistí. O tom by
mohlo „vyprávět“ mnoho psů – norníků, kteří se střetli s jezevcem v jeho
noře. I já mám jeden silný zážitek a trvalou památku na „ochočeného“ jezevce. Před několika lety jsme v záchranné stanici měli odmalička odchovaného jezevce – samičku. Byla velice krotká a přítulná, nepřipadalo tedy
v úvahu ji vypustit zpět do přírody. Protože i v záchranných stanicích mají
být zvířata chována v párech, rozhodli jsme se naší samici sehnat parťáka.
Rozhodili jsme tedy sítě. Netrvalo dlouho a přihlásil se jeden hajný s tím,
že nám doveze 100% ochočeného samce. Po vypuštění do voliéry ihned
zalezl do boudy ke své vyvolené, chvilku si vyměňovali názory a pak
byl klid. Druhý den, když nastala doba krmení a čištění klecí, jsem se
poprvé šel skamarádit s novým přírůstkem. Protože jezevce trochu znám,
šel jsem na „seznamku“ ve vysokých botách a s lopatou v ruce. Nestačil
jsem ani za sebou zavřít dveře a náš „ochočený“ jezevec zaútočil. Rych-

Jezevec lesní

lostí blesku přeskočil nastavenou lopatu a zakousl se přesně mezi koleno
a okraj holínky. Takto visící na mé noze ještě poškubával, aby svému
útoku dodal na intenzitě. Vyvrávoral jsem se zavěšeným jezevcem z klece
a volal o pomoc. Naštěstí byl nedaleko syn, který přispěchal na pomoc.
Ale i tak byla každá rada drahá. Jezevec se nechtěl vzdát své kořisti a při
každé manipulaci zintenzivňoval svojí agresivitu. Vzteky jsem tu chvíli
ani necítil bolest, a tak přišly na řadu kovové hrábě. Syn je zahákl za horní
čelist jezevce a v domnění že pustí, škubl. Nepustil. Odtržený jezevec vyplivl kus mého lýtka i s cárem montérek a zmizel za voliérou. Tím ale tato
scénka neskončila. Zatím co se syn pokoušel do podběráku lapit jezevce
„lidožrouta“ a já si „lízal“ rány, přiběhl náš pštros emu. Krátce se podíval
na kus zkrvavených montérek s kusem masa, zobnul, nadhodil, a tím i kus
mého „já“ zmizel v jeho útrobách.
Odchycený jezevec putoval zpět do voliéry, já na chirurgii. Co si o mě
pan doktor myslel po otázce, kam jsem dal zbytek lýtka, ani popisovat
nebudu. Z jeho zachmuřeného čela při šití rány jsem sám vyčetl: „Zase
jeden blázen.“
Tím ale peripetie s agresivním jedincem zdaleka neskončily. Takto
„ochočené“ zvíře jsme ve stanici nechtěli mít dlouho, a proto jsem opět
„rozhodil sítě“ a sháněl nového zájemce. Ten se brzy našel a pro našeho
chovance si přijel chovatel až z Olomouce. Nejsem škodolibý, a tak jsem
jej na agresivitu zvířete upozornil i ukázal stopy jeho chrupu na mé pomalu se hojící noze.
A co bylo dál? Asi po čtrnácti dnech při sledování zpráv na TV Prima
mě zaujala hned jedna z prvních. „Agresivní jezevec se proháněl po olomouckém náměstí, kde napadal lidi, a proto musel být zneškodněn Městskou policií.“ Napadlo mě jen jedno pořekadlo. „Kdo s čím zachází, tím
také schází“.
Čerpáno z knihy Ivana Lukeše, Okamžiky živé přírody

„Kruháč“
V rámci výstavby kruhového objezdu na
hlavní silnici I/27 – křižovatce u ZŠ (ul. Javorská x Špičácká x Zahradní) bude na této komunikaci dočasně omezen provoz. Směrem do
Německa a zpět do centra bude provoz zachován jedním jízdním pruhem (řízen semafory).
Směrem na Špičák bude provoz usměrněn jednosměrkou z Klostermannova náměstí přes ul.
1. máje. Ze Špičáku do centra města/Německa
ale bude nutné přijet přes ul. 1. máje, dále vyjet
do Šumavské, Adolfa Kašpara a poté sjet okolo
městského úřadu (po Belvederské) na Klatovskou ulici. Kdy tomu tak bude, není jasné, bude
záležet, jak budou probíhat stavební práce a případné komplikace na samotném kruhovém objezdu. Další foto a info najdete na našem facebooku nebo úřední desce města.
fb
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