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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení Železnorudští,
letošní rok je ve znamení významných výročí, jedním z nich je říjnové
výročí 100 let od vzniku Československa. Nechci zde zmiňovat historické souvislosti vzniku, či dědictví národnostní rozmanitosti převzaté
z rakousko-uherské monarchie, ale co na tehdejší době bylo opravdu
výjimečné, to byla úroveň demokracie, a také fakt, že první Československá republika byla zemí s rozvinutým průmyslem, efektivním zemědělstvím a za západními státy nezaostávala ani v kulturní oblasti.
O pozitivní euforii Čechů tehdejší doby nemluvě. 100 let výročí by mělo
být momentem k zamyšlení, kam jsme dnes, jako Česká republika, došli
a co pro naši další, úspěšnější budoucnost můžeme udělat.
Vraťme se však na Železnorudsko. Letní sezona na Šumavě se pomalu rozbíhá a v Železné Rudě jsme opět připravili tradiční akce, které
budou lákadlem pro občany, turisty a návštěvníky. Nejen čtenáři našeho
zpravodaje budou včas informováni o termínech a programech těchto
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akcí. Věřím, že naše nabídka je lákavá a bohatý program uspokojí nejširší veřejnost.
Letošní rok je ale také rokem, kdy podzimní komunální volby ukončí
řádný mandát zastupitelstev v obcích a městech v celé naší republice.
Bude tak čas k hodnocení končícího volebního období. Jedno mě však
dovolte už nyní, abych s uspokojením konstatoval, že Železná Ruda se,
díky nejen připraveným projektům, ale i investicím do infrastruktury,
začala postupně měnit a zlepšovat svůj vzhled. Do budoucna samozřejmě zbývá hodně práce, ale pozitivní cesta byla započata. Škoda jen, že
se nedaří prosazovat projekty obnovující historicky vybudovanou infrastrukturu pro turistiku, a také modernizační projekty infrastruktury pro
lyžování. Bohužel, tato situace je způsobena zejména nepochopením
a nevstřícností současné vládní garnitury.
Věřím, že následující letní dny budou plné pohody, a nejen školou
povinné děti si užijí letních prázdnin. Ať se daří Vám všem, občanům
i návštěvníkům Železné Rudy.
Michal Š n e b e r g r
Starosta města

Na kole dětem
Veřejná cyklotour napříč Českou republikou, spojená s veřejnou sbírkou pro nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí měla zastávku i v Železné Rudě.
Peloton s účastníky přijel v sobotu dopoledne 9. června k Návštěvnickému centru Šumavy, kde bylo připraveno malé občerstvení a účastníky
přivítal starosta města, pan Michal Šnebergr. Mezi cyklisty vyčníval nejen
vedoucí jezdec pelotonu, pan Josef Zimovčák se svým obřím kolem, ale
zejména skromně vystupující, v cyklistickém dresu oblečený, ale přesto
snadno identifikovatelný pan profesor Pavel Pafko, známý pražský chirurg.

Profesor Pavel Pafko byl VIP členem pelotonu. Uvítání cyklistů si vzal na
starost pan Michal Šnebergr.
Účastníci vyjeli 30. května z Ostravy a končili 9. června v Domažlicích. Ujeli 1215 km. Poslední etapa se zastávkou v Železné Rudě vedla
z Kašperských Hor, přes Prášily, Železnou Rudu, Nýrsko, Klatovy, Kdyni
až do Domažlic. Úctyhodný výkon!
Do pokladničky nadace přibylo během cyklotour téměř 83 000,- Kč.
Gratulujeme.
Světluše Chabrová
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Informace z radnice

Přivítání občánků

Ostatní fotky si můžete prohlédnout
na webových stránkách
města Železná Ruda

V úterý, 22. května 2018, se konalo v Environmentálním centru v Železné Rudě tradiční
vítání nových občánků. Slavnostně jich bylo
přivítáno 12, z toho 7 děvčat. O kulturní vystoupení se postaraly děti z Mateřské školy
v Železné Rudě.
Anna Šebelíková
MěÚ Železná Ruda-matrika

Léčba vředu Železné
Rudy se blíží
Všimne si jí každý, kdo projíždí Železnou
Rudou. Obyvatelé našeho města se na ni pak
musejí dívat každý den. Řeč je o rozpadlé budově bývalé kavárny Espresso přímo v centru, kterou lze právem označit za vřed, jenž je
nutné vyoperovat. Nyní se konečně blýská na
lepší časy.

Opravujeme vodovody a kanalizace
Jednou z nejdůležitějších oblastí naší práce, ne-li tou vůbec nejdůležitější, je provozování vodovodů a kanalizací v celém správním obvodu našeho města. Tato infrastruktura je velice rozsáhlá
a vyžaduje si neustálou péči.
V současné době realizujeme opravy, které jsme naplánovali na konci loňského a začátku roku letošního. Podařilo se nám tak eliminovat velkou část úniků na vodovodní síti, například v horní části
ulice Jaroslava Vojty a také ve spodní části ulice Sklářská. Realizovali jsme generální opravu přetlakové komory na vodovodním přivaděči do Alžbětína. Dále se průběžně a systematicky věnujeme
kontrole funkčnosti a případné výměně vodovodních šoupat. Dokončujeme i částečnou rekonstrukci kanalizačního sběrače
pod Mateřskou školkou,
kde se nakonec celý úsek
ukázal být téměř v havarijním stavu. Největší
pozornost pak věnujeme
opravě velice rozsáhlé
poruchy na vodovodu na
Špičáku, jejíž dokončení
plánujeme v řádu dnů.

Důvodem současného stavu je složitá vlastnická struktura, kdy samotná budova je v soukromých rukou, avšak pozemek pod ní byl
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) svěřen do správy Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD), kterému zákony brání jej
prodat či pronajmout do soukromých rukou.
Dlouho neřešitelnou situaci se však snad konečně daří odblokovat. „Rozpadlá budova přímo v centru Železné Rudy je dlouholetou ostudou. Dělám už dlouhou dobu vše pro to, aby se neutěšený stav zlepšil.
Už jsem absolvoval několik jednání jak s majitelem objektu, tak s ŘSD
a současně i s ÚZSVM. Cílem je, aby byl pozemek označen za tzv. zbytný.
Poté by mohlo dojít k jeho prodeji a následně zbourání zchátralé budovy
a revitalizaci celé lokality. Jsem rád, že se můžu ve své snaze opřít o podporu kolegů v zastupitelstvu,“ řekl železnorudský zastupitel Filip Smola.
Majitel nemovitosti se zúčastnil posledního jednání porady zastupitelů
a představil projekt revitalizace lokality. Na místě současné polorozpadlé
budovy by v budoucnu mohlo vzniknout náměstíčko a parkoviště, které
by mohli využívat místní i návštěvníci. „Jsem rád, že jsme se s kolegyněmi a kolegy zastupiteli jednoznačně shodli na tom, že jde o zásadní
problém, který musíme vyřešit. Poté, co se nám už podařilo opravit chodníky u školy včetně výstavby kruhového objezdu, věřím, že dotáhneme do
zdárného konce i téma bývalé kavárny Espresso,“ uzavřel Filip Smola.

