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Slovo starosty
Měsíc listopad je se Svatým Martinem, který by měl přijet na „bílém
koni“, předzvěstí příchodu „paní zimy“. Ale i měsícem, pro naši společnost významného data, a tím je 17. listopad. Náš národ má tragické zkušenosti spojené s tímto datem a totalitním režimem a současně se k tomuto
datu váže i pád komunistického režimu. 17. listopad 1989 se stal symbolem znovunabytí svobody a možnosti vytvoření prosperující, demokratické společnosti. Volební politické souboje posledních měsíců jsou důkazem složitosti našeho, českého vývoje a budoucnosti. Také pro Železnou
Rudu nastal bod zvratu pádem „Železné opony“. V následujících letech
se Železnorudsko začalo dramaticky měnit a drama těchto změn můžeme
sledovat do současnosti. Jako starosta města se musím neustále snažit najít
společně se zastupiteli, ale i občany, vizi další prosperity Železnorudska.
V této chvíli jde hlavně o zajištění a realizaci investic, a to jak od městských, tak od cizích investorů, které Železné Rudě pomohou. Samo město
v posledních letech úspěšně investuje. A snaží se tak přizpůsobit potřebám
místních občanů i návštěvníků. V současné době je dokončována křižovatka u základní školy, rekonstruujeme veřejné osvětlení v Javorské ul. a části
ul. 1. Máje, probíhá dláždění chodníků a výměna veřejného osvětlení na
Špičáku. O všech projektech, které máme připraveny nebudu v této chvíli
psát, ale ihned jak to umožní klimatické podmínky, započneme v příštím
roce s rekonstrukcí dalších komunikací tak, aby do letní sezony už zase
„bylo něco vidět“.
Ještě se vrátím k zimnímu období, které je u nás, na horách, pro lyžaře
tou hlavní sezonou. Lyžařské areály se neustále modernizují, zasněžování
je dnes samozřejmostí, ale bez přírodního sněhu to přesto nejde. Proto věřím, že přírodní sníh napadne a ve stopách na Železnorudsku uspokojíme
i běžkaře.
Michal Š n e b e r g r, Starosta města

21. 12. 2017 uplyne 10 let
od okamžiku,
kdy Česká Republika vstoupila
do Schengenského prostoru.
Přijďte oslavit toto významné výročí
na hraniční nádraží v Alžbětíně.
Bližší informace k akci uvedeme
v prosincovém čísle ŽZ.
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Zprávičky ze školky

J

Podzim utekl jako voda, ale patřičně jsme si ho ve školce užili. Každý
den, během vycházky do přírody, jsme pozorovali všechny jeho proměny a nasávali podzimní atmosféru. Vnímali jsme jeho barevnost i rozmanitost počasí. Všechny nabyté zkušenosti a zážitky děti využily při
výtvarných a pracovních činnostech. Důkazem toho jsou krásně vyzdobené šatny dětí z jejich vlastních výtvorů. Děti si z nasbíraného přírodního
materiálu sestavovaly různé mandaly a mozaiky. Ve třídě Sluníček si děti
v prožitkových aktivitách během měsíce října dostatečně užily babí léto.
Při tvoření pavoučků a pavučiny děti využily svoji zručnost a získané
znalosti z encyklopedií a pohádkových příběhů o pavoucích. Mimo jiné
také využily první předmatematické představy v počítání párů nohou při
zapíchávání klacíků do polystyrenového podkladu. Takže vidíte, že už ve
školce se začíná se základy matematiky.

Broučci na vycházce

Babí léto u Sluníček

sičům za úžasné dopoledne a těší se na další spolupráci. Poděkování patří
také panu Vl. Mikšátkovi za výborné nanuky pro všechny děti ze školky.
Poslední listopadový čtvrtek, 30. 11. 2017 v 16.30 hodin proběhne
v prostorách mateřské školy přednáška na téma: „PROČ JE DŮLEŽITÁ
SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST?“ Lektorem pozdního odpoledne bude klinický logoped, paní magistra Iva Šedivá. Tímto zveme všechny rodiče
a další zájemce na přednášku s logopedickým tématem. Problematika vývoje řeči nabývá v současné společnosti velké významnosti. Aniž bychom
si to uvědomovali, správný vývoj a rozvoj řeči do sedmi let našich ratolestí vytváří zdravý základ pro vývoj dalších oblastí rozvoje osobnosti dítěte
a podporuje úspěšný start do dalších životních etap. Těšíme se na Vás.
Z příspěvků jednotlivých tříd MŠ zapsala Monika Najmanová

Nejmenší děti – Broučci jsou již o dva měsíce starší a zkušenější. Zvládají už jít na vycházku ve dvojicích, aniž by se rozprchli po okolí a to je
velký posun. Na fotce se loučí se žížalou Julií, která jim pomáhala v prvních společných krocích za vrátka školky do „velkého světa“.
Ti nejstarší Čmeláci nezaháleli a využívali podzimní čas k dalším turistickým výletům, dokud počasí dovolí. Při výpravě do lesa pod Belveder zažili velké dobrodružství. Po víkendové vichřici zde zpracovával
popadané stromy traktorem pan Mudra. Jeho žena, paní Mudrová přiblížila dětem svým poutavým vyprávěním těžkou práci lesních dělníků.
Ukázala malým posluchačům, jak se měří dříví a jak se každá kláda popíše a očísluje barvou. Čmeláci přijali také pozvání k místním hasičům
a zaposlouchali se do zajímavého vyprávění pana P. Soukupa, K. Hacha
a J. Jaroše. Poutavá exkurze byla završena jízdou hasičským autem, což
byl pro děti nezapomenutelný zážitek. Děti i paní učitelky děkují moc ha-

Čmeláci na návštěvě u hasičů

DVA JAZYKY – JEDNA MYŠLENKA
V letošním roce se naše škola připojila k projektu „Dva jazyky – jedna
myšlenka“. Celý projekt je garantován Pedagogickým centrem a jazykovou školou v Plzni a finančně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj. Celkově se do tohoto příhraničního projektu přihlásilo deset
základních škol v ČR a deset Grundschule v Bavorsku. Žáci 1. stupně se
začnou od září učit jazyk svého souseda v rámci odpoledního jazykového
kroužku, v Bavorsku jazyk český, na českých školách jazyk německý.
Naší partnerskou školou se stala Grundschule Zwiesel. V rámci tohoto
projektu je kromě výuky zahrnuto i setkávání německých a českých škol,
učitelů a žáků (např. projektové dny a pobytové kempy), kde budou žáci
používat oba jazyky, tedy češtinu a němčinu.
Jaroslava Schejbalová
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Týden knihoven

Jako každý rok i letos proběhl od 2. do 8. října
Týden knihoven. Čtenáři hojně využili výhod,
které jim tento jediný týden v roce nabízí. Zdarma se registrovali nejen noví dospělí čtenáři,
ale přicházely i děti se svými učitelkami, aby se
detailněji seznámily s naší knihovnou. Kromě
základních informací, jak to v knihovně chodí,
četla paní knihovnice dětem příběhy, říkadla
a pohádky z nových knih. Druháci si dokonce
zasoutěžili v hledání jmen autorů podle abecedy, třeťáci naopak paní knihovnici sami ukázali,
jak se naučili číst. I třída Čmeláků z MŠ se na
návštěvu knihovny těšila. Každý předškoláček
si mohl prohlédnout knihy, které ho nejvíce zaujaly a na závěr byli odměněni čtením příběhu
z knihy Václava Čtvrtka „Kocour Damián“.

Díky „odpustkům“ – výsadou Týdnu knihoven –, kdy se nevybírají od hříšníků upomínky
za překročení výpůjční doby, se do knihovny
vrátilo i nezanedbatelné množství knih. Tak
zase za rok, milí čtenáři...

Autorské čtení
z „Ozvěn života“
Spisovatelku Barboru Dvoreckou není třeba
čtenářům představovat, protože její první autorské čtení z knihy „Doteky života“ proběhlo
v knihovně už v březnu. Setkalo se jako novinka v tomto směru sice s malou návštěvou, ale
o to větším ohlasem. Velká milovnice koní, psů
a vůbec všeho živého si nás okamžitě získala
svým smyslem pro humor a velkým životním
nadhledem, kterým její povídky jen srší. Autorka však nezahálela a nepřeberné množství historek a zážitků ze života „zvířat s lidmi“ zpracovala již do druhé knížky s názvem „Ozvěny
života“ a naše knihovna byla první, kterou
s novými příběhy přijela navštívit. Návštěvnost
byla o poznání větší a všichni jsme si příjemný
večer nabitý čtením a povídáním užili. K dispozici bylo pohoštění a většina čtenářů si z besedy
odvezla novou knihu i s věnováním.
Věra Kadlecová, knihovnice

Halloween ve škole
Školáci prvního stupně
spolu se svými třídními
učitelkami přivítali
halloweenského ducha.
Svátek si krásně užili
s přineseným občerstvením
a soutěžemi v tělocvičně.
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Zprávy z ITC Železná Ruda
Podzimní počasí zbarvilo krajinu do měděných odstínů a my se pomalu
začínáme připravovat na příchod zimní sezóny. Pojďme se však alespoň
v kratičkém zastavení ohlédnout za letní sezónou v ITC.

