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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Železnorudského Zpravodaje, dostává se Vám do rukou březnové
číslo našeho měsíčníku, mapujícího život
na Železnorudsku, přinášejícího zprávy pro
všechny naše občany, ale i náměty na výlety
a příjemně strávené chvíle na Šumavě.
Letošní zima, jak už jsem kdesi uvedl, je
ta pravá, šumavská, máme dostatek přírodního sněhu, a tak si letos lyžaři přijdou na své. Ale ani silné mrazy, které sevřely šumavskou přírodu,
neochromily život na Železnorudsku. Teď již čekáme teplejší březnové
počasí a těšíme se na všechny „klatovské“ školáky a jejich rodiče, kteří
si budou moci zalyžovat na Šumavě i o jarních prázdninách.
Únor byl také měsícem vzpomínky na dobu před 70 lety, kdy v tehdejším Československu převzali moc komunisté, a tím se stala z Československa totalitní země, satelit tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik. Ti, kteří z té totalitní hrůzy profitovali a měli „své jistoty“,
ti samozřejmě nic špatného o této době neřeknou. Ale těm mladším,
kteří nemají přímou zkušenost s „vedoucí úlohou“ komunistické strany
a celým socialismem, těm bych doporučil pročíst zprávy ze země, jakou
je např. Severní Korea. Hranice s demokratickou Jižní Koreou je podobně zadrátovaná a nepropustná, jako byla v tehdejší době u nás.

ZDARMA

www.zeleznaruda.cz

V souvislosti s výjimečně úspěšným výkonem Martina Jakše – který
je od nás!, na zimní olympiádě v Jižní Koreji, mě dovolte mu za nás za
všechny poděkovat za reprezentaci a poblahopřát k významnému úspěchu. Všichni ti, kteří byli sportovně činní a závodili, ví, že jen účast
na takto vrcholné soutěži je úspěchem sama o sobě, a umístění v první
desítce je velkým úspěchem. Fenomenální úspěch Ester Ledecké potvrzuje, že společně s talentem i peníze tvoří úspěch, ale hlavně to, že
i z českých hor jsou ti nejlepší světoví lyžaři!
Železná Ruda v současné chvíli žije diskuzí o parkování v centru našeho městečka. Špičková návštěvnost v některých exponovaných termínech letošní zimní sezony ukázala na nedostatky v informovanosti
o dostupnosti parkování a na nedostatek parkovacích ploch v centru.
Máme samozřejmě jeden velký problém, který byl vytvořen v minulosti,
a to nákupní středisko v centru bez možnosti vytvoření kapacitní plochy
pro parkování. Zastupitelstvo schválilo studii obnovy centra, ale i v navazujících studiích řešíme parkování. Našim občanům parkování zajistíme, ale další rozšiřování této potřeby naší moderní společnosti můžeme
zajistit pouze ve spolupráci s ostatními subjekty.
Železnorudsko a Šumava jsou žádané a atraktivní lokality, úkolem
představitelů města je řešit všechny problémy a úspěšně realizovat výzvy, který každodenní život přináší.
Michal Šnebergr
Starosta města

Památku Karla Klostermanna můžeme uctít i dnes
Karel Faustin Klostermann, spisovatel, který je nedílně spjat se Šumavou i Železnorudskem, se narodil před 170 lety.
Jeho dílo je obdivuhodné, napsal více než 150 děl, kam zahrnujeme
nejen jeho romány, ale také povídky. Karel Klostermann se narodil 13.
2. 1848, nedaleko rakouského Lince. Je všeobecně známo, že Klostermannova matka pocházela z rodu Abele, vlastníků skláren v Železné Rudě.
Karel, narozený v česko-německé rodině, se díky otcově působení (lékař) brzy přestěhoval do Čech, na Šumavu, kde se naučil český jazyk,
a proto je jeho dílo psáno převážně česky. Studoval na gymnáziu v Písku
i v Klatovech. Medicínu studoval ve Vídni, avšak studia nedokončil. Měl
velké nadání pro jazyky, ovládal nejen němčinu a češtinu, ale také, mimo jiné, francouzštinu, kterou vyučoval na plzeňském reálném
gymnáziu. Klostermann vnímal Šumavu jako
společný domov Čechů i Němců a podporoval
společné soužití obou národů bez toho, aby silnější žil na úkor slabšího.
Spisovatel zemřel v roce 1923, pochován
je v Plzni. Hrobka na Ústředním hřbitově se
nachází v levé části hřbitova a často jsou u ní
zapáleny svíce.

Ani Železná Ruda nezapomíná na významného umělce, je po něm pojmenováno náměstí, ale také základní škola.
Redakce ŽZ

Hrob Karla Klostermanna na Ústředním hřbitově v Plzni…..
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Informace z radnice
Parkovací karty 2018

od roku 2018 došlo k aktualizaci systému vydávání parkovacích karet.
Ø Od 1.1.2018 budou vydávány parkovací karty na dobu NEURČITOU
Ø Poplatek za parkovací kartu bude splatný vždy do 31.3. aktuálního
roku
Ø Poplatek budete moci uhradit převodem na účet nebo hotově na pokladně
Ø V následujících letech bude poplatek vygenerován automaticky stejně jako poplatek za odpad.

Co budete k vydání parkovací karty potřebovat?

Ø Vyplnit žádost o vydání parkovací karty na dobu neurčitou
Ø Doložit údaje, které vás opravňují k podání žádosti a určení sazby
poplatku
Ø kopie TP nebo OTP, ze kterých je možné vyčíst provozovatele vozidla
Ø list vlastnictví k nemovitosti v případě, že využíváte sazbu pro vlastníky nemovitosti (stačí z internetu)
Ø čestné prohlášení, že se jedná o vozidlo v SJM,
Ø doložení práva užívání vozidla (např. smlouva o nájmu, souhlas zaměstnavatele s užívání pro soukromé účely)
Ø nájemní smlouvu k nemovitosti užívané k bydlení nebo podnikatelské činnosti

Žádosti :

Žádost o vydání parkovací karty naleznete na stránkách města www.
zeleznaruda.cz v záložce Formuláře pro podání – FINANČNÍ ODBOR
– poplatky.
Žádost si můžete také vyzvednout na pokladně Města.
Vyplněnou žádost a potřebné podklady můžete zaslat elektronicky na
adresu: uctarna@zeleznaruda.cz nebo ji odevzdat na pokladně města.