Jakub Frenzl
vedoucí Majetkového
odboru
město Železná Ruda
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Zprávičky ze školky

Čas uplynul jako voda a opět se hlásíme
s informacemi, co všechno se událo během
květnového měsíce u nás, ve školce. Byl to
měsíc plný zajímavých návštěv a turistických
výletů do okolí.
Ve středu, dne 16. května, k nám přijela na
návštěvu paní fotografka z Nýrska. Zpočátku to vypadalo, že nám počasí vůbec nepřeje.
Ale vše se v dobré obrátilo, počasí umoudřilo,
a tak mohlo začít společné fotografování dětí
a učitelek v jednotlivých třídách. Proběhlo také
fotografování předškolních dětí na tradiční tablo, na kterém se budoucí prvňáčci rozloučí se
školkou.
Během měsíce května, proběhly v různé
formě v jednotlivých třídách akce věnované
maminkám a jejich svátku. Ať už na besídky,
či jiná společná setkání byly do školky zvány
nejen maminky, ale také další členové a přátelé rodin. Besídky pro maminky připravily děti
společně se svými učitelkami ve třídě Broučci
a Čmeláci. Ti nejmenší zahráli jarní pohádkový příběh o zvířátkách s názvem „Byl jednou
jeden dvoreček.“ Nejstarší děti, předškoláci,
předvedli příběh s ekologickým podtextem: Jak
se máme – nemáme chovat v přírodě a jakým
způsobem můžeme přispět k její ochraně.
Výlety do okolí podnikly spíše starší děti.
Mladší kamarády prozkoumávání okolí za plotem školky teprve čeká. Čmeláci podnikli polodenní výlety autobusem,
vlakem i pěšky. Navštívili farmu pana Fialy na Brčálníku, kde pozorovali
čerstvě narozené telátko, krávy, ovce, berana, prasata se selátky a další
domácí zvířata. Dalším zážitkovým výletem bylo putování za skřítkem
Šumaváčkem na hranice do Alžbětína. Pro děti paní učitelky připravily
spoustu lístečků se zajímavými úkoly s přírodní a ekologickou tématikou.
Slunečné počasí vyšlo i na posledním výletě Čmeláků. Autobusem se přemístili na Špičácké sedlo, kde na ně čekal pan Chalupský. Děti si během
svačinky vyslechly vyprávění o tom, jak se máme chovat v přírodě a jaké
nástrahy či nebezpečí může na nás v letních měsících číhat. Zpáteční cesta
probíhala pěšky.
První pátek v červnu patřil všem dětem. Deštivé počasí nám tentokrát
nedopřálo jít ven, a tak jsme MDD oslavili s veselou náladou ve školce.
Tanečky, různé hry, módní přehlídka, sladké dobroty – to vše se stalo
krásnou tečkou svátečního dopoledne.
Za MŠ Monika Najmanová

Vozový park ve školce

J

Parta Čmeláků

Tvoření na pískovišti

Sluníčka na návštěvě u Broučků
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Broučci

Broučci hrají pohádku o zvířátkách

ŘEDITELSKÝ
ŠUPLÍK

Čmeláci se připravují na besídku pro maminky

Eekologický příběh v režii Čmeláků

Letos snad ani nebylo jaro. Po zimě už skoro dva měsíce
slunce svítí jako o prázdninách. To ovšem není ten pravý důvod zkrácení školního roku o jeden týden. Školní rok končí
22. 6. 2018 rozdáním vysvědčení, protože bude finišovat stěhování mateřské školy do budovy základní školy. Na začátku prázdnin naváže na stěhování školky modernizace školní
kuchyně. Zatím stavba pokračuje podle stavebního scénáře.
Snad budou stavební práce skončeny do poloviny prázdnin,
aby učitelé měli dostatek času na přestěhování všeho potřebného materiálu. Pěkné by bylo začít nový školní rok slavnostním otevřením nové školky 3. září.
Žactvo dokončí další školní rok vzdělávání. Ze školy odejde 15 deváťáků a jeden žák 5. ročníku studovat na střední
školy. Paní učitelka Jana Prošková přivítá 18 nových žáků
školy v 1. třídě. V končícím školním roce žáci pod vedením svých učitelů dosáhli mnoha úspěchů ve vědomostních
a sportovních soutěžích. Mimořádný úspěch zopakovalo
družstvo mladých zdravotníků postupem do celostátního finále do Ostravy.
Velmi si vážím vítězství v anglické, německé a matematické okresní olympiádě. Krásného výsledku dosáhla děvčata v
přírodopisné soutěži Národního parku Šumava, kde obsadila
téměř všechna místa na stupních vítězů.
Za odváděnou práci po celý školní rok děkuji všem učitelům a také všem provozním zaměstnancům, bez jejichž práce by škola nemohla fungovat. Ve druhé polovině roku 2018
čeká vedení školy a městské zastupitelstvo spousta úkolů
k řešení – oprava školního hřiště, výměna školního mikrobusu, nové připojení školy k elektrické síti a hlavně budování
školní zahrady pro děti ze školky.
Přeji všem žákům, učitelům, zaměstnancům a rodičům
i všem železnorudským krásné slunné léto a v září opět na
viděnou, spíše na psanou.
Ctirad Drahorád
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Železnorudský
folklorní soubor
Hořec
a Hořeček
již více jak rok a půl pilně cvičí
folklorní tance a písničky z jižních
a západních Čech se zaměřením na
Šumavu. Nyní se pilně připravují
na vystoupení při Česko-Bavorské
neděli v Bavorské Rudě

dne 8. 7. 2018,
která navazuje na Rysí slavnosti.
A protože bychom rádi ukázali, co
jsme se naučili, nejen v Bavorské
Rudě, ale i v té Železné, dovolujeme si Vás pozvat na vystoupení
zde

v aule Základní školy
v Železné Rudě
21. 6. od 17 hodin.
Přijďte se tedy podívat, jaké
máme v Železné Rudě šikovné děti
i muzikanty. Zvláště pak se mohou
přijít podívat rodiče s dětmi, které
by se k nám rády připojily. Všichni
jste srdečně vítáni!
Monika Najmanová

Železnorudský folklorní soubor
Hořeček a Hořec
Vás zvou na letošní 1. vystoupení

„FOLKLORNÍ
FOLKLORNÍ VESELÍ
VESELÍ“

v aule Základní školy v Železné Rudě

dne 21.6.2018 od 17:00
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ŽELEZNORUDSKÉ ZDRAVOTNICE NEBYLY PŘEKONÁNY
Po vítězství v okresním kole soutěže mladých zdravotníků postoupilo družstvo našich zdravotnic do krajského kola, které se konalo v sobotu 26. května
ve Vejprnicích.
Dívky si opět zdárně poradily s různými druhy obvazů, transportem raněného
i po překážkové dráze a hlavně dokázaly téměř bezchybně poskytnout první
pomoc poraněným, kteří byli velmi reálně namaskováni.
Proto znovu, jako i v minulých letech, zvítězily! Velitelka Barbora Strnadová
s pýchou převzala zlatý pohár pro vítěznou hlídku a všechny členky (Simona
Podlešáková, Daniela Marešová, Anna Topinková a Ema Strnadová) pak i zlaté
medaile. S dalšími věcnými dary si odnesly i velký úkol – reprezentovat celý
Plzeňský a Karlovarský kraj na republikové soutěži, která se uskuteční 15. – 17.
června v Ostravě.
Pokračujeme tedy v další přípravě ve zdravotnickém kroužku, děvčata se pilně učí.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem pěti děvčatům, členkám naší zdravotnické hlídky, za vzornou reprezentaci školy, tak i paní Marii Strnadové, která
s námi prožila obě vítězství, okresní i krajské, a podílela se i na dopravě dětí
a také pomohla zajistit i dopravu do Ostravy.
A přejte s námi – Děvčata, držte se i v Ostravě!!!
Jana Prošková