1/ Návštěvnost ITC od 01. 05. 2017 – 31. 10. 2017

* květen – 2.553
* červen – 3.843
* červenec – 8.709
* srpen – 7.661
* září – 2.747
* říjen – 2.015
* celkem – 27.528 návštěvníků z toho - 25.323 Čechů
- 2.205 cizinců
( nejvíce Němci, Slováci, Holanďané, Italové,..)
* Tato návštěvnost je pouze orientační dle manuálního monitoringu v ITC
a nezahrnuje návštěvníky, kteří prošli pouze do expozic Návštěvnického
centra.

3/ Plánované akce:

* 23. 11. – 17:00 Environmentální Centrum ŽR – „ TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA „ – přednáší Růžena
Pittnerová ( viz.plakátek)
* Ježíškova pošta
- již tradičně otevírá v ITC Železná Ruda svoji „kancelář“ Ježíškova
pošta. Od nejmenších až po rodiče, babičky, dědečky,… zkrátka pro
všechny, kdo chtějí stvrdit své přání Ježíškovo razítkem. Pro razítko
můžete chodit od 03. 12. – 17. 12. 2017.
* 2.12. – 6.1.2018 „ Výstava keramického betlému“
v Environmentálním Centru ŽR
* „1. Adventní trh v Návštěvnickém centru 09. – 10. 12. 2017“
+ „Tvořivé dílničky “
* Kalendář akcí zima 2017/2018 (viz. přiložený plakátek)
nebo na www.sumava.net/itcruda

2/ Otevírací doba ITC + EC během měsíce listopad,
prosinec 2017
* listopad 2017
Zavřeno: 6. – 10., 13. – 16., 20. – 24., 27. – 30.11.
Otevřeno: 1. – 5., 11. – 12., 17. – 19., 25. – 26.11.
Otevírací doba: ITC 8:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
Otevírací doba EC: 9:00 – 18:00, (poslední vstup v 17:30)
* prosinec 2017
Otevřeno: ( Po – Ne) 1. – 23., 26. - 30.
Zavřeno: 24. – 25., 31. 12. – od 13:00
Otevírací doba ITC: 8:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
Otevírací doba EC: 9:00 – 18:00, (poslední vstup v 17:30)

Na hraničním nádraží byla instalována opravdu originální lavička, jejíž
montáž pan Karel Papež právě dokončuje.
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Vážení čtenáři,
asi všichni jsme zaznamenali silnější vítr, který k nám přinesl orkán Herwart,
jenž se koncem měsíce přehnal přes severní a střední Evropu. Dostali jsme mnohé
díky za naše nasazení a snahu zachovat silnice průjezdné. Ikdyž byli lidé varováni, aby zbytečně necestovali a neohrožovali své životy, našlo se mnoho jedinců,
kteří na upozornění nedbali a během nejsilnějších poryvů větru stejně s automobily vyrazili na cesty. Mnoho z nich také zůstalo uvězněno v lesních úsecích
a je štěstí že zde nikdo nepřišel k úrazu, neboť si v Česku orkán vyžádal 4 oběti.
Vrcholem všeho byla sportovkyně v lese, kterou jsme potkali, když jsme jeli likvidovat padlý strom přes cestu v Debrnické aleji. „Sportem ku zdraví“ chválíme,
ale s rozumem… Nicméně jsem zde chtěl poděkovat a upozornit na práci a nasazení těch, kteří nejsou vidět tak jako my, ale čekali jsme na ně všichni. A to jsou
energetici a pracovníci pohotovostních služeb ČEZ, kteří bojovali s padajícími
stromy přes elektrická vedení. Díky nim se zpřetrhaná vedení podařilo opravit
poměrně rychle a obnovit dodávky el. energie ještě tentýž večer.

18 x technická pomoc

Říjen 2017
1 x požár
2 x dopravní nehoda

2 x únik látek

5. 10. – Padlý strom blokoval částečně provoz mezi Javornou a Železnou
Rudou. Před naším příjezdem na místo byl strom již odstraněn.
5. 10. – K odstranění padlého stromu jsme vyjeli na Zelenou Lhotu. Zde
strom zablokoval jeden jízdní pruh a pomocí motorové pily byl
rozřezán a odstraněn mimo silnici.
5. 10. – Ke třetímu padlému stromu tento den jsme vyjeli pod čerpací stanici F1. Mezi nahlášením události a naším příjezdem na
místo, tedy necelých 9 minut, došlo k nehodě tří osobních automobilů, které postupně do spadlého stromu narazily. Všechny
nehody se obešly bez zranění.

6. 10. – Nehoda dvou osobních automobilů se stala pod „Nejvyšším
bodem“ u Starého Brunstu. Při čelním střetu vozidel naštěstí
nedošlo k žádnému zranění a tak naše jednotka provedla pouze
protipožární opatření a úklid vozovky od rozbitých částí vozů.
14. 10. – K údajnému požáru lesa jsme vyjeli k Čertovo Mlýnu na Špičáku. Odtud byl vidět vycházející kouř z lesa v prostoru mezi
Jezerní cestou a Jezerní stěnou. Velmi složitým terénem se naše
technika nedostala a tak byla vyžádána ke spolupráci Policie ČR
a jejich čtyřkolka, která se na místo události dostala, a bylo zjištěno, že se jedná o nahlášené pálení.
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15. 10. – Pomohli jsme Zdravotnické záchranné službě s naložením
a transportem pacienta do vozu ZZS.
22. 10. – Vyjeli jsme k dopravní nehodě 2 osobních automobilů, opět pod
„Nejvyšší bod“ u Starého Brunstu. Po příjezdu bylo zjištěno, že
došlo ke střetu dvou vozů, ve kterých zůstaly zaklíněny 3 osoby
a další zraněný se nachází mimo vůz. U jedné osoby pokračovala resuscitace, kterou zahájil Policista ČR před naším příjezdem.
Vzhledem k vyššímu počtu zraněných byla vyžádána spolupráce
Horské služby Špičák, letecké záchranné služby (LZS) a další
Zdravotnické záchranné služby (ZZS). Postupně byly zraněné
osoby vyproštěny a předány LZS a ZZS k transportu do nemocnic. U německého řidiče lékař konstatoval smrt. Po zadokumentování nehody Policií ČR byla vozidla odvezena odtahovou
službu a silnice uklizena od vyteklých provozních kapalin a rozbitých částí vozů. Tři hodiny zde byla silnice zcela uzavřena.
25. 10. – Jednotka vyjela na prověření úniku plynu Oxidu uhelnatého
v bytě domu ul. U Řezné. Při příjezdu na místo nebyly žádné
koncentrace naměřeny, neboť majitelé bytu reagovali na alarm
detektoru, otevřeli okna pro vyvětrání a vyhledali pomoc ZZS.
Ta poté potvrdila intoxikaci plynem. Ten totiž není cítit a tak lidé
nevědí, že dochází k jejich otravě a pomalé smrti. Zde je nutno
podotknout, že tento detektor plynu zachránil životy a investice
několika stokorun se pořádně vyplatila! Doporučujeme tento detektor všem, kdo mají doma vlastní plynový kotel.
27. 10. – Další výjezd k úniku neznámého plynu. Majitelka bytu v bytovém domě v ul. 1. Máje si stěžovala na štiplavý zápach, pálení v nose a bolest hlavy. Byla odvezena ZZS k ošetření. Žádná
koncentrace nebyla naměřena. Po dvou dnech majitelé zjistili
roztavené el. kabely, což bylo pravděpodobnou příčinou vzniku
štiplavého zápachu v době degradace materiálu vlivem vysoké
teploty.
29. 10. – Předpověď meteorologů se naplnila a i naše končiny zasáhl silný
vítr, který sem zanesl orkán Herwart. Během tohoto dne jsme
vyjeli ke 12 samostatným událostem. Během některých jsme ale
přejížděli z místa na místo a současně jsme odstranili i několik
stromů popadaných přes silnice, přes cesty nebo na domy. Celkem jsme odstranili přes 30 stromů ať u Skelné, pod Javornou u
Onoho Světa, na Belvederu, na Špičáku, u Hojsovy Stráže nebo
na cestě do Hamrů. Mnohdy zde bylo uvězněno i několik automobilů, které nemohly pokračovat v cestě a cestující byli ohroženi pádem dalších stromů. Jednu chvíli nám přijela na pomoc
i Horská Služba Špičák, za což děkujeme, stejně jako majitelům
různých pracovních strojů, kteří nám pomohli odstranit stromy
ze silnice, aniž bychom je museli celé rozřezávat. Navíc jsme
jednou provizorně opravovali utrženou plechovou krytinu na
střeše ubytovny u restaurace Šumava.