Upozornění:

Předpokládaná doba vydání parkovacích karet je 30 dní
Parkovací karty je možné vyzvednout na pokladně města, nebo na základě domluvy na ITC Železná Ruda, Tř. 1. máje 12.
Vlastimil Valeš
Finanční odbor Města Železná Ruda

Úhrady poplatků v roce 2018
Poplatek za odpad:

do 31.3.2018

Splatnost poplatku:
Platbu můžete provádět na účet:

822561309/0800

V případě, že si přejete platit za více osob společně naleznete na stránkách www.zeleznaruda.cz v záložce formuláře pro podání –> FINANČNÍ ODBOR –> poplatky ->> formulář PROHLÁŠENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE, který můžete vyplněný zaslat elektronicky na adresu
uctarna@zeleznaruda.cz nebo jej odevzdat osobně na finanční odbor

Osoby s trvalým pobytem na území obce:
Sazba poplatku:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:

200,- Kč

rodné číslo poplatníka (bez lomítka)

1340

Cizinci s dlouhodobým pobytem na území obce:
Sazba poplatku:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Textová poznámka:

200,- Kč

datum narození (ve formátu RRMMDD)

1340

jméno, příjmení, adresa pobytu (stačí ve zkratce)

Majitel objektu určeného pro individuální rekreaci:
Sazba poplatku:
700,- Kč
Variabilní symbol:
rodné číslo **
1340
Specifický symbol:
Textová poznámka:
adresa nemovitosti
(ulice, č.p. nebo č. evidenční /č. bytu např. Šp. 74/2 nebo H.S. e4)

** v případě, že se jedná o nemovitost v SJM použijte
jako VS rodné číslo muže.

Vlastimil Valeš
Finanční odbor Města Železná Ruda

Prezentace města Železná Ruda na veletrzích v roce 2018
Stejně jako v předešlých letech se město ŽR
prezentovalo na společné expozici Plzeňského
Kraje a to celkem na 3 veletrzích.
* Regiontour Brno
* Slovakiatour Bratislava
* Holiday World Praha
Kromě již tradičních propagačních materiálů
jako jsou: jezera, vrcholy, zajímavosti, naučné
stezky, tipy na výlety, ubytování a zimní běžecké mapičky, jsme měli nový leták kostely a lyžování na Železnorudsku. Ovšem nejvíce jsme
se zaměřili na propagaci Environmentálního
centra.
Ze strany návštěvníků byl zájem především
o zajímavosti, ubytování a aktivity pro děti.
Slovenské návštěvníky veletrhu naopak zajíma-

la možnost cykloturistiky a následné relaxace.
Také rádi zavzpomínali na dobu, kdy zde byli
na „vojně“. V Praze byl zájem o železnorudskou
přírodu, tedy o jezera a vrcholy.
Další z veletrhů, kde se prezentujeme je „Dovolená, region a lázeňství“ v Ostravě. Zde se
však neprezentujeme osobně, nýbrž prostřed-

nictvím propagačních materiálů na stánku „Na
kole i pěšky“, kde probíhá též facebooková prezentace. Na stejném stánku se budeme prezentovat i v Hradci Králové a to na veletrhu „Infotour“. V loňském roce zde byl o Železnorudsko
celkově velký zájem.
Ivana Vilišová, ITC
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Zprávičky ze školky

Letošní zimní měsíce přinesly úžasné podmínky nejen ke sportovním
aktivitám, ale i k veškerým veselým radovánkám na sněhu, které mohly
děti z horského městečka prožívat každý den. V rámci každodenních vycházek děti bobovaly, sjížděly nerovný terén školní zahrady i místních
luk na kluzácích. Nechyběly ani koulovačky či stavby iglú, sněhuláků
různých velikostí a podob. Děti pozorovaly ptáčky, prozkoumávaly jejich
stopy ve sněhu a pravidelně doplňovaly krmítka zásobami semínek, na
které chodila i veverka.
V pátek 9. února byly zahájeny olympijské hry nejen v dalekém
Pchjongčchangu, ale také v Železné Rudě. Na školní zahradě vypukla
v dopoledních hodinách zimní školková olympiáda. Měla celkem tři velké sportovní disciplíny, které si pro malé kamarády připravili předškoláci se svými učitelkami. Vskutku netradičně zahájené hry s prskavkami rozzářily oči všech dětí. Pak následovala básnička malých sportovců
a mohlo vše začít. Jízda na kluzácích, překážková dráha s přenášením
imaginárního olympijského ohně, hod sněhovou koulí atd. Nejoblíbenější
disciplínou byly překážkové okruhy biatlonu se střelbou z vyrobených
pušek z kartonových krabic, na kterých nechyběla vlajka České republiky.
Závěrečné vyhodnocení sportovních výkonů mladých sportovců proběhlo u symbolických olympijských kruhů z barevných obručí. Všichni byli
úspěšní a vraceli se do tepla školky s novými zážitky a s medailí na krku.
Jak již bylo psáno v minulém čísle, předškolní děti ze třídy Čmeláků se
chystají na nový životní krok – nástup do 1. třídy základní školy. Pro rodi-