Titanic se znovu potopil se žáky naší školy
Kdo by neznal největší, nejluxusnější a nepotopitelnou loď, která 12. dubna 1912 vyplula
z britského Southamptonu přes severní Atlantic do New Yorku? Nyní vám příběh Titanicu
mohou zasvěceně vyprávět i žáci 3., 4. a 5. třídy naší školy. Při téměř dvouhodinové besedě
o stavbě, plavbě, nárazu do ledovce a následném
potopení lodi i osudech několika pasažérů se
děti od spisovatelky a lektorky Dany Šimkové
dozvěděly, co o této bájné lodi mohly. Paní Šimková dorazila na přednášku dokonce v uniformě
kapitána Titanicu a spolu s promítáním nejzajímavějších scén připravila dětem úžasný zážitek, při
kterém místy ani nedýchaly. Zaslouženě ji odměnily nejen spoustou otázek, ale i dlouhým potleskem.

Autorské čtení z knihy „Jednou cizincem, provždy cizincem“

O mnoho přišli všichni, kteří se ani přes velkou propagaci nezúčastnili autorského čtení
pana Oskara Georga Sieberta z knihy „Jednou cizincem, provždy cizincem“. V kontextu
motta velmi poutavé autobiografie „Je zločin narodit se jako Němec?“ nám autor naprosto
skvělým přednesem bývalého ochotníka přečetl několik úryvků ze své knihy vyprávějící
o jeho životě v Čechách v těch nejdůležitějších okamžicích našich dějin. Slova rektora
Lüneburské univerzity Klause Schrödera mluví za vše: „Zajímavou a zároveň dojemnou
formou napsaná kniha. Tato kniha není pouhým dobovým svědkem, ale i varováním proti
zapomenutí. Měli by si ji přečíst nejen všichni Němci, ale i Češi.“ Za zmínku stojí pozvání
autora jménem Masarykovy university v Brně přednášet studentům germanistiky a jeho
ocenění „Stavitel mostů“ za rok 2009.

Klatovské finále soutěže ve čtení
O letních prázdninách bude v knihovně zavřeno

2., 3. a 5. (svátek) července
9., 10. a 12. července
27., 28. a 30. srpna
V ostatní dny bude otevřeno beze změn,
vždy PO, ÚT a ČT od 12,00 do 18,00.
Přeji všem krásné prázdniny
Věra Kadlecová, knihovnice

Na klání nejlepších z nejlepších – klatovském finále
Soutěže ve čtení – reprezentovaly naši školu hned
2 žačky 3. třídy, které postoupily z prvního kola
v Nýrsku. Julie nás nenechala na pochybách, že se
český jazyk už stal její druhou rodnou řečí a z Klatov
si odvezla diplom za krásné
třetí místo.
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Kouzelný dětský den
V neděli 3. 6. 2018 náš SDH ve spolupráci s Unií rodičů a za podpory města Železná Ruda a Dopravní zdravotnické služby Josefa Jaroše
uspořádali další „Kouzelný dětský den“. Na děti čekalo 6 různých soutěží
o hračky a sladkosti. Dále měly všechny děti zdarma točenou limonádu
a od několika maminek výborné domácí dorty, buchty, koláčky a podobné
mňaminy… Svou techniku přivezla ukázat Horská Služba Špičák, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje – Železná Ruda, Hasiči NP
Šumava, Městská Policie Železná Ruda, Hasičský záchranný sbor Pk –

Požární stanice Železná Ruda a JSDH Železná Ruda. Svým vystoupením
děti překvapil kouzelník Artin a na závěr hasiči předvedli uhašení hořícího automobilu. Bohužel nemohl přiletět Johny s paraglidem a závěrečné
stříkání jsme vzhledem k mrakům také zrušili, ale určitě si děti zážitek
vynahradily při jízdě na koních nebo v našem novém skákacím hradu. Děkuji všem, kteří se na dětském dnu podíleli a technickým službám města
za postavení stanu a pódia.
Filip Brož
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Dětský pěvecký sbor vedený Martinem Červenkou končí
Společné vystoupení dětského pěveckého
sboru ZUŠ Nýrsko / Železné Rudy a Železnorudského smíšeného sboru je již minulostí. Přesněji řečeno, končí dětský sbor, neboť
sbormistr Martin Červenka končí svoji hudební
misi v Nýrsku a stěhuje se za prací do Plzně.
Malí i velcí zpěváci společně vystoupili naposledy, dne 1. června 2018, při společném
jarním koncertu v kostele v Hojsově Stráži.
Vystoupení pod taktovkou sbormistra, pana
Martina Červenky a za klavírního doprovodu
paní prof. Věry Müllerové bylo nádherné. Snad
všechny přítomné dojalo právě společné nastudování skladby „We are the World“, kterou
společně zazpívaly oba sbory. Skladbu zpopularizoval v 90. letech zejména Michael Jackson,
jako interpret a skladatel, společně s Lionelem
Richiem.
A dobrá zpráva nakonec. Železnorudský smíšený sbor nekončí, s Martinem Červenkou pilně
cvičí a chystají další krásné koncerty. O tom ale
jindy…
Světluše Chabrová

Kostel Panny Marie z Hvězdy v péči šlechtických rodů
Pátá (poslední) část

Devatenácté století
Na začátku minulého příspěvku byl uveden výčet několika letopočtů, v nichž docházelo z různých důvodů k větším či menším opravám v kostele, jak je zapsáno v malé publikaci Die Eisensteiner Kirche, vydané ke 200. výročí postavení této stavby. Nyní se zastavíme u letopočtu 1868.
Zatímco v Praze došlo v tomto roce 16. května k položení základního kamene ke stavbě Národního divadla a v Novoměstském divadle zazněla premiéra Smetanovy opery Dalibor a třeba
v Mnichově založili Technickou univerzitu, měli lidé v našem městě starosti se značně poškozeným
kostelem.
Bylo zrovna svatodušní úterý, 2. června, když při bouřce sjel blesk kostelní věží dovnitř, pohyboval se mezi zdmi kostela, projel kolem svatostánku, jeho glazuru zničil, ale vnitřek s konsekrovanými hostiemi v ciboriu a s monstrancí zůstal nepoškozený. Farní kronika uvádí, že uvnitř stavby
byl nepořádek, po zemi ležely třísky, omítka i kameny, také varhany byly poškozené. Vnitřní zdi
porušené, v nich na 150 větších i menších děr. Dokonce dírou za oltářem sv. Kříže bylo vidět ven.
Ze spodní části tohoto oltáře sice byly třísky, ale kříž s ukřižovaným Ježíšem visel u vzniklého otvoru nepoškozený. Nahazování zdí, začišťování a následný úklid trval až do začátku září.
Farníci také řešili, jestli mají poničené varhany opravit anebo koupit nové. Po třech letech od
této události nakonec koupili nové v Regenu ve firmě Oliveta. Pan Ludwig Edenhofer je stavěl na
zdejším kůru v březnu 1871 a už 29. března se na ně poprvé hrálo.
Farnost tedy musela vynaložit nemalé prostředky na zahlazení řádění blesku v kostele, a tak tehdejší P. Franz Fleischmann velkoryse nechal opravit oltáře z vlastních prostředků.
Lidé byli sice událostí s bleskem otřeseni, ale na druhé straně přesvědčeni, že nepoškozený
vnitřek svatostánku a neporušený kříž na zdi, je znamením o Boží stálosti a nepřemožitelnosti,
„...a brány pekel ji nepřemohou.“ (Mt 16,18)
I pro nás, kteří žijeme v současnosti, platí, abychom se o svěřené dědictví minulých generací
starali podobně jako ti před námi, abychom jejich odkaz nesli dál, aby víra i přes mnohé těžkosti
a nepříznivé situace i v tomto místě vytrvala.
V závěru povídání o kostelu Panny Marie Pomocné z Hvězdy musím poděkovat především paní
Marii Antošové a také paní Blance Nové za překlady z němčiny.
Lidmila Kovácsová, kostelnice
Použitá literatura:
Hans Joachim Häupler – Kleine Geschichte Eisensteins
Hans Michal – Die Eisensteiner Kirche
Franz Wudy – Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein

Jeden z obrazů Křížové cesty v místním kostele.
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...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
3.

Otevření Klostermannovy chaty v Modravě
Národní Listy, dne 24. 6. 1924, Judr. Setunský
V neděli 22. t. m. otevíral Klub Československých Turistů v Praze
novou, nádherně zařízenou chatu v Modravě, v srdci Šumavy, kterouž
nazval chatou Klostermannovou. Přítomni byli pan inž. Novák, ministr
obchodu, za vládu Československé republiky, president zemské správy
politické pan Kosina, za tuto, sekční šéf ministerstva obchodu Tichý za
ústředí Klubu Československých Turistů v Praze pánové: místopředseda
pan dr. Theodor Bastl a senátní president dr. Bohuslav, ředitel Kliment,
vrchní rada Hevera, vrchní rada inž. Krejčí, vrchní rada Pacovský, advokát dr. Setunský a vrchní rada Marek. Za město Písek zúčastnil se starosta soudní rada Brandejs, za město Volyň pan Koubek a dr. Lacina, za
město Sušice starosta pan Saitz, předseda odboru K. Č. T. pan Olič, okr.
lékař MUDr. Balcar, okr. hejtman Weger ze Sušice, za Klatovy ředitel
Albert, za zemský správní výbor vrchní stavební rada Korous, za ministerstvo Národní obrany nadporučík Sedláček z Vimperka, za finanční
stráž revírní inspektor Kubát a za lesní správu lesmistr Klec.
Účastníci shromáždili se před chatou Klostermannovou, aby přivítali min. Nováka, který v průvodu presidenta zemské správy politické
Kosiny a sekčního šéfa Tichého, přijel automobilem k této významné
slavnosti. Po uvítání pana ministra a představení přítomných hodnostářů a delegátů, odebral se pan ministr do chaty, kterouž prohlédl, načež
místopředseda ústředí K. Č. T. pan dr. Theodor Bastl zahájil dnešní slavnost, uvítav všechny přítomné co nejsrdečněji. Zvláště jest mi milým
potěšením, pravil, že mohu pozdraviti v našem středu váženou choť našeho čestného člena, spisovatele Klostermanna a jeho rodinu a zástupce
vlády pana ministra Nováka. Veškerá politická veřejnost těžce nesla, že
v srdci Šumavských hvozdů postrádá osada Modrá to nejnutnější pro
turistiku, a proto ústředí po úřadě se svými odbory okolními rozhodlo
se, vystaviti tuto chatu již v roce 1921 a pojmenovati ji po spisovateli
Klostermannovi.
Byl to Klostermann, který již jako student dlel na Šumavě a shlížel
krásy šumavské, který splynul s lidem šumavským a který ve svých
spisech tak mistrně a jedinečně nastínil nám bodré dřevaře a skláře šumavské. Týž byl zajisté nejpovolanějším interpretem všeho života šumavského. Jsem přesvědčen, že jménem vás všech i celé české turistické
obce mohu vyjádřiti bol nad tím, že neúprosný osud nedopřál Klostermannovi, aby byl přítomen této dnešní naší slavnosti. Že chata tato byla
postavena, máme co děkovati vzácnému porozumění ministerstva obchodu, a jest mi milou povinností poděkovati panu ministru Novákovi
za ochotu nám v tom směru projevenou a prosím, aby i na dále turistiky
a jejich potřeb si všímal a věnoval jí svou přízeň. Jest s podivem, že
Klub Československých Turistů ze svých velmi skrovných finančních
poměrů může se vykázati takovými krásnými výsledky svého snažení.
Dnešní chata jest čtvrtá, kterou odevzdává veřejnosti, za nedlouho několik dalších bude následovati. Že to bylo možno, vděčíme naším činovníkům a lásce k věci. Vždyť v dobách dřívějších naše činnost byla pouze
trpěna a máme tudíž nyní co doháněti. Doufám však, že za součinnosti
všech odborů podaří se nám přivésti turistiku k vytoužené metě. Zdejšímu kraji přeji, aby chata tato byla prospěchem turistickému ruchu. Prohlašuji tímto chatu za otevřenu a předávám ji do správy našemu odboru
sušickému. Končím pak srdečným turistickým pozdravem „Dobrý vítr“.