STRANA 7

31. 10. – Pomoc s odstraněním velké větvě, která po pádu probodla střechu a podkroví chaty nad Belvederem.
31. 10. – Odstranění dvou stromů, které blokovaly jeden jízdní pruh za
Novou Hůrkou.

Jelení říje
- tak se letos
bojovalo
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Na Šumavě není třeba hledat nové recepty

ROZHOVOR

s hercem, moderátorem, sportovcem a čestným občanem Železné Rudy Pavlem Novým.

Pavel Nový se narodil roku 1948 v Plzni, ale dětství prožil na Šumavě. Později
se vyučil soustružníkem a pracoval v nejrůznějších manuálních profesích. Chtěl
ale hrát. Hrál v řadě oblastních divadel
– v Krajském divadle v Příbrami nebo
v Karlových Varech, ve filmech i televizních seriálech. Zahrál si ve sto dvaceti
filmech, někdy role, „kde musíte dávat
hodně velký pozor, abyste se náhodou
nesehnul pro spadlý bonbon, abyste mě
neprošvihl“, jak sám říká. Popularitu mu
přinesla představení v pražském Studiu
Ypsilon po roce 1989 – Prodaná nevěsta,
Svatá rodina, Horké to někdo rád, Vše
pro firmu. Tato scéna se stala jeho druhým domovem.
Hrál například ve filmech Balada pro
banditu nebo v Jakubiskově Postav dom,
zasaď strom. Velkou popularitu mu přinesla postava zvukaře Pepy v úspěšné české veselohře S tebou mě
baví svět. Zahrál si v mnoha dalších filmech jako Pěsti ve tmě, Snowboarďáci, Kandidát nebo naposledy Bába z ledu. V televizi hrál například v seriálech Velké sedlo nebo Zdivočelá země. V roce 2007
prodělal tzv. západonilskou horečku, pak ochrnul, byl upoután na
vozík, ale začal rehabilitovat, věnoval se plavání a otužování a od
roku 2010 opět plnohodnotně žije, hraje, jezdí na kole a věnuje se
hokeji. Je ženatý a má dvě dcery.
Pane Nový, co pro vás znamená Železná Ruda? Jezdil jste sem jako
dítě. Jaké vzpomínky vám utkvěly? A jak vypadá Železná Ruda po
pádu železné opony?
V Plzni jsem strávil jen jeden povinný týden v porodnici s maminkou. Z toho si nepamatuju nic. Dětství v Železné Rudě před odsunem
Němců, to znám jen z vyprávění. Bylo tam pět pekařů, teď tam není
žádný. Za mého dětství byly v Železné Rudě tři vodní elektrárny, teď
tam není žádná. Řezná má přes Železnou Rudu celkem slušný spád, takže není problém, aby voda vyráběla elektřinu. Je zvláštní, že v Bavorské
Rudě byly v té době snad dvě a jsou tam tři. Tam neměli socialismus ani
s lidskou tváří ani bez ní, a tak tam probíhají dějiny kontinuálně, nikoho
nevyháněli a staré rodiny tam zůstaly. Z lidí, kteří kdysi žili v Železné
Rudě, tam už nežije vlastně skoro nikdo.
Taky jsme měli na Špičáku sousedy Němce, teď jsou to Češi, doba se
změnila. Změnila se k lepšímu po revoluci 1989?
Nevím jak v Železné Rudě, ale pro mě se doba zlepšila k lepšímu.
Nemusím se pořád ohlížet, jestli řeknu něco správně nebo špatně, to za
prvé. Za druhé nemusím mít strach, že bych přišel o práci kvůli tomu, že
jsem někde něco řekl. Nemusím mít starost, že přes mé děti mě bude stát
vydírat a v neposlední řadě můžu jet, kdy chci a kam chci.
A něco takového se vám stalo dřív, před pádem železné opony?
Určitě. Na Velký Javor jsem se prvně podíval až v prosinci 1989. To
byla moje první cesta na Západ. Předtím jsem jednou žádal o devizový
příslib a výjezdní doložku. Poučení pro ty mladší: Komunisti vymysleli
hloupost, že schvalovali, jestli člověk může jet tam a tam a jak dlouho
tam může být. A schvalovali taky, jestli na to dostane tzv. devizový příslib, to znamená, jestli si bude moci draze zaplatit devizy, tedy normální
peníze získat za peníze, které vydělal. Tady byly v té době vlastně čtyři
měny. Jedna byla normální koruna, pak byla tzv. tuzexová poukázka,
pak byly vězeňské peníze a pak tzv. devizová koruna. Byla to píčovina.
S ekonomií to nemělo nic společného.