J

Zimní olympiáda ve školce
če byla v měsíci lednu zrealizovaná informativní schůzka, kde byli rodiče seznámeni s výsledky pedagogické diagnostiky jejich ratolestí, kterou
provedly třídní učitelky. Na základě žádosti některých rodičů, proběhl dne
21. února v prostorách mateřské školy screening školní zralosti pracovnicí PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) pobočky v Klatovech.
Poslední únorový den vypukl v celé mateřské škole „Maškarní rej“.
Karnevalové veselí si děti patřičně užily se svými učitelkami. Sešly se
masky rozmanitých pohádkových i filmových postaviček. Celé dopoledne
bylo ve znamení her, tance a dalších aktivit, které k masopustu patří. Děkujeme rodičům za pomoc s pohoštěním na masopustní slavnostní tabuli.
Jako každý rok, i letos mají možnost rodiče využít nabídku screeningu zraku předškolních dětí, který proběhne v prostorách školky dne
20. března 2018.
Za MŠ Monika Najmanová

Ředitelský šuplík – slovem a obrazem
Karneval u Broučků

Kanevalové veselí Čmeláci a Sluníčka

1. V den 170. výročí narození nejvýznamnějšího spisovatele o šumavském životě 19. století Karla Faustina Klostermanna, si žáci a učitelé
II. stupně Základní školy Karla Klostermanna připomněli jeho život
a dílo. Dvě děvčata přečetla úryvky z díla tohoto spisovatele. Na školní
chodbě je instalován panel s fotografiemi staré Šumavy a s přehledem
nejvýznamnějšího díla.
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Ředitelský šuplík – slovem a obrazem
2. Koncem ledna Pardubický kraj uspořádal Olympiádu dětí a mládeže
v zimních sportech. Naši školu reprezentovalo kvinteto školáků – sportovců. Ve sjezdovém lyžování Martin Malý, Eliška Zíková a Natálie Červená.
Ve snowboardových disciplínách úspěšně závodila děvčata Adéla Fürstová a Eliška Sekyrová.

3. Přestavba prostor základní školy na mateřskou školu probíhá podle
harmonogramu. V současné době jsou zhotoveny příčky ze sádrokartonu
a provádí se montáž vodo a elktro instalace.

Přestavba prostor základní školy na mateřskou školu probíhá podle harmonogramu. V současné době jsou zhotoveny příčky ze sádrokartonu
a provádí se montáž vodo a elktro instalace. Foto: Ctidra

Pro naše školáky!!!
50% sleva na nákup jakékoliv jízdenky ve Sportovním areálu na Špičáku a v areálu Nad nádražím,

Sleva platí po dobu jarních prázdnin 12. – 18. 3. 2018, na nákup jedné jízdenky pro žáka Základní školy Karla Klostermanna v Železné Rudě.
Na nákup jízdenky bude vydána nepřenosná poukázka potvrzená ředitelem školy, která bude odevzdána v pokladně při nákupu.
Poukázku žádejte prostřednictvím třídního učitele.

Knihovna

Zdravím vás, milí čtenáři! Víte, co přesně
si představit pod termínem „nezávislí autoři“?
Určitě to neznamená, že by nebyli závislí na
vás - na čtenářích. Ba právě naopak a mnohem
víc než spisovatelé, kteří se těší záštitě a servisu
nakladatelství vydávajícího jejich díla. Takové
nakladatelství se postará, opečovává autorovu
knihu jako vlastní dítě, aby ne, když do jejího
vzniku investovalo. Potřebují – zpravidla velmi
rychle - aby se jim vložené peníze se ziskem
vrátily. Po autorovi vyžadují jediné – aby napsal dobře prodejnou knihu. Vše ostatní probíhá
v jejich režii. Pro nezávislého autora napsáním knihy veškerá dřina teprve začíná, protože
o všechno, všecičko se musí postarat jen a jen
sám a samozřejmě si to zaplatit. Pak se zatajeným dechem i obavami čeká, jestli ta lopota
bude mít aspoň trochu výsledky, jestli jeho kniha zaujme. Nakladatelským domům nemůže ve
své snaze o smysluplnou propagaci konkurovat.
Vím to, patřím mezi ně. S čím však směle soupeřit může a nezřídka vyhrává, je kvalita knihy
a její čtivost. Nedávno se jeden „nezávislý spisovatel“ rozhodl pomoci nejen sobě, ale všem,
kteří budou mít zájem, a založil eshop „Knihy

nezávislých autorů“. Jeho stránky často navštěvuji nejen proto, že se tam nabízejí i mé literární
počiny a knížky vám z besed v knihovně dobře
známé Barbory Dvorecké. Najdete tam dílka,
na která v běžné síti jen těžko narazíte, a přesto
stojí za to si je přečíst. Pro začátek jsem zakoupila čtyři z nich.
Knihu „Vzdušný zámek“ od zakladatele eshopu, pana Františka Brázdila, strhující příběh
o lásce i nenávisti, cti i podlosti, strmé cestě
vzhůru i nezadržitelném pádu. Někdejší fanatický podnikatel tráví podzim života patnáct metrů od hranice města Brna a po literárním poli
prchá před nicotou a nudou. Jana Brnušáková,
autorka krásných a dojímavých fantasy románů

„Královna ze Železné hory“ a „Královna a Zlatý
rytíř“, který je pokračováním příběhu prvního, je
skrytá ve stínu brdských lesů a připravuje další
literární překvapení. Ondřej Vácha, autor příběhu o hledání odvahy „Restart“, je výkonný manažer v bance a žije s rodinou v blízkosti Plzně.
Vzhledem k náročnému povolání a rozmanitým
zájmům není dosud rozhodnut, zda bude psát dál
nebo zůstane prvotina jeho literárním úletem.
Knihy jsou připraveny k zapůjčení a těší se
na vás! Pokud chcete stránky navštívit a přečíst
si ukázky z knih, články z blogu nebo povídky
autorů, přidávám odkaz: https://www.knihynezavislychautoru.cz/
Věra Kadlecová, knihovnice
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Vážení čtenáři,
Jak jsme informovali již v lednovém čísle, od letošního roku se nám
zásadně sníží počet událostí, ke kterým budeme jako jednotka dobrovolných hasičů vyjíždět. Pro ty kdo to ještě neví, nebo jim to v minulých vydáních zpravodaje uniklo, je to z důvodu zřízení požární stanice
Hasičského záchranného sboru zde v Železné Rudě (PS HZS). Nyní
vyjíždíme jako podpůrná jednotka pro PS HZS v případě větších mimořádných událostí (MU), nebo jako samostatná jednotka, pokud bude
PS HZS ŽR bude ve stejnou dobu zasahovat u jiné MU. Takže nyní se
více zaměřujeme na spolupráci u MU, společné výcviky, cvičení a školení. Krom toho členové naší dobrovolné jednotky vyjíždějí společně
s příslušníky PS HZS ŽR, protože doplňují početní stavy této jednotky
a slouží společně v případě nemocí, kurzů či dovolených atd...