Po té ministr inž. Novák promluvil takto: Je tomu bez mála 40 let,
co jsem jako student se svými druhy cestoval tímto krajem. Při tom byl
nám vůdcem zvěčnělý profesor a pozdější poslanec dr. Kurz. Jeden ze
zakladatelů spolku turistů a jeden z nejčilejších činitelů myšlenky turistické u nás. Tehdy cestovali jsme — pamatuji se ještě velmi dobře
— velmi primitivně, hledajíce noclehy, kde se dalo, v chatách, ba i ve
volné přírodě. Vzpomínám při této příležitosti tohoto zvěčnělého učitele, vzpomínám ho, jak velkých zásluh vydobyl si spolu s Pasovským,
jak dovedli nadchnout tolik společníků, kteří pak šířili tuto ideu. A tu
nutno míti na zřeteli, jaký význam měla turistika pro mnohé státy, jako
Švýcarsko a ostatní země. Uvážíme-li však, jaké krásy nám skýtá naše
země, náš stát, ohraničený z jedné strany Šumavou, z druhé Krkonošemi, Orlickými horami, pak na Slovensku Tatrami a podíváme-li se na to
krásné Slovensko a na Podkarpatskou Rus, musíme doznati, že básník
a skladatel naší národní hymny velmi pěkně to vše vyjádřil slovy „zemský ráj to na pohled“.
My musíme to vše uvážiti a pracovati k tomu, abychom mohli vše
prakticky využitkovati. Mnohý si myslí, že postavení chat neb označení cest a úprava jich jest prostě luxusem, který ničeho nevynáší, ale
to jest omyl. Vy víte, jaký velký význam mají pro ten který kraj takové
podniky, víte, jak se nový život zvedá a jak často jest příčinou turistika
při různých objevech, jež mají veliký význam v hospodářském podnikání. Musíme to míti stále na zřeteli a v tom tkví jedna ze zásluh a jest
to zásluha Klubu, který to vše podniká. Přál bych si, abychom se ještě
více prohloubili a aby nebylo žárlivosti jednoho kraje pro druhý, abychom soustavně pracovali k vybudování turistiky, což vyžaduje často
sebezapření.
Myslím, že zdejší chata jest jedna ze zdravých podniků, který si jaksi vydupala nutnost. Myslím také, a jsem přesvědčen, že nemohlo býti
voleno vhodnější místo uprostřed čarokrásného kraje, kde přechází tolik
Pokračování na straně 10
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tisíc turistů, kteří neměli kde hlavy složit, a jsem přesvědčen, že nemohlo býti vhodnější pojmenování pro chatu, než pojmenování po muži
vzácného srdce a literáta, který nám zachoval díla, prodchnutá vůní
ozónovou čarovné Šumavy. Díla, která měla a mají svou velkou cenu
propagační pro turistiku vůbec, neboť co lidí bylo povzbuzeno k tomu,
aby na vlastní oči přesvědčili se o těchto krásách. Kéž potrvá dlouho
tento živý památník Klostermannův a šiří slávu jeho, kéž naleznou zde
všichni radostné osvěžení, kéž jest tato chata silnou baštou českou, kéž
šíři naše ušlechtilé myšlenky dále, v tom kraji, který byl nám po léta
cizím (výborně!). Přeji a blahopřeji Klubu Československých Turistů
k tomuto dílu a ujišťuji jej, že co na mne bude, budu vždy podporovati
snahy tak ušlechtilé a krásné. (Výborně!) Provolávám této chatě a celé
obci turistické srdečné „Na zdar“. Potlesk, volání „Nazdar“.
Po té pronesli zdravice zástupci odboru Sušického a dále pan president Kosina, který na to poukázal, že krásy šumavské zaslouží, aby
přátelé jejich co nejvíce se rozšiřovali, aby návštěva Šumavy rostla
a čím více bude růsti, tím větší radost bude nás všech. Klostermann
ani si neuvědomil, jak upoutal naši mysl, kdo jen jednou pokochal se
krásami Šumavy, vždy vrací se opětně v tyto končiny. Vyslovuji přání,
aby kraj, který byl tak málo navštěvován, byl nyní turisty vyhledáván
v hojné míře. (Výborně!). Pak pronesl referent, ústředního výboru pro
Šumavu vrchní rada Pacovský zdravici, poukázav na to, jak zanedbána
byla Šumava, kdy Böhmerwaldbund staral se více o politické rozmíšky,
než o úpravu, zřizováni cest, železničních spojů a stavbu chat. Pak za
župu západo-moravskou pronesl zdravici pan Antonín Friedl, jenž poukázal jmenovité na krásu celého Povydří Šumavského, nazval je perlou
Šumavy.
Za obec Volyňskou pronesl zdravici pan Koubek, za město Sušice
starosta Saitz, za město Písek starosta vrchní rada Brandejs, za župu
Podbrdskou pan lékárník Chrst z Rokycan a za župu Plzeňskou pan inspektor Bouda. Účastníci po této krásné slavnosti setrvali v chatě do
večerních hodin a někteří dokonce zůstali v chatě přes noc. Mezi tyto
poslední náležel i pan ministr Novák.

Nová horská chata v Modré na Šumavě, Jan Kamenický. Příštím
jarem počne KČST stavěti v Modré pod Roklanem na Šumavě za podpory státu turistickou chatu o 50 lůžkách se stud. noclehárnou a restaur.
místností ve slohu horských chat, odpovídajícím rázu krajiny. Náklad
rozpočten je as na 700.000 Kč. Lze očekávati po postavení této nové
chaty značnější příliv turistický do tohoto krásného Šumavského zákoutí, kraje Klostermannova románu „Ze světa lesních samot“ a povznesení
České turistiky na Šumavě vůbec. Vzhledem k účelu a velikému nákladu,
jehož stavba bude vyžadovati, měli by se najít v českých zámožných kruzích mecenášové-přátelé turistiky, kteří by značnějším darem pomohli
provésti dílo tak důležité a nákladné, tak jako německým turist. spolkům
vystavěli četní jich mecenášové chaty na různých turisticky důležitých
místech. V té příčině bylo dosud u našich zámožných kruhů méně porozumění, ač nelze dosti oceniti důležitost existence takových turist. chat
zvláště na místech národnostně ohrožených, nejen se stanoviska hospodářského, nýbrž i národního. Bohudíky některé okolnosti dávají naději
na obrat k lepšímu. NL- 04. 01. 1922
Josef Růžička, Plzeň
gabreta-bayerwald@email.cz

Klub zdravotně postižených slavil
Dne 17. 5. 2018 se konalo setkání členů Klubu zdravotně postižených ke Dni matek v restauraci Šumava. Každá žena dostala kytičku.
Odpoledne nám zpříjemnili pan Jankovský s Irenkou Furstovou. Zavítal mezi nás i pan starosta Michal Šnebergr, tímto bychom chtěli poděkovat nejen jemu ale i celému představenstvu města Železná Ruda za
podporu našeho klubu.
O. Šlahunková

Jarní úklid
u pomníku Barabů
Jako každý rok, i letošní jaro bylo poznamenáno úklidovými pracemi, čištěním, sekáním trávy a kultivací různých veřejných
míst.
Ruku k dílu přiložili i členové Železnorudského Klubu, kteří se vypravili k pomníku Barabů, aby zde upravili okolí pomníku
a toto místo připravili na letní sezónu. Ještě zbývá opatřit kříž novým věncem (což
samozřejmě bereme na svá bedra) a pietní
místo je hned útulnější. Autorem i duchovním otcem památky italským dělníkům, jež
zahynuli při stavbě špičáckého tunelu, je
Václav Chabr.
Světluše Chabrová
Železnorudský klub
Brzy už si budeme vyšlapovat po novám chodníku, stavební úpravy financuje město…
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„V Makedonii jsem byl jedenáctkrát, je to krásná země a určitě
se tam zase vrátím“ říká Michal Vonásek

ROZHOVOR

s Michalem Vonáskem o lyžování, turistice a také o tom, co nikde jinde,
nežli v makedonských termálních lázních, nezažijete.
(Část první)