A vy jste si tuzexové bony nekupoval?
Ano, kupoval u veksláků, abych měl na
džíny. Jinde nebyly k mání. Pravda, první
džíny jsem měl dovezené. Poslal mi je jeden
z mých strýců z Vysočiny. Ten se nechal odsunout, později i jeho brácha. Všichni tři jeho
bratři i fotr se stali vojáky wehrmachtu kvůli
tomu, že se v roce 1936 hlásili k německé
národnosti. Byli proto považováni za Němce, a když vznikl protektorát Čechy a Morava, tak byli naverbováni do wehrmachtu. Ne
dobrovolně, byla to jejich říšská povinnost.
Kde jste žádal o cestu do zahraničí?
To jsem byl v příbramském divadle Antonína Dvořáka a vedoucí provozu Pepík Mára,
který byl šéf stranické organizace, mi říkal:
„My to doporučení pro cestu do zahraničí
pro tebe uděláme!“ A já povídám: „Josef, pro
mě to neděláš, děláš to pro stranu, protože tuhle píčovnu si vymyslela
partaj, ne já, ani stát ne.“ Ale stát řídili komunisti, takže vlastně stát taky.
Ale hrál jste tam asi rád?
To každopádně. Odjakživa jsem hrál divadlo rád.
A repertoár tam byl kvalitní?
Tím si nejsem úplně jistý. Hráli jsme jednu hru, která byla sovětská
a ve které nás bylo na jevišti vždycky víc než v hledišti. A hráli jsme
taky dramatizaci prózy od Josefa Hory, která se jmenovala Socialistická
naděje. A ten titul opravdu netáhl. Samozřejmě, že jsem to musel hrát.
Kdybych nechtěl, mohl bych rovnou jít dělat na dráze nebo dřevorubce
v lese, což jsem později opravdu dělal. Ale to bylo až v době sedmdesátých let, kdy příbramské divadlo navštívil komunistický scenárista a režisér Vojtěch Trapl, a jeho nohsledi a práskači Miroslav Tůma a Rudolf
Rouček, říkalo se jim Trapl Boys. Taky jsem se živil jako šofér, jeden
čas jako číšník, kuchař a tak různě.
Dobře, vraťme se k Železné Rudě. Jezdíte sem lyžovat. Pravděpodobně tu jste spokojený.
Já tam rád jezdím, protože tam vlastně jezdím domů. To tak člověk
vnímá, jakože se vrací do dětství. Pořád znám pár lidí, kteří tam zůstali.
Pak to má ještě tu výhodu, že můj bratranec je spoluvlastníkem Ski &
Bike areálu. Vím, že aspoň část peněz padne jemu z toho, co tam utratím. Nebo mi dá voucher a s dětmi tam můžeme lyžovat. Rád lyžuju na
Špičáku. I na Javoru jsem jednou byl s dcerou Terezkou.
A co máte raději, lyžování nebo cyklistiku?
V zimě lyžování, v létě cyklistika. A co radši? Obé radši.
A co turistické výšlapy?
To už dávno ne, protože jsem rád, když nemusím chodit. Byl jsem
mrzák a bral jsem na to i důchod.
Předtím, než jste onemocněl, jste zcela jistě chodil…
To jsem chodil a mám i několik skoro rekordů, třeba když jsem šel
z Plzně do Příbrami, protože mě nikdo nevzal stopem. Bylo asi dvacet
tři stupňů pod nulou, a když jsem přišel z druhé strany Brd dolů do Věšína u Příbrami, tak jsem si v hospodě musel dát ruma a z vousů olámat
rampouchy, abych se mohl napít.
Pokračování na straně 9
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Pravidelně jezdíte na cykloturistickou akci OKOLO Železné Rudy.
Máte nějakou oblíbenou trasu?
Tuhle akci organizuje Milan Sklenář ve spolupráci s Městským úřadem. A musím říct, že je to dobrá věc. Vždycky si vyberu tu trasu, která
vede do Bavor. A ještě pořád je vidět ten velký rozdíl, když se přejede
hranice, kde byl socialismus a kde nebyl.
A jak přesně byste pojmenoval ten rozdíl?
Když nic jiného, tak špína a nepořádek, který jde vidět na té socialistické straně. V Bavorsku jedete Národním parkem Bavorský les, což je
území poměrně přísně chráněné a cesta je udělaná tak, aby z ní opravdu
odtékala voda, nemá žádné díry, je zpevněná vápencem. Docela to drží.
I náklaďáky po ni můžou jezdit a nezničí ji. U nás zkoušeli taky takovou
cestu, ale nedovolili jim přivézt pořádný vápenec, který drží. Dovolili
jim vápenec, který nedrží, jsou tam zase díry a je to nanic. Je to takové
české lepší řešení, lacinější než to, co mají Němci. A když se pořád řeší
ten problém se Šumavou, tak je potřeba zeptat se prvního šéfa Národního parku Bavorský les Hanse Bibelriethera, který to začínal a vedl čtyřicet let. Je to slušné poučení. Stačí se k nim podívat. Byl jsem svědkem
jedné důležité věci právě na cestě na kole. Jel jsem do Zwieselu a vracel
se zpátky lesem a viděl velké stroje, jak skládají dříví na hromadu. Ty
stroje neměly pásy, jen velké gumy. Schválně jsem čekal, až ti chlapi
skončí, protože mě to zajímalo. A když skončili, tak tu cestu zametli.
Zeptal jsem se jich, jestli na to mají nějaký zvláštní příkaz. Oni mi na to
řekli, přece po sobě nenecháme binec.
Ale v Železné Rudě se dneska mnohem víc uklízí, to je zajímavé.
To není zajímavé, to je normální.
Vraťme se k Národnímu park Šumava. Neustále bojuje proti obcím
a obce proti němu. Jak se na to díváte? Pan Bibelriether byl tvrdý
ochranář, ale přesto uměl najít s obcemi kompromis. I dnes se v Národním parku Bavorský les investuje ve prospěch obcí, takže tam nejsou tak ostré problémy jako u nás.
Obvykle je to tak, že když si nevíte rady se svou zahrádkou, tak se zeptáte souseda, jak to dělá, že prosperuje. Opravdu není nic jednoduššího,
než přejet čáru a jít se s německými ochranáři domluvit, jak to dělají.
Akorát je třeba umět německy, to je všechno.
Dobře, ale oni mají jiný zákon, který například povoluje používat
v národním parku i neznačené cesty, což je u nás v jádrové zóně přísně
zakázáno, u nich je to v létě a na podzim povoleno.
I o tom vím, ale co nám brání, abychom podobný zákon napodobili? Co nám brání, abychom napodobili bavorské Ministerstvo životního prostředí? Furt je to ta samá písnička. Mě nepřesvědčíte, že národní
park je špatná věc. Šumava je tak unikátní kus krajiny, že ji nelze vytěžit
a zničit. To, že ji zničil kůrovec, se jen zdá. Kůrovec nic nezničí, donesu
vám na to důkazy z jednoho místa, kde kůrovec totálně zničil všechny
dospělé stromy. Fotili tam každé tři roky. A jak to místo vypadá za deset
let? Příroda si s tím skutečně poradila sama. Když chceme, aby něco fungovalo, tak bychom se my lidé do toho neměli moc plést, protože zeměkoule tady funguje daleko dýl, než jsme tady byli my. Jak dlouho je tady
civilizace, člověk… dva milióny let? To je sranda proti historii planety.
Když už ale byl Národní park Šumava založen s jedenácti obcemi na
svém katastru, vznikla tím obtížně řešitelná situace, protože na území
národních parků obce nemají být. Když už tam obce jsou, musí s nimi
park dosáhnout nějakého kompromisu.
Ano, musí dosáhnout, ale zajímalo by mě, proč. Lidi by se měli umět
domluvit. Normální svět bez komunistů a fašistů je obvykle o spolupráci, to bychom mohli zabrousit hluboko do historie. Je dost dobré literatury na toto téma. To, jak spolu dnes kooperují státy v Evropě, už
začíná někdy na konci Třicetileté války tzv. vestfálským mírem v roce
1648. Podívejte se do dějepisu, co jsme se o tom učili a podívejte se
do světové odborné literatury, co o tom píší jiní. Učili jsme se ve škole
úplnou blbost.
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Nebo jiný případ. V roce 2009 byl slavnostně otevřen turistický hraniční přechod z českého Polomského sedla na Lakabrück a německý
Falkenstein. Dneska ten přechod na české straně neexistuje. Dnes se
tam z české strany nedostanete, protože se tam vytváří divočina.
Znovu říkám, podívejte se, jak to v národním parku dělají Němci,
ti to dělají déle a lépe. Je to jen o spolupráci, o ničem jiném. Hraniční
přechod je o domluvě, a pokud byl domluven, tak by měl i existovat.
Jsou lidé, kteří když vylezou na Falkenstein – musí z německé strany - tak jim vadí, že cestou není kromě Rukowitzschachten a vrcholu
samotného žádný výhled. Všude jsou jen hluboké lesy. Vám temnota
hlubokých lesů nevadí?
Hluboké lesy jsou jen ku prospěchu věci. Jestli chce někdo výhled, ať
si vyleze na Špičák, tam je zrovna kus krajiny sežraný od kůrovce. Tím
pádem z rozhledny uvidí až do Klatov. Nebo z Pancíře je dobrý výhled.
A z Ostrého taky.
Problém s holinami na Šumavě je i jiný. Ochranáři těžit nechtějí,
ale nakonec vytěží víc než lesníci, protože nakonec při žíru kůrovce
vznikne panika, kam až kůrovec půjde. A najede technika a těží se
i v národním parku. Víc než v hospodářském lese.
Zase bych doporučil podívat se do Národního parku Bavorský les, je
to fakt jen pár kilometrů. Když půjdete kolem břehu Řezné, tak najdete
místa, kde napadl les kůrovec. Je třeba se optat těch lidí v Německu,
jak to dělají. Odtamtud se nesmí odvézt dříví, tam dříví porazí, odkorní
a nechají ležet, protože to dříví se časem stane hnojivem pro další generace lesa. Není to hned. My jsme zvyklí, že smrky vyrostou a za třicet
let je můžeme kácet. Musí se počkat deset let, než les teprve začne růst.
Možná trochu sledujete boj okolo přechodu Modrý sloup. Byla to
stará obchodní cesta, která vedla z Německa do Čech. Dodnes je zavřená jako byla za socialismu. Pravděpodobně není možné se dohodnout,
přestože z bavorské strany byl ten přechod před několika lety otevřen
zákonem. Ten zákon ale nefunguje, protože na české straně cesta nepokračuje. Jaká je tedy možná domluva?
Bezesporu by mohla být, i když jedni mluví česky a druzí německy. Vlastně se jen musí dohodnout lidé na české straně, aby se přestali
odvolávat na to, jak to bylo báječné, když starosta Prášil nechal jako
velitel útvaru PS odpálit kostel. Nebo jak si péesáci na Debrníku hráli
na válku a zničili zámeček na Samotách. Musí se holt počkat, až tihle
lidé vymřou. Znám v Železné Rudě jednoho pána, který spolupracuje
s ČSSD. Je to bývalý důstojník Pohraniční stráže. Péesáci nebyli vojáci,
ale zaměstnanci ministerstva vnitra. A tím pádem se z nich většinou stali
donašeči a donašeči jsou pořád. Jistý Mojžíš vyvedl Izraelity z otroctví,
když opustili Egypt. V Egyptě sice dostávali najíst, ale byli to otroci.
A do země zaslíbené Kanaán nedošel nikdo z nich, ani ten Mojžíš. Bůh
je totiž vodil čtyřicet let po poušti, než vymřeli všichni, co si na otroctví
pamatovali. A ti noví se pak přestali odvolávat na to, jak to bylo za starých časů báječné. My staří, zahrnuju do toho i sebe, až vymřeme, tak ti,
co přijdou po nás, si věci uspořádají podle svého. Naší povinností je jim
to předat alespoň v trochu živém stavu.
Mám před očima, jak sedíte na Tradičních železnorudských slavnostech a povídáte si s lidmi… Co se vás většinou ptají?
Oni se mě na nic neptají. Povídáme si jen tak a o starostech se moc
nebavíme, protože každý má svých starostí dost. Nemám recept na to,
jak řešit starosti. Myslím si, že není třeba hledat nové a nové recepty.
Když mi nefunguje něco doma, podívám se k sousedům, jestli to nedělají trošku líp. Stačí se zeptat. A to je všechno. A buď je napodobím a budu
úspěšný, anebo to neudělám jako oni a budu se s tím sám pohlavkovat
jako idiot a vymýšlet svoje nové báječné české cesty.
Takže my v Železné Rudě se málo koukáme k sousedům?
Zatraceně málo. Neříkám, že zrovna starosta. To je člověk, kterého
jsem potkal ve Zwieselu, který se pohybuje v Bavorsku a ví, jak to tam
Pokračování na straně 10
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chodí. Moc rád by to podobně prosadil v Železné Rudě. A dělá pro to
například díky Tradičním železnorudským slavnostem ledacos. Je třeba
ho pochválit. Není to koneckonců jeho první volební období. Ukázalo
se, že existuje spousta lidí, kteří to oceňují a volí ho.
Na čem teď pracujete aktuálně?
U nás doma na zahrádce máme zrovna mandelinku, která se množí.
Tak jsem sehnal lógr z kafe, který mandelince smrdí. Jí smrdí to, co my
pijeme.
Točíte film?
Film žádný netočím, ale točím Ulici a natočil jsem jednu epizodu detektivního seriálu pro TV Prima – pokračování kapitána Exnera. Nemůžu o tom nic říct, protože kdybych něco řekl, tak by se lidé na to
nemuseli koukat.
Když jste dělal film Bába z ledu, točil jste také na Boleváku v Plzni.
Tam jste se koupal, plaval jste v zimě i ve Vltavě. Já ve Vltavě plaval v létě, když mi bylo patnáct. Později byla Vltava špinavá, plovárny
v centru zrušili, nikdo se tam dodnes nekoupe.
Je vidět, že jste se ve Vltavě dlouho nekoupal, protože už zdaleka
tak špinavá není. Je docela čistá. Když nic jiného, tak ji vypucujou cestou přehrady, kde se usadí všechno svinstvo. Na dolním toku Vltavy, dá
se říct, platí už poměrně přísná hygienická pravidla, která se s největší
pravděpodobností ve velké míře dodržují. To znamená, že se nemusíte
bát koupat v Praze ve Vltavě.