2 x požár

Leden – Únor 2018
1 x planý poplach
1 x prověřovací cvičení

13. 1. – První společný výjezd JSDH a PS HZS ŽR. Jednalo
se o požár ve vnitrobloku naproti infocentru, krátce
před půl jedenáctou večerní. Na místě bylo zjištěno,
že se jednalo o planý poplach, neboť si hosté pensionu
grilovali a plameny z grilu se odrážely v okně domu.
Z dálky to tedy vypadalo, že hoří uvnitř pokoje, čemuž
nasvědčoval i kouř z grilu stoupající. Vyjeli jsme s automobilovým žebříkem AZ30 Mercedes.
26. 1. – Výjezd s AZ30 k požáru komína v ulici Nad rybníkem.
Chvíli po půlnoci jsme vyjeli společně s CAS20 Tatra
PS HZS ŽR k požáru sazí v komíně pensionu. Pomocí
kominického nářadí byly hořící saze strženy a kotel
vyčištěn. AZ30 nemusel být využit.
28. 1. – K požáru vrat od chalupy jsme vyjeli společně s PS
HZS ŽR. na Novou Hůrku. Jednalo se o menší požár,
který byl zlikvidován před naším příjezdem, proto
jsme nemuseli zasahovat a vrátili se s CAS20 Tatra
Terrno zpět.
1. 2. – Byli jsme vysláni jako posilová jednotka s CAS20 Tatra Terrno a AZ30 Mercedes k požáru v bývalém hotelu
Javor. Na místě se mělo uvnitř hotelu nacházet několik osob, včetně zraněných. Při příjezdu se z oken ve
druhém patře valil silný kouř a správce nám sdělil, že
jsou tam někde uvnitř 4 osoby. Společně s jednotkou PS HZS ŽR
jsme provedli dopravní a útočné vedení do patra zakouření. Zároveň probíhalo vyhledávání pohřešovaných osob. Během několika
minut se povedlo najít 4 osoby, které byly zachráněny. Až během

Výcviky a školení

Během prvních společných měsíců jsme také
stihli absolvovat několik školení a výcviků. Prvním praktickým výcvikem byla obsluha nového
automobilového žebříku AZ30 Mercedes Benz,
včetně kondičních jízd. Dalším zajímavým byla
záchrana osob ze zamrzlé vodní hladiny. Ač
bylo ne příliš příjemných -5°C, ve vodě bylo
poměrně dobře. Využili jsme zde nové „suché“
obleky pro zásahy ve vodě. Díky dlouhodobým
mrazům bylo celkem problematické vytvořit
v ledu otvor pro výcvik, neboť tloušťka ledu
byla přes 30 cm. Ale po chvíli snažení se povedlo a tak proběhlo praktické vyzkoušení několika postupů záchrany osob propadlých do
vody pomocí různých pomůcek a postupů.
K tomuto výcviku bychom chtěli poznamenat
několik praktických rad, pokud vás napadne jít
si na nějakou zamrzlou vodní hladinu zabruslit,
nebo si přes ni jen zkracovat cestu. Aktuální to
bude právě s příchodem jara a vyšších teplot.

záchrany prvních osob se ukázalo něco podezřelého – a to že zachraňovanými jsou známí a kamarádi, kteří to berou s humorem.
Následně se potvrdilo, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek
HZS a JSDH. Nicméně zásah pokračoval jako opravdový až do
samotného konce. Na místo přijela i jednotka z Hojsovy Stráže.
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• Nechoďte sami, ale vždy minimálně ve dvou, a vždy s rozumným
odstupem. Pokud se pod jedním proboří led, druhý mu může poskytnout
základní pomoc (hodit tonoucímu nějaký předmět, aby se s ním dotyčný
držel nad hladinou, nebo předmět, kterým jej vytáhne – hůlku, bundu,…)
ale hlavně musí zavolat pomoc. Není vyloučené, že se při záchraně může
propadnout i zachránce.
• Důležité je zachovat klid, ale postupovat rychle, neboť po dvou minutách pobytu v takto studené vodě již dochází ke ztrátě citlivosti v prstech a
končetinách, takže se ztěžuje možnost spolupráce se samotným zachraňovaným.
• V případě poskytování pomoci se při přiblížení k zachraňovanému
pohybujte vleže, rozprostřete tak svou váhu na větší plochu a nedochází k
bodovému zatížení ledu, tudíž zmenšíte pravděpodobnost proboření.
• Pohybujte se ze směru, kterým jste přišli – tam vás led ještě před probořením unesl.
• V místech přítoků a odtoků vody z nádrží / rybníků / jezer bývá led
vždy tenčí, protože dochází k neustálému proudění teplejších vod.