Železnorudský Zpravodaj: Ahoj Michale,
Vítám tě opět v naší redakci. Na dnešek mám
od tebe slíbené opět cestovatelské povídání, nikoliv však o destinaci vzdálené, ale spíše neobvyklé. Tak co sis pro nás připravil tentokrát?
Michal Vonásek: Tak tentokrát jsem si připravil povídání o Makedonii. Nejprve bych ji
čtenářům trochu přiblížil. Je to země jež leží na
Balkánském poloostrově, nemá moře a její sousedé jsou Bulharsko, Srbsko, Kosovo, Albánie
a Řecko.
ŽZ: O Makedonii jsme však dříve neslýchali, že?
MV: To je pravda. Název Makedonie může
používat tento stát až od roku 1991, před tím
to bylo území v rámci Jugoslávie. I když se dá
říci, že to bylo spíše území nikoho. V historii
této země se to hemží válkami. Téměř dva tisíce
let válek…
ŽZ: Proboha, co tam tak zvláštního mají, že
se o to dvatisíce let perou?
MV: No já myslím že nic, ale je to spíše strategický bod…O Makedonii usilovali Řekové
i Alexandr Veliký.
ŽZ: Historie je prolnuta nekonečnými válkami… A jak je to tedy dnes?
MV: Dneska se stále nemají rádi s Řeky. Makedon znamená vysoký. Je to z řečtiny. Na území Makedonie je 34 pohoří. A naposledy patřila
Makedonie právě Řekům. Ale je to dost složité,
vládli tam i Bulhaři…
ŽZ: Takže se tam střídali vládci po vyhraných bitvách jako na kolotoči..ale nyní si předpokládám vládnou sami, obyvatelé jsou tedy
Makedonci.
MV: Ano, mají svébytné státní zřízení, prezidenta, demokracii…korupci (smích)…jako
u nás.
ŽZ: Aha, tak to už jsou mě mnohem bližší,
tihle Makedonci. Moře nemají jako my, demokracii mají stejnou..tomu rozumím. Asi tam
však mají tepleji…nebo ne?
MV: Je to vnitrozemí, jsou tam stejné letní
teploty jako třeba v Řecku. Takže klidně 40oC.
Díky těm mnoha pohořím však mají i dost vláhy. Také prostor pro lyžování je tam velký. Prostě vše normálně funguje…
ŽZ: A kolikrát jsi byl Michale v Makedonii?
MV: No já už jsem tam byl jedenáctkrát.
ŽZ: Jedenáckrát? Pane jo…No to už by ti
mohli dát i občanství…
MV: (smích..) A vidíš, nedali.
ŽZ: A prozraď nám, Michale, co tě tam po

jedenácté ještě táhlo? Nebo snad ještě zase
táhne? Nepojedeš tam opět?
MV: Makedonie je pro mě země velmi zvláštní, je krásná… Když jsem tam byl poprvé, tak
to jsme jeli s kamarády autem ze Železné Rudy
přes Slovinsko, Chorvatsko, Černou horu, Albánii a tam jsme zamířili do Makedonie, tak to
jsme opravdu urazili kus cesty. To jsme se spíše
rozkoukávali. Těch informací o Makedonii bylo
hrozně málo. Ani dnes to tedy není bůvíjak.
Nicméně už tehdy jsem se pídil po termálních
pramenech, protože jsem o nich četl. Tak jsme
se ptali místních. A uspěli jsme.

Michal Vonásek
•
•
•
•

Narozen v Plané u Mariánských Lázní
Žije v Železné Rudě od 2 let
Má osmiletého syna Lukyho
Sportovec – lyžař, cestovatel

ŽZ: To je pravda, ale pokud vím, byl jsi tam i
později, po letech, a koupel probíhala stejně…
ale musíš nám to nejprve popsat.

ŽZ: Aha. Takže chlapci se chtěli vykoupat
v teplé vodě…tak o tom jsem už něco slyšela.
No vyprávěj, Michale. Jak to tehdy bylo…

MV: Pramen vody měl v místě, kde vyvěral,
45 st. C. A voda v lázni nádherných 40oC. A ti
návštěvníci, v našem případě jsme mohli sledovat pouze pánské osazenstvo, že, tak ti si vzali
houbu na mytí a jeden druhému začali drhnout
záda. Prostě se v těch termálech myli. Také stříhali a holili.

MV: Dostali jsme tip na termální lázně. Veřejné. Bylo to rozděleno na část pro muže a část
pro ženy. To nás překvapilo. Samozřejmě to
bylo z náboženských důvodů.

ŽZ: No vida…já jsem viděla fotografie
a moje představa relaxace v termálních lázních je tedy jiná, to musím po pravdě říci. Ale
nevadí. A vám také někdo umyl záda?

ŽZ: A jak je to tam s náboženstvím vlastně?

MV: No představ si, že ano. Když viděli, že
nevíme co a jak, přiskočil chlapík, začal tě drhnout a pak jsi zase drhnul ty jeho. Musím ještě
říci, že tam samozřejmě chyběly kabinky. Prostě jsme přišli, pověsili svršky na věšák u bazénu
a ponořili se do teplé vody. ..

MV: Asi ze 60 % jsou pravoslavní, díky Řecku, 30 % tvoří muslimové a zbytek je vše ostatní.
ŽZ: Tak už víme, proč to bylo rozdělené.
A teď, prosím, popiš našim čtenářům, jak jste
si užili koupel.
MV: Do těch lázní chodili asi všichni obyvatelé vesnice. Ta vesnička nebyla nijak ekonomicky na výši, a podle mého soudu se tam
chodili běžně mýt, protože o teplé vodě tekoucí
doma z kohoutků se jim mohlo jen zdát. Samozřejmě, mluvím o době před dvaceti lety… o mé
první návštěvě.

ŽZ: S holicí pěnou…
MV: Pravda, bylo to překvapivé, nicméně
nakonec jsme si to užili, byla to legrace. Vedle
byl hotel, také s termálními lázněmi, ceně jsem
nemohl uvěřit. I dneska je to velmi levné, pobyt,
procedury, plná penze atd. za 35 ,- E / den.
Pokračování na straně 12
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ROZHOVOR

s Michalem Vonáskem o lyžování, turistice a také o tom, co nikde jinde,
nežli v makedonských termálních lázních, nezažijete

Dokončení ze strany 11

ŽZ: Cože? Tak to je neuvěřitelné.
MV: Já jsem tam byl s maminkou asi třikrát,
ta si to moc pochvalovala. Ten hotel je na krásném místě. Pod ním je údolí, přehrada. Krásné
místo. Opravdu
ŽZ: Nicméně, Michale, stejně stále nevím,
proč jedeš jedenáctkrát do jedné země… Co
tam je tak jiného a mámivého? Kdybys chtěl
někoho pozvat na cestu do Makedonie, co bys
mu řekl? Proč by měl jet zrovna tam?
MV: Jsou tam úžasné turistické cesty v horách. A nejsou na nich žádní turisté…tedy skoro. Ale už to také začíná. Já mám tu vysokohorskou turistiku moc rád, a proto se mě tam
tolik líbí.
ŽZ: A co ti Makedonci? Jak s nimi jsi vycházel? Jak přijímají ten zvýšený cestovatelský
ruch? To vždycky přináší změny pro obyvatelstvo, někdo z toho těží, tak je rád, ale někdo
taky ne. Jak jsi to vnímal ty?
MV: Já jsem to cestování vnímal jako bezproblémové. Zejména na venkově, lidé jsou velmi
ochotní. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by někdo měl něco proti turistům. Navíc jsem se tam
cítil naprosto v bezpečí. Ve velkém městě je to
samozřejmě jiné, ale to je všude na světě. Turisté jsou občas okradeni, pohybují se tam lidé na
okraji společnosti.
ŽZ: Jak ses tam pohyboval? Mluvil jsi o cestě autem, nebo jsi tam také letěl? Či sis pronajal auto?
MV: Většinou autem, jednou jsem tam byl
i na lyžích. A v Kosovu také. To byla také neuvěřitelná legrace.
ŽZ: No prosím tě, doMakedonie na lyže?
MV: Domluvili jsme se tady čtyři kluci, že
tedy pojedme na lyže do Makedonie. Proč ne.
Já jsem to tedy naplánoval trochu jinak. Jeli
jsme do Benátek, tam jsme se nalodili, přepluli
do Řecka, do města Igumenitza a tam odsud je
to už jen asi 400 km do Makedonie. Ta země
je malá. Menší než Slovensko. Přijeli jsme na
hranice, s lyžemi v autoboxu na střeše. Celník
na hranicích z toho byl úplně paf. Stále se vyptával, co máme na té střeše. Když konečně pochopil, že tam máme lyže tak byl zase u vytržení
z toho, že jedeme lyžovat k nim, do Makedonie.
Vůbec tomu nerozuměl. Ale nakonec nás tam
pustil. Zajímavá na té celnici byla ještě jedna
věc, a to, že na té celnici, v zimě, při -5 st. C se
tam procházeli pávi.
ŽZ: Cože? Pávi? Ve sněhu?
MV: Jo. Jen tak. Možná byli protidrogoví…
No, tak jsme vyrazili na Šarplaninu, kde jsou
tři poměrně velká lyžařská střediska. Nevím jak
nyní, ale tehdy to středisko bylo poměrně zastaralé. My jsme tedy mohli lyžovat kde jsme