Ale ty plovárny už tam nejsou.
A vy nezbytně potřebujete plovárnu? Vy neumíte plavat bez plovárny? Místo jedné slavné plovárny je pravda Barrandovský most, druhá,
která byla ve skále pod barrandovskými skalami, bohužel vzala za své,
protože neměla žádného majitele ani správce. Mám na mysli bývalé výletní místo Prahy Barrandovské terasy. V bazénu pod terasami se kdysi
dokonce pořádalo mistrovství republiky v plavání. To všechno je jen
zkáza, kterou přinesl komunistický princip. Takže na začátku tam plovárny byly, ale pak se ukázalo, že je do toho třeba investovat prachy.
A jak známo, komunisti věci jen používali a většinou toho moc nového
nezbudovali.
Jaká byla spolupráce s Bohdanem Slámou na filmu Bába z ledu?
Museli jste natáčet dlouhé scény v ledové vodě.
Mně studená voda nevadí, protože už jako dítě jsem se koupal v Řezné a ta nepatří mezi teplé toky. Dokonce i Teplá Vltava je studená. Pokud jde o Bohdana Slámu, tak s ním se dělalo skvěle, skvěle, skvěle.
A zas se vracím k tomu, že všechno je o domluvě. Máme jazyk, kterým
se dá domluvit, pokud chceme. Pokud nechceme, tak se nedomluvíme,
i kdybychom všichni mluvili latinsky. A Sláma se domluvit chce a umí.
I ten film je o tom, že lidi by se měli domluvit a neměli by se oblbovat.
Je to love story, takže to je taky o domluvě.
Jestli jste to pojal jako love story, tak jste mi udělal radost. I starší lidi
mají právo na lásku. Když za Danou Medřickou jezdil do Československa někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let Španěl Artemio
a ona jezdila za ním do Madridu, tak její slavná věta byla „láska kvete
v každém věku“. Proč ne.
Pro ŽZ se ptal Radovan Holub
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Od Všerub k Novým Hradům z dob nám méně známých
Vybráno ze starých archivů a průvodců
Část čtvrtá

Osídlování Šumavy
V VI. až X. stol. pronikají Slované zvolna
do Pošumaví. Podél Otavy s Ostružnou, podél
Volšovky a Podmokelského potoka, podél Blaníce i Vltavy se přibližují k pomeznímu hvozdu.
Oblast, prostoupená hojně lesy a bažinami, není
všude stejně osidlována. Hlavně výše položená
místa nevábí k osídlení. Zato však někdy od
VII. do VIII. stol. přitahuje rýžování zlata na
Otavě, takže v IX. – X. stol. je pootaví tak silně
zalidněno, že se pravděpo¬dobně tehdejší stav
nelišil od dnešního.
Nová kolonizační vlna v X. stol. přivádí do
Jižních Čech další obyvatele. Vyvražděním
Slavníkovců jsou jižní Čechy trvale sloučeny
s českou říší. Etnická i politická hranice zabíhala tehdy hluboko do dnešního Rakouska.
Šumavský Královský hvozd byl součástí pomezního hvozdu, který v šíři několika desítek kilometrů obemykal Čechy a tvořil svou
neschůdností a neproniknutelností ochrannou
hradbu proti nepříteli. Jména vesnic, proskakující v listinných pramenech v XI. a XII. stol.
ukazují, jak postupovalo osídlení kraje. Stále
více lesních ploch se změnilo v úrodnou půdu,
na mýtinách vznikala další sídliště, do nichž přicházeli noví obyvatelé, zemědělci i emeslníci.
Velkou úlohu při osazování půdy hrály kláštery.
Nadacemi přicházela značná část zdejší půdy
do jejich rukou. Dochází i k založení kláštera
přímo v Pošumaví, a to v Nepomuku. Čeští panovníci střeží sice šumavský hvozd před nepřátelskými vpády, nevěnují však dosti pozornosti,
jeho tichému osazování německými sousedy.
Přicházejí příslušníci klášterů, zemědělci i jiní
zájemci, na vykácených pasekách vznikají tvrze
a hrady, jež se pak dávají pod ochranu bavorskou. A tak se až do konce XII. stol. odlučuje
kousek území po kousku a jen některé části se
podařilo tehdy dostat zpět.
V první polov. XII. stol. se dostává sňatkem
české knížecí dcery v držení bavorských vévodů celé Sušicko od Nýrská až k Velharticím, Volarům a Vimperku. Teprve roku 1273 vrací se i
toto území trvale k Čechám. Třinácté století se
svými charakteristickými rysy se plně platnilo i
v Pošumaví.
Zlatonosné doly dávají velké naděje a přivádějí německé horníky. Město – nový sídelní
útvar XIII. stol., vyvolaný pokročilými hospodářskými poměry, přetvářelo i zdejší život na
půdě královské a panské. Města přebírají na
sebe funkci správních středisek. Bohatá činnost
Přenysla Otakara II. v zakládání měst se zde
však uplatnila jen na Klatovy a Vodňany. Zatímco do Klatov, jako do většiny kolonizačních
měst přicházejí Němci, aby zde, nadáni hojnými
výsadami a německým právem, uvedli v činnost
městské formy, provádějí ve Vodňanech tento
proces sami Češi.