Hasičský bál
A už je to tady – opět po roce se
bude konat hasičský bál s tombolou.
Nyní to bude v sobotu 24. 3. Pokud
máte zájem zúčastnit se, můžete si
lístky rezervovat již nyní u p. Aleše
Sekyry na čísle: 606 133 910. Pokud
zbydou, budou v prodeji na místě.
Odvoz na hotel Engadin, kde se bude
bál konat, bude jako vždy hasičským busem mezi 19.30 – 20.30 od
CrossCafe, kde můžete v klidu a teple
u kávy počkat na svou jízdu. Svozy
z hotelu do města budou probíhat
mezi 23.30 – 0.30, poté bude nutné
využít taxislužeb. Určitě uvítáme,
a přispěje to ke kulturnějšímu večeru,
pokud se účastníci dostaví ve společenských oblecích a šatech.
Text a foto: Filip Brož
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Kostel Panny Marie z Hvězdy v péči šlechtických rodů
První část

Sklářská rodina von Hafenbrädel
O prvním Hafenbrädlovi se dovídáme podrobněji od H. J. Häuplera:
„V roce 1688 se narodil Martě Götzinger, dceři skláře ze Zwieselu, nemanželský syn Hans Georg, který byl podle tehdejšího zvyku zanesen
do zwieselské matriky pod rodovým jménem svého otce, degendorfského koželuha Andrease Hafenbrädla. Hans Georg se pak v železnorudské
sklárně hraběte Nothafta vyučil sklářskému řemeslu. Protože se jednalo
o velmi pečlivého učně, vystavil mu hrabě Nothaft, z titulu svého postavení císařského falckraběte, roku 1706 listinu, kterou ho postavil na roveň
manželsky narozených dětí. Teprve pak mohl Hans Georg získat výuční
list jako sklář.“
Tento pracovitý, cílevědomý a zároveň trochu obhroublý muž (1688
– 1769) se vzmáhal, od pánů z Klenové odkupoval menší části panství
a zakládal další sklárny. V jedné z nich, ve sklárně na východním svahu
Velkého Javoru, skonal. Sklárna Arberglashütte byla v provozu až do roku
1895. Až jeho syn Johann Georg (1726 – 1786) smlouvou z 22. dubna
1771 odkoupil panství v Železné Rudě za 26 000 zlatých. Hned v následujícím roce dal vybudovat venkovní dřevěné zastřešené schodiště vlevo
od hlavního vchodu kostela, které vedlo do soukromého oratoria. Později
také nechal přistavět kostelní věž. Zároveň zřídil v místě i faru a do ní
jako správce farnosti dosadil bratra své ženy a s cisterciáky z Gotteszellu,
kteří se o farnost od roku 1694 starali, se ve zlém rozešel a ukončil tak
jejich působení v Železné Rudě.
Po jeho smrti v roce 1786 se panství rozdělilo mezi dva syny. Nejstarší
syn František Ignác zdědil panství Bayerisch Eisenstein a Johann Nepomuk Böhmisch Eisenstein. Tyto děti Johanna Georga, spolu se známou
Marií Elisabeth, které otec daroval majetek na Debrníku, se v roce 1790
dočkaly titulu svobodných pánů.

Tehdy byl kostel obklopen hřbitovem, jehož prostor uzavírala kamenná
zídka, jak je patrné na perokresbě A. Hainze z roku 1860. Hlavní část
hřbitova se nacházela za kostelem, tedy v dnešním parku. Když později došlo na bourání zídky, mramorové náhrobní kameny sklářské rodiny
Hafenbrädel byly přeneseny do kostela. Mají velkou historickou hodnotu
a připomínají dobré skutky i zásluhy zemřelých.
Lidmila Kovácsová, kostelnice

Smuteční oznámení
Na konci února, 22. 2. 2018, nás navždy opustil náš dlouholetý
přítel, kamarád a člen Železnorudského klubu,
šumavský rodák a pamětník

pan doc. Ing. Luděk Novák, SCc.
Opustil nás po dlouhé nemoci,
ve věku 88 let.
Milý Luďo, děkujeme za to,
že jsi s námi strávil část svého
života, děkujeme za tvoji
laskavost a moudrost, kterou
jsi nás vždy obklopoval.
Nezapomeneme
Železnorudský klub

HLEDÁME DORUČOVATELE
PĚŠÍ I MOTORIZOVANÉ
předplacených novin do schránek

Přivýdělek ve vašem regionu
Roznos v ranních hodinách do 7.30 hodin,
od pondělí do soboty.

Vhodné i pro studenty (od 16let), sportovce, aktivní
důchodce, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.

V případě zájmu piště na e-mail nabor@pns.cz nebo volejte na telefonní číslo 723 925 401.
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Vážení čtenáři,
v tomto čísle Železnorudského Zpravodaje Vám představujeme novou rubriku, jež nepochybně zaujme širokou čtenářskou obec, protože bude zaměřena nejen do historie Šumavy jako takové, ale připomene nám všem, kteří zde žijeme, jak počátky rozvoje turistiky a budování potřebné infrastruktury
v oblasti Železné Rudy, tak i počátky vývoje demokracie za první republiky, ale také pád do hlubin války a poté totality a umrtvení Železnorudska na
dlouhá desetiletí.
Děkujeme panu Josefu Růžičkovi z Plzně, že se na výzvu redakce Železnorudského Zpravodaje pustil do vyhledání historických souvislostí v dobovém tisku a nyní se můžeme podělit o tyto informace právě s Vámi, čtenáři Železnorudského Zpravodaje. Obraz tehdejší doby pro nás bude, díky
publicistům Národních Listů, zase o něco reálnější a snad bude i poučením pro ty, kteří historické paralely dosud nevidí.
Vaše redakce