chtěli, rolba tam jela, ale celkem bez úspěchu. Byl to pěkný freeride. To se nám líbilo.
ŽZ: A vlek lyžařský tam
byl?
MV: No asi tři vleky tam
byly a jedna sedačka, ještě
horší, nežli je ta naše, na Pancíř.
ŽZ: Opravdu? To také existuje?
MV: Představ si, že ano. Ski
pas asi 10,- E / den. Levné to
bylo, ale nám se to tam líbilo
pro tu atmosféru.
ŽZ: A byli tam také nějací
lyžaři? Kromě vás tedy…
MV: V pracovní dny málo.
V sobotu přijelo asi 15 autobusů se školními dětmi, a ty
děti šly sáňkovat. Takže my
jsme lyžovali, děti sáňkovaly, a po jejich odjezdu byl na
sjezdovce takový binec, to
jsem ještě neviděl.
ŽZ: Jak to myslíš? Odpadky?
MV: Ano. Všechny láhve od pití, papírky od
sušenek či cokoliv dalšího házely do sněhu. Pak
přijela rolba a zahrabala to do sněhu. A bylo
uklizeno. Poté jsme se přesunuli do Mavrovo,
což bylo vyhlášené středisko, a tam to bylo už
o poznání lepší. To bylo srovnatelné s Rakouskem. Po pár dnech lyžování jsme si dopřáli moji
oblíbenou destinaci, a sice termální lázně.
ŽZ: Aha. Tak to asi kluci koukali, že?
MV: To jo. Nechali si umýt záda (smích)…
ŽZ: Tak počkej, pojď se k tomu ještě vrátit.
Takže vy jste tam přišli, zaplatili vstupné…
MV: Asi 1 Euro…
ŽZ: …vysvlékli jste se, hupli do vody a přišel někdo, úplně cizí a řekl: Mohu vám umýt
záda? Nebo se ani nezeptal a vrhnul se na tebe
s kartáčem? Nebo jak tedy?
MV: No, oni ihned poznali, že jsme cizinci,
protože tam nikdo jiný, nežli místní, nechodí.
Takže nás hravě identifikovali.
ŽZ: Tak to chápu, ale neumím si představit,
že vstoupím do bazénu a vrhne se na mě úplně cizí člověk, že si umyje moje záda. To tedy
promiň, ale to je zvláštní i pro jinou kulturu…
MV: No, ono to bylo tak, že tam byl člověk,
někdo, prostě, kdo nebyl do páru a poprosil nás,
zda bychom mu ty záda „nepřejeli“. A on nám
pak udělal to samé…

ŽZ: Takže jste si to takto makedonsky vysvětlili? On ti podal houbu a ty jsi mu umyl záda??
A pak zase on tou houbou umyl tobě záda…
MV: No takhle nějak to bylo. Taky jsme
z toho byly vykulený.
ŽZ: A klukům se to líbilo?
MV: No nejdříve moc ne, když viděli do čeho
jdou...(smích). Trošku se zdráhali…
ŽZ: Tak to se nedivím. Mě ovšem stále vrtá
hlavou, proč čekal na vás, na mladé cizince,
proč si nevybral nějakého venkovana z vesnice… na tu očistu… říkal jsi něco o starších
mužích… No nic, jiný kraj, jiný mrav. Nechme
to být, každopádně zážitek to byl asi k nezaplacení. To ti cestovní kancelář nenabídne…
Pokračování rozhovoru s panem Michalem Vonáskem naleznete v dalším pravidelném čísle
ŽZ.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová
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Novinky z Národního parku Šumava
Začalo veřejné projednávání procesu EIA, kterým by se mohl
zpřístupnit Modrý sloup na Šumavě
Dlouho očekávané veřejné projednávání posouzení vlivů na životní
prostředí více než tří desítek záměrů směřujících ke zpřístupnění jádrového území tetřeva hlušce na Šumavě, právě začalo. K zajištění tohoto
posouzení se zavázala Správa NP Šumava s jediným cílem – více otevřít
Šumavu návštěvníkům.
„Už na začátku celého procesu jsem říkal, že naší hlavní prioritou je
zpřístupnit hraniční přechod Modrý sloup cestou Luzenským údolím.
Všichni moji předchůdci, kteří se o to pokusili, narazili na nutnost posouzení vlivů tohoto záměru na ucelenost populace tetřeva hlušce, který
v tomto území žije. Proto jsem se vydal jedinou možnou a legální cestou
– procesem EIA. Že to nebude jednoduché, bylo jasné už na začátku, ale
teď už je pomalu vidět cíl,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava
Pavel Hubený.
Projednávaná dokumentace ale obsahuje více záměrů, než jen zpřístupnění Modrého sloupu. Celkem jich je 34, více než třetina všech záměrů by
měla být dle předložené dokumentace realizována bez větších problémů
a Šumava se tak dočká nových projektů i nově otevřených stezek pro turisty. Ale nejsou to jen nové stezky či rozhledny. Předmětem posuzování
je také případná obnova historických vodních nádrží.
„Vybudovat by se mohla rozhledna na Modravské hoře, Můstku, nebo
propojit cyklistické trasy mezi Filipovou Hutí, Kvildou a Horskou Kvildou, či realizovat novou křížovou cestu ke Stožecké kapli. Podle odborných hodnotitelů by mělo být možné vybudovat cyklostezku mezi Hradlovým mostem a Modravou,“ vyjmenovává mluvčí Národního parku
Šumava Jan Dvořák.
Takových záměrů, u kterých byl vyloučen významný vliv na ochranu
přírody, je dohromady třináct. U ostatních záměrů je ale významný vliv
tak velký, že je nebude nyní možné realizovat. Takový významný vliv nebyl vyloučen ani u problematiky zpřístupnění Modrého sloupu, ale podle
zpracovatelů dokumentace je možný způsob, jak jej zpřístupnit – nalezením kompenzačních opatření.

Cesta na Modrý sloup...
„Tato opatření nemusejí být jen ve formě uzavření jiné části území,
jak si někteří myslí. Mohou to být třeba úpravy managementu. Jednou
takovou úpravou je například území bez lovu, které jsme před nedávnem
stanovili. V každém případě garantuji, že nebudeme rušit či uzavírat jakékoli dnes vyznačené turistické stezky, cyklotrasy nebo lyžařské trasy,“
upozorňuje Pavel Hubený.
Tento proces EIA není v rámci možností zpřístupňování území s dominantním výskytem tetřeva hlušce definitivní. V budoucnu je možné
záměry, které byly vyhodnoceny s významně negativním vlivem, znovu
posoudit.
Převzato z TZ Správy NP Šumava

Aktivní soboty
v Dobré vodě

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími partnery z šesti evropských zemí zahájilo projekt 3Lynx k nastavení způsobu sledování a ochrany rysa
ve třech evropských populacích a přípravě mezinárodní strategie jeho ochrany.
Projekt odstartovala konference přímo v místě výskytu česko-bavorsko-rakouské
rysí populace. Její součástí byla tisková konference a pro média i výlet do terénu
„po stopách rysa“. Konference se konala v myslivně Uhlíkov, v Záhvozdí u Volar.