Kácení dřeva pro sklárny v Královském hvozdu
Století XIV. znamená rozmach dolování zlata
a stříbra a tím i další vzestup kraje. Pošumaví
se proto těší pozornosti jak českých králů, tak
bavorských sousedů, kteří jej častují vpády,
hlavně v době Jana Lucemburského. Na mnoha
místech jsou v provozu doly. Vznikají hornické osady, obdařené zvláštními výsadami a řada
z nich se mění v kvetoucí hornická městečka
i města.
Velkou epochou v historii Pošumaví bylo
husitské revoluční hnuti. Dobývání, pálení,
pleněnía výkupné postihuje města a ničí kraj.
Přicházejí následky Bílé hory. I mnoho pošumavské půdy dostává se do vlastnictví cizinců.
Dalších válečných strasti třicetileté války nebyla šumavská oblast ušetřena. Souvislejší tažení
postihlo Pošumaví roku 1645, kdy Švédové pod
Torstensonem postupovali od Přeštic přes Klatovy, Sušici, Horaždovice a Strakonice směrem
k Orlíku. Dlouho a vytrvale vzdorovalo zdejší
zbylé obyvatelstvo proti reformaci.
Století XVII. a XVIII. znamená další německou kolonizaci. Němci obsazují uvolněná místa
ve městech a zalidňují zvolna vyšší místa Královského hvozdu. Do té doby bylo např. velmi
řídce osídleno Železnorudsko. Dva hospodářští
činitelé jsou příčinou tehdejšího kolonisačního
přívalu do Královského hvozdu, sklo a dřevo.
Skelné hutě dávají vznikat sklářským osadám,
které je Často přetrvávají.
Kapitalistické období není v Pošumaví údolím hospodářsky příznivým. Zavedení železnič-

ní dopravy se sice kladně projevuje v hospodářském vývoji měst ležících na trati, ale záporně
ve městech, jež z různých důvodů, často motivovaných chybnou spekulací měšťanů, zůstala
stranou. Průmysl se tehdy, také pro nedostatek
uhlí a železa nerozvinul tak, aby zajistil dostatečný výdělek pro zdejší obyvatelstvo, právě
tak půda, ve vyšších polohách velmi chudá,
jejíž nejlepší díly v nižších oblastech zůstaly
v rukou panských rodů a velkostatkářů, nestačila k výživě. A tak kraj trpěl silným vystěhovalectvím. Mnoho lidí odešlo ze šumavských
vísek do světa jako sezónní dělníci – zedníci,
hudebníci, podomní obchodníci, cirkusáci.
V roce 1938 byla odtržena značná část Šumavy a Pošumaví a připojena k Německu.
V sousedství Kdyně, Janovic, Sušice a Lhenic
šla protektorátní hranice a města, jako Nýrsko,
Rejštejn, Vimperk, Prachatice a Volary ležela
již za hranicem. V novém pohraničí se vzmáhá partyzánský odboj. Jeho hybnou pákou je
partyzánská skupina Šumava II. vedená gen.
Suchardou. Střediskem jsou Vodňany a sahá
na strakonicko, prachaticko a vimpersko. Rokem 1945 vracejí se zabrané části území zpět,
místo německého obyvatelstva přicházejí osadnici z Čech, Moravy i Slovenska a na Šumavě
i v Pošumaví začíná nový život.
Z archivních materiálů pana Š. Berky z Nýrska
sestavil Václav Chabr
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140 let železniční tratě Plzeň – Železná Ruda - Alžbětín
Letos si připomínáme 140 let od zprovoznění celé, 97 kilometrů dlouhé, tratě Plzeň – Železná Ruda – Alžbětín. První část tratě Plzeň – Nýrsko
byla uvedena do provozu na podzim r. 1876, o rok později, 20. října 1877
byl zprovozněn technicky nejnáročnější úsek dráhy – 30 kilometrů dlouhá
trať z Nýrska přes Šumavu do Železné Rudy. Tuto celou stavbu provedla
a financovala Plzeňsko–Březenská společnost. Za vším stála možnost vývozu zboží do Německa, především uhlí ze severu Čech. Tato stavba nebyla vůbec jednoduchá. Stavbaři se museli doslova prokousávat divokou
krajinou Šumavy. Bylo zapotřebí navršit tisíce kubíků zeminy na náspy,
vytrhat skály a postavit mnoho viaduktů a můstků. Po celé trati musely
být postaveny nádražní budovy a zastávky. Ale největší technický problém čekal na stavbaře teprve až na konci stavby, kde bylo nutno prorazit
tunel skrz horu Špičák. Tunel byl stavěn v letech 1874 – 77 jako jeden
z prvních v Rakousko–Uherské monarchii a byl také s délkou 1747 m
jejím nejdelším tunelem. Na trati byly zbudovány celkem tři tunely. Na
stavbě trati se podílely stovky dělníků z celého Rakouska, ale byli zde i
dělníci z Bavorska.
Přímo na česko-německé hranici stojí budova nádraží Železná Ruda Alžbětín, která má jak českou, tak bavorskou stranu. Na tomto hraničním

nádraží si dnes návštěvníci mohou prohlédnout zajímavou expozici česko-bavorského informačního centra obou národních parků i modelové kolejiště. Hraniční nádraží bylo letos vybráno
jako nejhezčí v celém Německu. Železniční
trať zde ale nekončila, pokračovala dále přes
Deggendorf do Plattlingu. V období komunistického režimu (1948 – 1989) byla trať
do Německa uzavřena.
Tato železniční trať se nemalou měrou
zasloužila o zpřístupnění železnorudské
kotliny z vnitrozemí a z Bavorska. Na Železnorudsku nastává v té době rozmach letní
a zimní turistiky – lyžování I vznik nových
pracovních příležitostí. Z této doby začátků
cestovního ruchu pocházejí hotely Prokop
a hotel Rixi, a v Železné Rudě následují další. Význam této trati byl velmi důležitý pro
rozvoj tohoto chudého regionu. Proto si také
toto významné výročí letos připomínáme.
O historii špičáckého tunelu budeme čtenáře Železnorudského Zpravodaje podrobně
informovat v některém z příštích čísel.
Václav Chabr

Novinky z Národního parku Šumava
Víkendová vichřice vyvrátila desítky tisíc stromů na celém území
Národního parku Šumava
Polomy, které způsobila víkendová vichřice Herwart na území Národního parku Šumava, jsou podle prvních odhadů lesníků Správy v objemech do 50 tisíc metrů krychlových. Nejvíce vyvrácených stromů je přitom v nejjižnější části Národního parku v okolí Stožce.
„V oblasti Stožce a Nové Pece leží odhadem 20 tisíc metrů krychlových polomů. První odhady lesníků z Kvildska a Borovoladska pak
hovoří o 10 tisících metrech krychlových. Celkově v lesích Správy
Národního parku Šumava způsobila vichřice polomy v objemu zhruba 48 tisíc kubíků,“ informuje mluvčí Správy Národního parku Šumava
Jan Dvořák.

Lesníci a strážci Národního parku Šumava začali s prořezáváním zapadaných cest již v neděli a intenzivně pokračovali v pondělí dopoledne.
Přesto, že se podařilo velkou část z nich už zprůjezdnit, mnohé jsou ještě
stále nepřístupné. Jejich uvolňování bude pokračovat nejméně do konce
tohoto týdne.
„Nejen z tohoto důvodu doporučujeme neplánovat si výlet na území Národního parku Šumava v nejbližších dnech a týdnech. Po víkendové vichřici zůstávají v lesních porostech i podél turistických
tras stovky nalomených nebo polovyvrácených stromů, které hrozí
pádem,“ doporučuje mluvčí Jan Dvořák.
Převzato z TZ Správy NP Šumava
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Čínská velvyslankyně navštívila Národní park Šumava
Ve dnech 14. a 15. října navštívila Šumavu
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
Čínské lidové republiky v České republice Její
Excelence Ma Keqing za doprovodu svého
manžela a atašé Wang Qian. Součástí její dvoudenní návštěvy byla i exkurze na některá místa
Národního parku.
„Paní velvyslankyně navštívila informační
středisko Kvilda, návštěvnické centrum Srní,
Tříjezerní slať a měla možnost nahlédnout do
části lesních komplexů Šumavy,“ říká mluvčí
Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.
Zájem čínské velvyslankyně se soustředil na
možnosti zapojit Šumavu do oblíbených výletních destinací čínských turistů, kterých v Jihočeském kraji přibývá.
„Čínští turisté chtějí poznávat nejen historické zajímavosti, především ty, co jsou zapsány
v seznamu UNESCO, ale také přírodní krásy
střední Evropy. A Šumava paní velvyslankyni
velmi zaujala,“ dodává mluvčí.
Převzato z TZ Správy NP Šumava