Co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě
Prolog

Již řadu let se zajímám o vše, co souvisí se Šumavou a Bavorským lesem. Pokud jde o Šumavu, preferuji především Železnorudsko a jeho blízké
okolí. V osobním archivu uchovávám mnoho zajímavých dobových, ale také novodobých materiálů. Mezi ně patří i novinové články, které zachycují složitý každodenní život člověka na tehdejší jazykově nesourodé Šumavě, ale také úplné začátky šumavské turistiky, zejména po roce 1918.
Významným zdrojem těchto informací je deník Národní listy (NL), který založila v roce 1861 skupina českých liberálů v čele s JUDr. Juliem
Grégrem a dalšími osobnostmi, kterými byli F. L. Rieger, F. Palacký, J. E. Purkyně aj. Mezi významnými redaktory NL najdeme jména J. Neruda,
V. Hálek, K. Čapek, J. Arbes, K. M. Čapek – Chod nebo také V. Dyk.
Toto periodikum náleželo k předním českým novinovým titulům, které výrazným způsobem ovlivňovaly v Rakousku-Uhersku kulturní a politický život. V letech 1918 – 1938 to byl stranický deník Československé národní demokracie. Známými představiteli této strany byli např. JUDr.
Karel Kramář, JUDr. Přemysl Šámal, JUDr. Alois Rašín, Viktor Dyk nebo Alois Jirásek. V roce 1939 se NL staly deníkem Národního souručenství,
v r. 1941 nacisté vydávání deníku zastavili.
Na letošní 28. říjen připadá 100. výročí vzniku samostatného Československa, ale také 80. výročí Mnichovského diktátu – 30. 09. 1938.
Tyto historicky významné události podstatným způsobem změnily politické a společenské klima na celé Šumavě.
V roce 1918 je přejmenován Klub českých turistů (KČT) na Klub
československých turistů (KČST), budují se nové přístupové cesty
k turisticky zajímavým místům, řeší se jejich značení, ale také železniční a autobusové spoje. Probíhá období budování turistických chat na
Šumavě: U pramene Vltavy (1922), Mattušova na Pancíři (1923), Klostermannova chata (1924) na Modravě. Na Šumavě mezi Čechy panuje
obrovské budovatelské nadšení, není ale nouze ani o lokální národnostní konflikty mezi Čechy a Němci…
V archivu Národních listů (NL) jsem vybral, s daty kolem roku 1918,
řadu zajímavých dobových článků se šumavskou turistickou tématikou,
které jsou všechny „doslovným“ přepisem bez jakýchkoliv jazykových
zásahů.
Všechny materiály jsem zpracoval tak, aby mohly být bez další úprav
publikovány v Železnorudském Zpravodaji pod názvem: Co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě. Během letošního roku 2018 budou chronologicky pravidelně uveřejňovány od jeho dubnového čísla.
Na závěr této série článků zcela záměrně zařadím velmi tristní článek
s názvem „Pozdrav ze Šumavy, od lyžaře“, který byl publikován v NL
23. 1. 1939. Toto datum je zcela dostatečně vypovídající… Po 20 letech
budování Československa nastává i velmi smutný „konec turistiky na
Šumavě“. Dnes již víme, že to bylo opravdu na dlouhou dobu a při
nemalých obětech. Následujícím mementem chci pouze připomenout:
nic v našem pozemském bytí není na věčnost; platí to i pro turistiku na
Šumavě.
Seriál těchto přepisů dobových článků vznikl jako můj příspěvek pro
Železnorudský zpravodaj u příležitosti jubilejního 100. výročí vzniku
Československa. Letos je tomu také právě deset let, kdy jsem prvně
publikoval v tomto periodiku.
Josef Růžička, Plzeň
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Vydal jsem nařízení – „3 trička, trenky, ponožky, plavky, ručník a tím to končí,“
říká Michal Vonásek.
ROZHOVOR

Pokračování rozhovoru s panem Michalem Vonáskem o jeho cestě po Mascarénských
ostrovech, jak se balí pidizavazadlo a co je to „popelka Mascarén“.

Železnorudský Zpravodaj: Takže vy jste jeli
severní nebo jižní stranou?
Michal Vonásek: Jihem. Ten sever jsou vlastně jen rezorty, a nemá tam asi smysl jezdit. Další ubytování jsme měli tedy na opačné straně
ostrova, kde je národní park Black River. Bydlet u moře je tady neuveřitelně drahé, ale 500 m
od pobřeží je to zase neuvěřitelně levné. Opět
jsme měli pana domácího, pocházel z Réunionu, přestěhoval se na Mauricius, postavil si vilu
a pronajímá pokoje. Opět nám dal neocenitelné
rady. A tak jsme se vyptali a vyrazili do parku.
Národního. Trochu nás to ale zklamalo, protože
se tam všude dá dojet autem. Aby ten turista nemusel udělat ani krok.
ŽZ: Michale, pokud se ti stýská po trekinku,
tak to jsi měl jet asi někam jinam…
MV: Přesto jsme tedy čirou náhodou objevili
možnost krátké pěší tůry…a po cestě jsme narazili na takového pestrobarevného ptáka, veli-

kostí asi jako bažant, takové zajímavé zvíře to
bylo, chodilo to po zemi, nebálo se to, uhnulo
nám to z cesty…a dál v klidu sedělo.
ŽZ: A co další fauna? Třeba jedovatá?
MV: No, hadi tam nejsou. Na souši. Vše nebezpečné je moři. V Indickém oceánu. Medúzy,
žraloci, jedovaté potvory všeho druhu. Na souši
nečíhá žádné nebezpečí. Dále jsme navštívili
nádherné vodopády. Tam se platilo vstupné za
auta. A když jsme se vraceli, navštívili jsme
i rumérii..
ŽZ: …co že to bylo?
MV: Výrobna rumu. Tak jsme si zaplatili prohlídku, velkou ochutnávku…
ŽZ: …jste tam měli ale auto, že?
MV: No právě. A ještě jízda vlevo. Tak nezbylo, než si dát k tomu rumu oběd, abychom
rumovou nálož zajedli, chvilku jsme počkali
a bylo to.