Šumavské cesty, z. s. zvou o prázdninách opět do
Dobré Vody u Hartmanic (u Sušice). V Domě sv. Vintíře proběhne další ročník „Aktivních sobot“.
Ta první, s názvem „ŠIKOVNÁ“ se bude konat poslední sobotu v červenci, tj. 28. 07. 2018 a bude věnována tvůrčí práci. Vyrábět se budou oblíbená šumavská strašidýlka a zvířátka ze šišek, návštěvníky čeká
zdobení dekorativních věnečků, malování na sklo –
zdobení svícínků či výroba vlastních terčů a následné
střílení z mini kuše.
Druhá „Aktivní sobota“ potom čeká na návštěvníky pod názvem „HRAVÁ“ a poslední sobotu v srpnu,
tj. 25. srpna 2018 si můžete přijít vyzkoušet nejen
svoji hbitost, přesnost, držení rovnováhy, ale i další
fyzické a psychické dovednosti.
Obě akce se konají za každého počasí a začínají
vždy ve 14:00 hodin. A když náhodou dorazíte o nějakou tu minutku dřív, organizátoři se vás určitě ujmou?.
Fotodokumentaci z minulých ročníků i aktuální
informace o letošních aktivitách najdete na www.sumavskecesty.cz
Jana Kolářová
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SPORT
10. ročník turnaje v malé kopané

HOCKEY CUP Železná Ruda
Memoriál Aleše Lišky

Termín:
Účastníci:

23. 6. 2018 začátek v 10,00 hod., prezentace v 9,30 hod.
SG Klatovy, HC PUBEC Plzeň, Apollo Kaznějov, HC Božkov, HC Sušice,
FC Železná Ruda
Místo konání: Fotbalové hřiště oddílu kopané Železná Ruda
Organizace: Otomar Říha – tel. +420602318063, otariha@volny.cz
Pavel Kaňák – tel. +420777122463, pavelkanak@seznam.cz
Startovné:
1000,- Kč na družstvo
Občerstvení: Zajištěno v restauraci na hřišti
Pravidla:

Malé kopané, počet hráčů 4+1, hrací plocha 20x40 m (plus mínus, jak mu to vyjde),
hrací doba 2x12 min. hrubý čas.
Body: za vítězství 2 body, za remízu 1 bod.
O pořadí rozhoduje:
1. počet bodů
2. vzájemné utkání
3. rozdíl skóre
4. vyšší počet vstřelených branek
5. stáří hráčů, ….

!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!!
KOPAČKY: POUZE HADRÁKY NEBO LISOVKY
NE ŠROUBY

Rozpis utkání:

HŘIŠTĚ „A“
HŘIŠTĚ „B“
10:00 - 10:30
Železná Ruda – Klatovy
Pubec – Sušice
10:30 - 11:00
Božkov – Kaznějov
11:00 - 11:30
Klatovy – Kaznějov
Sušice – Božkov
11:30 - 12:00
Železná Ruda – Pubec
Přestávka pro rozhodčí cca 10 min.
12:00 - 12:30
Pubec – Klatovy
Božkov – Železná Ruda
13:00 - 13:30
Kaznějov – Sušice
13:30 - 14:00
Klatovy – Sušice
Železná Ruda – Kaznějov
Přestávka pro rozhodčí cca 10 min.
14:00 - 14:30
Pubec – Božkov
14:30 - 15:00
Božkov – Klatovy
Kaznějov – Pubec
15:00 - 15:30
Sušice – Železná Ruda
16:00 - 16:15
Vyhlášení
16:15 - 04:55
Dovednostní soutěže v hospodě
Rozpis je pouze orientační, pořadí zápasů bude vyvěšeno v den turnaje. Utkání budou následovat ihned za sebou
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PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování železnorudské firmě SKI-MAX, Petru Filipovi
a jeho týmu na adrese 1. máje 153 v Železné Rudě za perfektní přípravu
závodních sjezdových lyží. Je jisté, že perfektně připravuje lyže také
a zvláště pro lyžařskou veřejnost, tedy pro lyžařky a lyžaře, kteří tak
rádi využívají krásných lyžařských terénů na Šumavě. Petr Filip umí
nejen perfektně lyže připravit, ale také fundovaně poradit. Bez Petra
Filipa by prostě zima na Železnorudsko nebyla to pravé…
Sláva Kulich,
občan Železné Rudy
a trenér lyžování Svazu lyžařů ČR

Kouzlo šumavské přírody. Stovky kosatců rozkvetly na louce u Glasserwaldu.

ITC informuje
Akce konané na Železnorudsku
7. 7. 2018 Rysí slavnosti
Město Železná Ruda/Nádraží Alžbětín
10.00 – již podeváté u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké…
376 397 033, www.sumava.net/itcruda
8. 7. 2018 Česko – bavorská neděle

10.00 – 17.00 Bleší trh, hudba, občerstvení..

Kulturní sdružení „Přes hranici“/Hraniční nádraží
Alžbětín, Bayerisch Eisenstein

14. 7. 2018 Hojsovecký jarmark
Společnost Hojsova Stráž/Hojsova Stráž, 605 226 518
10.00 – veselý řemeslný jarmark s dobrým jídlem, pitím a ukázkami řemesel
20. – 21. 7. 2018 Horská výzva – Rock Point

3. Závod série závodů horských běhů a trekingů dvojic 2018

Top race agency o.s./u fotbal.hřiště
Žel.Ruda 776 624 718

20. – 22. 7. 2018 iXS European Downhill Cup
SKI&BIKE Špičák 376 397 167
- šumavský Ski &Bike Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu horských kol již podeváté, jediný závod v ČR!
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RYSÍ SLAVNOSTI
7. 7. 2018
Po celý víkend bude jezdit historický parní vlak!!!
Jízdní řád bude zveřejněn na ofic. plakátech + na letáčcích,
které dostanete do schránek.

10:00 – 10:30 Zahájení
10:30 – 12:00 Venkovská dudácká muzika BEDRNÍK
12:30 – 13:30 Vivat Familia rodinný orchestr
14:00 – 15:15 Na Starý Kolena Band
15:45 – 17:00 CHai
17:00 – 18:00 Ingrid a Leandro – „Latinskoamerická taneční show“
18:30 – 21:00 Kotě Band
Akci moderuje Radek Nakládal.

Doprovodný program:

malování na obličej od firmy AVON, kočár s koňmi, ruční drezína,
stánkový prodej certifikovaných prodejců „Šumava originální produkt“,
občerstvení, historické vozy,…
Změna programu vyhrazena pořadatelem.

Česko – bavorská neděle 8. 7. 2018
10:00 – 17:00
Muzikanti „Über d´Grenz“
Hořec a Hořeček (folk)
Coutry Ladies
- po celý den „bleší trh“
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