Julius Komárek, významný Hohenzollernský lesník
Mezi významné lesnické osobnosti 19. století, které zanechaly na Železnorudsku trvalou
stopu, patří Julius Komárek (1844 – 1919), rodák z Jáchymova.
Jeho otec, MUDr. Josef Komárek (1804),
původem z Říčan u Prahy, byl důlním lékařem v Jáchymovských dolech. Matka Eleonora
Komárková, rozená Honsa (1814), pocházela
z Prahy.
J. Komárek studoval lesnictví na prestižní lesnické akademii v Mariabrunnen u Vídně, jediné
svého druhu v tehdejším v Rakousku-Uhersku.
Mezi známé absolventy tohoto ústavu náleželi
např. Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu,
Adalbert Stifter, šumavský básník a spisovatel,
nebo prof. Dr. Josef Sigmond (1868 – 1956), rodák z Červeného Hrádku u Plzně aj.
Dříve než J. Komárek v roce 1875 nastoupil v Dlažově u Klatov do Hohenzollernských
služeb, působil na lesním úřadě v Drozdově, na
panství Točník, jako lesní adjunkt, dále pracoval ve windischgrätských službách ve Světcích
u Tachova a také u hraběte Lažanského jako
nadlesní.
Manželkou lesníka Komárka se stala Marie
Šámalová, sestra JUDr. Přemysla Šámala, kancléře T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a Emila
Háchy. Šámalovi byli v příbuzenském stavu
s pražskou rodinou stavebního magnáta Václava Nekvasila. Zakladatel této stavební firmy,
Václav Nekvasil, koupil v roce 1871 na Šumavě poblíž Javorné dvě zemědělské usedlosti,
Gerlov a Štíglov. Předpokládal, že Gerlov by se
v budoucnu mohl stát vhodným místem pro

rekreaci členů jeho rodiny. Tady se po dobu
mnoha let setkávali Komárkovi a Nekvasilovi. Jezdil sem i český vlastenec JUDr. Přemysl Šámal. Společně s Ladislavem Nekvasilem
se podstatným způsobem zasloužil o otevření
první české školy v r. 1922 na tehdejším Zejbiši (Javorná). Pravidelně pořádali na Gerlově,
ve zcela německém prostředí, české dožínky
a školní slavnosti.
Prvním potomkem manželů Komárkových
byl Julius Miloš Komárek, pozdější významný
český zoolog a entomolog, spisovatel, pedagog,
myslivec, prof. Karlovy univerzity v Praze.
JUDr. Šámal, který byl jeho strýcem, občas
také jezdil na zámek do nedaleké Bystřice nad
Úhlavou, kde Komárkovi bydleli poté, co se
sem přestěhovali ze zámečku v Železné Rudě.
Lesník knížecích hohenzollernských lesů, Julius Komárek, náležel na Železnorudsku k velmi respektovaným lesnickým odborníkům. Byl
zastáncem přirozené obnovy lesa.
V roce 1882 se konal 34. sjezd českých lesníků. J. Komárek byl pověřen vypracováním
diskusního sjezdového materiálu s názvem
„Knížecí Hohenzollernské lesy správního okresu eisensteinského, který vyšel v témže roce nákladem České lesnické jednoty.
Tento vázaný knižní dokument (11 x 18 cm)
o 70 stranách má celkem 9 kapitol. K velmi
zajímavým patří: Poměry stanovištní (poloha,
vodstvo, horniny, půda, podnebí), Stromoví,
Hospodářský stav lesů, Správa, Lesní těžba, Zalesňování, Honba.

V kapitole IV. – Hospodářský stav lesů
až do času zřízení v roce 1879 – se na str. 39
J. Komárek zmiňuje o využití Úhlavy k dopravě
palivového dřeva:
Za účelem zlepšení odbytu dříví užitkového
v roce 1858 zkoušeno plavení klád po Úhlavce
a pokus ten se zdařil.… Též začato i s upravováním cest dosud zanedbaných a otevřen konečně
les dříve nepřístupný, v roce 1864 dostavěnou
silnici v údolí Úhlavky, spojující Nýrsko s Eisensteinem. Silnice tato vystavěna byla z větší
části na panské půdě a vyžadovala peněžité
výlohy 23.000 zl. Mimo bezplatné odstoupení
potřebné plochy. V nedlouhém čase po ukončení této stavby a otevření silnice, obrátil se odbyt dříví úplně na trh cizozemský, a když pak
získány byly dvě pily, na kterých rozřezáváno
dříví užitkové, vyváženo bylo toto přes Nýrsko
do Brodu. Plavení palivového dříví po Úhlavce trvalo až do r. 1866. Když pak s tehdejšími
majiteli Osserské sklárny uzavřena byla vhodná
smlouva na dodávání paliva pro potřeby jmenované huti, uznán tento odbyt za výhodnější.
Při tom ale, plavilo se též částečně palivo po
Úhlavce, až k ústí osserského potoka. V roce
1868 přešla i tato huť s osserským lesem v majetek knížecí. Pak usnadněna byla doprava dříví
v lese po nově založených cestách a úplně upuštěno od veškeré plavby palivového dříví.
Josef Růžička, Plzeň
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oznámení
Seminář

Poznatky z Apimondie 2017
pořádá

v sobotu 11. 11. 2017 od 15 hodin v Kulturním domě v Kozojedech (okres Plzeň – sever)
Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA ve spolupráci se ZO ČSV Kozojedy. Přednáší přední včelařský odborník RNDr. Václav Švamberk, který se letošní Apimondie v tureckém Istanbulu osobně zúčastnil. Součástí semináře je dokumentární film natočený přímo
v dějišti této největší světové včelařské události. Jestliže se zajímáte o nejnovější poznatky a vývoj v oboru včelařství, jste srdečně
zváni. Vstupné 20 Kč. Seminář trvá cca 3 hodiny. Uskutečňuje se za podpory Ministerstva zemědělství. Pro další informace se
obracejte na spolek@majabee.cz.
Radka Ingrová
výkonná ředitelka
www.majabee.cz

Letošní Šumavské štrůdlování je již minulostí
V sobotu 7. října 2017 ráno bylo okolo 5 °C, stěrače kmitaly sem a tam, šedivé cáry mraků se snášely až k zemi a barevné listí v poryvech větru
dávalo jasně najevo, že zima je za dveřmi. Počasí připomínalo spíš konec listopadu, než začátek října.
V Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě s blížící se 15. hodinou rostlo napětí, zda někdo v tomto pravém šumavském sychravém počasí přijede a přiveze
štrůdly do soutěže. První, druhý, …pátý, …desátý vzorek! S přibývajícími rukávy štrůdlů stoupala i dobrá nálada organizátorů štrůdlování – členů
spolku Šumavské cesty, z. s. z Plzně. Tabulka hlavních pořadatelů se plnila a přibývaly i recepty na štrůdly. Konečné číslo – 18 soutěžních štrůdlů!
Předsedou poroty měl být tradičně starosta Hartmanic Pavel Valdman, ale během týdne se pro přílišné zaneprázdnění omluvil. Hlavní porotkyní
tříčlenné hodnotící komise se tak stala Markéta Jungová, která má bohaté zkušenosti s organizováním Slavností jablek v Nebílovech.
Zatímco porota ochutnávala a porovnávala, v kostele sv. Vintíře probíhal koncert pedagogů, absolventů a žáků ZUŠ Fr. Stupky v Sušici. Na programu byly skladby našich i zahraničních autorů v podání houslistek Kateřiny Matoušové a Kristýny Prančlové a flétnistů Františka Lejska a Zdeňka
Švelcha. K nim se přidali i jejich učitelé – Hana Prančlová a Tomáš Bastl – a společně s klavíristkou Dagmar Ciompovou ukázali, že sušická ZUŠka
umí. Všem, včetně ředitelky ZUŠky Mileny Naglmüllerové, patří velké poděkování za krásný kulturní zážitek – koncert byl nádherný!
Po 17. hodině se Dům sv. Vintíře zaplnil a všichni se těšili na vyhodnocení soutěže o NEJ štrůdl a hlavně – na ochutnávku. Po několika úvodních
slovech porotců se všichni dočkali: „Na 5. místě se umístil…, 4., 3., 2., –
a vítězem se stává štrůdl č. 12, jehož autorkou je paní Marta Čechová
z Annína.“
Paní Čechová vyhrála kromě jiného hlavní cenu – vyhlídkový let nad
Šumavou s pilotem Milanem Legátem, který cenu věnoval. Dalšími hodnotnými cenami přispěli do letošního ročníku Šumavského štrůdlování
Koření od Antonína, Sklářská huť J+P z Kašperských Hor, Nebespán café
& apartments Kašperské Hory, RÓSTA KAFE – pražírna kávy z Kašperských Hor, Horský pivovar Belvedér ze Železné Rudy, Vydavatelství Starý
most, s.r.o. Plzeň, Keramický kroužek z Hartmanic, francouzská restaurace
La Tartellete z Plzně, Řezbářství Vladivoj Hrach Kašperské Hory, Sady Nebílovy, Obchod U Lidušky z Plzně a hrad Kašperk.
Na stole se objevily štrůdly připravované nejen podle starých rodinných
osvědčených receptů, ale i těsta zadělaná jogurtem, zakysanou smetanou,
tvarohem či dokonce pivem. A po vzoru našich předků stále dražší máslo
nahradilo u některých receptů sádlo (těsto je prý křehčí a lépe se s ním
pracuje).
Vítězný recept paní Čechové: 400 g hladké mouky, špetka soli, 250 g
100% tuku, 1 piva – vše zpracovat ve vláčné těsto a nechat alespoň 2 hodiny odležet v lednici. Jak jednoduché, že?
Letošní ročník Šumavského štrůdlování měl ještě jednu zvláštnost – podívat, podpořit organizátory i soutěžící a samozřejmě i ochutnat kousek
štrůdlu přijel na skok i první náměstek primátora města Plzně pan Martin
Baxa (a moc se mu líbilo).
Šumavské štrůdlování 2017 je za námi. Ještě jednou velká gratulace výherkyni a obrovský dík všem sponzorům a těm, kteří se podíleli na kulturním programu i celé organizaci.
Těšíme se na příští ročník – 6. října 2018 v Domě sv. Vintíře v Dobré
Vodě!
Za spolek Šumavské cesty, z. s. z Plzně
Jana Kolářová, předsedkyně spolku
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ŽELEZNORUDSKO VÁS BAVÍ!
KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – ZIMA 2017/2018
DATUM A ZAČÁTEK