Michal Vonásek
•
•
•
•

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

ŽZ: A jak vám chutnal rum a poté oběd?
MV: Mauricijský rum je třtinový, ale nemá
s karibským nic společného. Moc nám to nechutnalo. Je podobný tomu našemu, z brambor. Nic
oslnivého. Kuchyně je kreolská, hodně kari, kuřecí, vepřové i hovězí. Zelenina. Je to výborné.
ŽZ: A jaká další překvapení jste zažili?
MV: Prima bylo koupání, to je na Mauriciu
vyhledávané.
ŽZ: A co ti jedovatí živočichové?
MV: Tak zaprvé, koupat se s botami…
ŽZ: To jako že v botách tě žralok nekousne?
MV: Ne ne, ale ti malí živočichové jsou nepříjemní. Korýši jsou jedovatí a jedno
šlápnutí může stát život. Navíc korály
jsou velmi ostré.
ŽZ: Takže tam byl jinak klid. Asi
moc na vás dva, že? Ale vy jste tam
asi nebyli tak dlouho…
MV: Pět dní. Pak jsme vrátili auto
a letěli jsme na další ostrov, Rodrigues, což je tedy kapitola sama o sobě.
Nic úžasnějšího jsem neviděl.
ŽZ: Neříkej.
MV: Něco nádherného, let trval asi
1,5 hodiny. Už z letadla bylo jasné,
že je to něco nádherného. Obrovská
laguna…nádhera. Letěli jsme malým
vrtulovým letadlem. Velké by nemělo
kde přistát.
ŽZ: Jak je ostrůvek velký?

Piton de la Fournaise je jedna z největších a nejaktivnějších sopek na světě, která se nachází na francouzském
ostrově Réunion v Indickém oceánu, východně od ostrova Madagaskar. Sopka je na ostrově známa pod označením le Volcan. Jedná se o největší turistickou atrakci na ostrově.
Sopka se tyčí do výšky 2 631 metrů nad mořskou hladinu. Typově se jedná o štítovou sopku, která vznikla
opakujícím se výlevem málo viskózní lávy nad horkou skvrnou pod Indickým oceánem. Sopka je aktivní minimálně 530 000 let a byla doplňována sopečnou činností štítové sopky Piton des Neiges, která je i nejvyšší
horou ostrova. Dnes je tato sopka neaktivní.
Sopka nemá tradiční sopouch, ale vlivem sesouvání celé sopky východním směrem došlo ke vzniku tří kalder
(Mafate, Salazie a Cilaos) a to přibližně před 250 000 lety, 65 000 lety a 5 000 lety. Kužel vysoký 400 metrů
je situován doprostřed nejmladší kaldery, která nese jméno Caldera de l´Enclos Fouque. Ve vrcholu kužele
se nalézají dva krátery pojmenované Bory a větší Dolomieu, ve kterých probíhá většina současných erupcí
(ale je zde možno objevit množství menších kráterů). Svahy sopky jsou hustě zalesněny. Kráter Dolomieu byl
pojmenován po francouzském mineralogovi D. G. de Dolomieu

MV: 18 km na délku a 10 na šířku.
Po přistání jsme se sháněli po nějakém dopravním prostředku. Půjčovna v poledne byla na letišti zavřená,
takže nás místní poslali do hlavního
města. 12 km. Jeli jsme linkovým autobusem. Jeden a půl hodiny. Pomalu,
všude jsme stáli…Moc se nám to líbilo, protože jsme se cestou mohli kochat. V autobuse byl řidič a průvodčí.
To už se nevidí…
ŽZ: Takže vám alespoň poradil,
kde je půjčovna aut?
MV: No, poradil, řekl, že máme jít
za Markem. Na otázku kdo to je a kde
jej najdeme odvětil, že to ví všichni.

Pokračování na straně 10

STRANA 10

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
Dokončení ze strany 9

ŽZ: Není nad dobrou radu.
MV: Oni to opravdu věděli všichni. Cestou
jsme se zastavili na místním trhu, prohlédli si
exotické ovoce a tam nám ukázali směr k Markovi. U něj jsme si půjčili motorku, Yamahu
125, Enduro.
ŽZ: A co helmy?
MV: Všechno nám půjčil. Za poměrně dobrý
peníz. Půjčili jsme si to na 6 dní.
ŽZ: A zase vlevo?
MV: Ano. A vyrazili jsme, s navigací. Opět,
u moře drahé, ve vnitrozemí levné. I s polopenzí. Opět neuveřitelné místo. Příroda okolo nádherná. A jídlo úžasné. Domácí strava od paní
domácí.
ŽZ: A co ti nejvíce chutnalo?
MV: Jejich specialitou jsou chobotnice. Oni
je po vylovení dají nejprve usušit, proč to nevím, ale je to tak. Večer ji stáhnou a pak…pak ji
uvaří a je výborná.
ŽZ: Vzduchem sušená chobotnice.
MV: Ale výborná. Opravdu. Jinak Rodrigues
je nazýván popelkou Mascarén.
ŽZ: A proč?
MV: Protože o tom ostrově nikdo neví. Je
mimo cestovní ruch, vlastně to skoro nikdo nezná. Jen pár lidí, kteří se tam náhodou objeví…
ŽZ: A proč by tam, tedy podle tebe, vlastně
lidé měli začít jezdit? Byl jsi na Mauriciu, tak
mě řekni, co by mělo turisty z Mauricia přesvědčit, aby letěli také na Rodrigues?

Zachrané středisko pro teměř vyhubené želvy na Rodrigues
MV: Za prvé, ten ostrov je mrňavý, je tam
druhá největší laguna na světě. Vodní plocha
směrem k bariérovému útesu má asi 16 km,
voda je neuvěřitelně teplá. A nikdo tam není.
Na krásné bílé pláži nebyl nikdo, jen krávy se
tam povalovaly. Na té krásné, bílé pláži, tak jak
ji známe z obrázků, tak tam ležely krávy. Jinak
nikdo. A my. Fouká tam vítr…

Foto: Michal Vonásek

ŽZ: Takže tě to zaujalo zejména proto, že
tam nebyl žádný turistický ruch.
MV: Dá se říci, že ano. Také jsme navštívili želví farmu, kde se líhnou malé želvičky, jež
jsou poté vypouštěny zpět do moře. Populace
želv je totiž ohrožena. Říkali, že jejich nejstarší
želva je stará 120 let a váží 160 kg.