11. 11.

12:00

1. 12.
1.–2.12.
2. 12.
2. 12.
3. 12.

NÁZEV AKCE A UPŘESNĚNÍ

POŘADATEL/MÍSTO

SVATOMARTINSKÝ SJEZD Z PANCÍŘE – 7. ročník

HS ŠUMAVA / PANCÍŘ

13:00

– sportovně recesistický závod za účelem přivolání paní Zimy do hor, z Pancíře po Belvedér…
ADVENTNÍ KONCERT – v kostele v Hojsově Stráži zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s.
ŠUMAVSKÉ HODY – vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru…
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA – hraje BK BAND
POHÁDKOVÉ PIVO PRO ROK 2018 – 10. ročník mezinárodní pivovarské soutěže

15:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

18:00
15:00
20:00

KONTAKT
376 397 273

HOJSOVA STRÁŽ, KOSTEL

376 361 227

HOTEL A PIVOVAR BELVEDÉR

376 397 016

SDH H. STRÁŽ/HOTEL „NA STRÁŽI“

376 361 227

HOTEL A PIVOVAR BELVEDÉR

376 397 016

MĚSTO ŽEL. RUDA/U KOSTELA

376 397 033

– odpolední program s překvapením pro děti, Ježíškova pošta, v 17:00 zazpívá Železnorudský smíšený sbor, rozsvícení vánočního stromu v 17:15, svařáček...
3. 12.
17:45
ZVONKOVÝ PRŮVOD NA BELVEDÉR – od kostela se průvod vydá na Belvedér……
HOTEL A PIVOVAR BELVEDÉR
376 397 016
5. 12.
18:00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – také Hojsovu Stráž navštíví Mikuláš s čerty…
PENZION „DRAČÍ VILA“
376 390 124
9. 12.
13:00
SETKÁNÍ U KAPLE SV. BARBORY – tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením…
ŽR KLUB/ŽEL. RUDA
376 397 185
13. 12. 18:00 ČESKO A BAVORSKO ZPÍVAJÍ VÁNOČNÍ KOLEDY – před hraničním nádražím Alžbětín – Bayerisch Eisenstein
+49 9925 940 316
17.12. 12-20:00 MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ TRH – 10. ročník
BAYERISCH EISENSTEIN, CENTRUM
376 397 185
– tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa….
24. 12. 21:00 HOJSOVKA SOBĚ – nejen vánoční koledy zazpívá „Štědrovečerní hojsovecký orchestr“
KOSTEL HOJSOVA STRÁŽ
376 361 227
Datum bude
VÁNOČNÍ KONCERT .
KOSTEL V ŽELEZNÉ RUDĚ
376 397 033
na www.
– v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s. Datum koncertu bude včas zveřejněno na www.sumava.net/itcruda/

30. 12.

11:00

SJEZD Z PANCÍŘE NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH

OTEVŘENÁ ŠUMAVA o.s./WEISOVA LOUKA

724 062 612

30. 12.

17:00

30. 12.
31. 12.

17:00

– sjezd v historickém oblečení na historických lyžích, start a cíl: horní část Weissovy louky na Špičáku
ŽELEZNÝ PAŠERÁK – 6. ročník
HS ŠUMAVA/PANCÍŘ
– otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, start u dolní stanice lanovky na Hofmanky
SVĚTLUŠKY – předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči SKI&BIKE ŠPIČÁK/SJEZDOVKA SIROTEK

17:00

SILVESTROVSKÝ SJEZD S POCHODNĚMI

SA ŠPIČÁK, HS ŠUMAVA/SJEZDOVKA ŠANCE

376 397 167
376 397 273

23:00

– tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance, s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři
PŮLNOČNÍ SILVESTROVSKÝ BĚH – akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr…
HOJSOVA STRÁŽ

7:30

15 km ŠUMAVOU – veřejný lyžařský závod
TRADIČNÍ PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU – 17. ročník

31. 12.

2018

6.–7. 1.
17. 1.

376 397 273
376 397 167

376 361 227

LYŽ. ODDÍL TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ/ŠPIČÁK

721 643 164

PENZION HABR

603 894 139

– na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech

20.–21. 1.
27.–28. 1.
3. 2.
4.2.

REPUBLIKOVÉ KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY (RKZ) ŽÁKŮ ve slalomu a obřím slalomu
ROSSIGNOL DEMO TOUR – testovací akce značky Rossignol
ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY – závod v běžeckém lyžování, klasicky, tříčlenné štafety…
VELKÁ CENA PLZNĚ

TJ SA ŠPIČÁK/SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 567

SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 567

SC PLZEŇ/BELVEDÉR

739 389 513

LK ŠKODA PLZEŇ/HOJSOVA STRÁŽ

603 233 961

– závod v běžeckém lyžování, volným stylem (kategorie mužů pojede 30 km), závody též pro žactvo a dorost

10. 2.
17. 2.
3. 3.
10. 3.
24. 3.

13:00

14:00

ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA

SDH H. STRÁŽ/HASIČSKÁ ZBROJNICE

VEŘEJNÝ ZÁVOD LYŽAŘSKÉ ŠKOLY SNĚŽENKY A MACHŘI
ŠPIČÁCKÝ PĚTIBOJ
JÍZDA PŘES LOUŽI – tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují…
ŠUMAVSKÝ POHÁREK – veřejný závod

SK ARNIKA PLZEŇ/SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 167

SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 567

SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 167

SK ARNIKA PLZEŇ/SKI&BIKE ŠPIČÁK

604 204 434

– sportovně-zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči

376 361 227

DLOUHODOBÉ AKCE, VÝSTAVY A EXPOZICE NA ŽELEZNORUDSKU
JEŽÍŠKOVA POŠTA – již tradičně otevírá v Železné Rudě svoji kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od nejmenších až po rodiče, babičky a dědečky.
Adresa: Ježíškova pošta, ITC, 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda. Od 1. 12. do 17. 12. 2017.
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ŠUMAVY, ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA A TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
– 1. máje 12, Železná Ruda. Naše expozice – historie lyžování, bobr evropský, čáp černý, jelen lesní, byliny a houby, expozice šumavských lesů, geologie a geomorfologie.
MUZEUM ŠUMAVY, pracoviště Železná Ruda – Javorská 154, Železná Ruda, expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek
HISTORICKÉ MOTOCYKLY – stálá expozice v muzeu v „Zámečku“ v Železné Rudě.
PIVNÍČKOVO A KŘEMELNÍČKOVO KRÁLOVSTVÍ – provozní doba: XI–XII: mimo provoz, I–IV: St, So, Ne, 10–16 hod., tel.: 737 441 332
Upřesnění k akcím, případně jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji nebo na www.sumava.net/itcruda/, ITC Železná Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
Změna programu vyhrazena.
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