Pokračování rozhovoru s panem Michalem Vonáskem naleznete v dalším čísle ŽZ
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová

Š U MAVA

Železná Ruda na konci 19. století
Vybráno ze starých archivů a průvodců
Část sedmá
Železná Ruda s okolím náležela vždy ke
spornému pohraničnímu pásmu, které bylo několikrát v historii připojeno k Bavorsku. Definitivně byla Železná Ruda navrácena k Čechám
počátkem 18. století.
V té době koupil panství Jan Hafenbrädel,
plzeňský měšťan, za 26 000 zlatých. Jeho otec
býval v Železné Rudě huťmistrem. Jan postavil
několik skláren a velmi zbohatl. Železná Ruda
byla tehdy známa svým sklářským průmyslem.
Do r. 1850 byly sklárny na vrcholu slávy.
Bylo jich v okolí několik. Na Debrníku byly
dvě sklárny, dvě byly v Alžbětíně, na Pamferově huti jedna a ve Ferdinandově údolí jedna
sklárna a jedna brusírna.
V těchto dobách byl v Železné Rudě blahobyt.
Majitelé či nájemci bohatli, zaměstnanci vydělávali slušné peníze. Avšak to nemělo dlouhého

trvání. Konkurence ve světě nezahálela, několik
skláren také vyhořelo a v Železné Rudě pomalu
nastával úpadek sklářského průmyslu. Ke konci
19. století postupně všechny sklárny zanikly.
V roce 1852 prodali Hafenbrädlové železnorudské panství knížeti Karlu z Hohenzollern za
250 000 zlatých. Nový majitel koupil i statek
Debrník a bavorský Eisenstein. Přikoupil i další
půdu a panství nabylo značné rozlohy. Ovšem
i germanizace.
V roce 1877 byla dostavěna železniční trať
Plzeň – Železná Ruda. Při stavění této trati bylo
nutno provrtat dva tunely, velký tunel, pod Špičákem, byl dlouhá léta nejdelším železničním
tunelem v Čechách. Leží ve výši 838 m. n. m.,
je dlouhý 1748 m. Jeho stavba stála 1 800 000
zlatých. K odstřelování skály bylo zapotřebí
90 000 kg dynamitu, a vylámaný kámen dosa-

hoval objemu 100 000 m3.* Za stanicí Železná
Ruda město projíždí vlak ještě jedním tunelem,
který je dlouhý 200 m.
V roce 1876 byl ve městě zřízen vodovod
a v roce 1895 bylo zavedeno elektrické osvětlení.
*Dělníci, pracující na stavbě tunelu, nazýváni
Barabové, ve velkém přicházeli o život při nebezpečné práci při hloubení tunelu. Pohřbíváni
byli ve společných hrobech. Jedním z nalezišť
společného odpočinku, většinou italských dělníků, je nynější poutní místo „Pohřebiště Barabů“, které v roce 20 badatelsky, pro veřejnost,
ozřejmil Václav Chabr. Na poutním místě je
vztyčen dřevěný kříž (již druhý) v kamenné
mohyle. Památku zemřelých připomíná i informační tabule.
Čerpáno z archivních materiálů
Václava Chabra
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Novinky z Národního parku Šumava
Výběh s jeleny na NC Kvilda bude uzavřen minimálně do 10. března
Správa Národního parku Šumava se
omlouvá všem návštěvníkům za uzavření výběhu s jeleny na NC Kvilda. Tento stav bude
trvat nejméně do 10. března. Přesto výběh
s rysy a budova Návštěvnického centra jsou
i nadále v provozu.
Důvodem uzavření výběhu je problematické chování jednoho jelena ve třináctihlavém stádě, který před lidmi ztratil veškerou
plachost a dochází k stále častějším a nebezpečnějším kontaktům mezi tímto zvířetem
a návštěvníky.
Toto zvíře nemůže pro svoji nebezpečnost
již déle zůstat ve volně přístupném výběhu
NC Kvilda. Správa NP Šumava od incidentu, který se odehrál 4. února a kdy došlo ke
zranění návštěvníka, výběh okamžitě uzavřela a nyní prověřuje všechny možnosti, jak
s nebezpečným zvířetem naložit. Například
umístění jelena do jiného zařízení Správy NP
Šumava, jiného subjektu nebo prodej. Jednou
z nich je také usmrcení. S touto variantou
Správa stále pracuje jako s tou poslední, ze
všech možných. Prioritou Správy NP Šumava
je ochrana zdraví návštěvníků!
Přitom chceme návštěvníkům ukázat divoké obyvatele Šumavy co nejpřirozenějším

a nejtěsnějším způsobem. V tom duchu také
připravujeme změnu ve zpřístupnění výběhu
jelenů v NC Kvilda. Současně žádáme návštěvníky, aby dbali bezpečnostních pokynů

při návštěvě našich zařízení, se kterými mají
povinnost se seznámit při vstupech na všech
návštěvnických zařízení Správy NP Šumava.
Převzato z TZ Správy NP Šumava
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Šumavský koutek zoologa

Poslové jara

Kdo by se po dlouhé a nepříjemné zimě netěšil na jaro. I ti nejzarytější
vyznavači zimní ch sportů se ve skrytu duše těší na toto období. Již naši
předci pozorováním přírody předpovídali, kdy to opravdové jaro nastane.
Hlavně návrat stěhovavých ptáků byl a je neklamnou známkou blížícího
se jara. Ale nic není jednoduché. Každý ptačí druh má kvůli dostupnosti
potravy období návratu rozdílné. Ptáci závislí na hmyzu se vracejí jako
poslední.
Jedním z prvních navrátilců je skřivan polní. To ale neznamená, že
zima doopravdy skončila. S určitostí ještě nastanou sněhové plískanice,
což však těmto semenožravým ptákům nevadí. Po skřivanech přilétají
špačci, kteří svůj návrat oznamují svým charakteristickým zpěvem za neustálého mávání křídel. I když sadaři a vinaři tohoto ptáka kvůli škodám
na ovoci právě nemusí, stalo se celostátním zvykem, právě těmto poslům
jara vyvěšovat ptačí budky. Dnes můžeme říci, že více než polovina špaččí populace hnízdí v těchto umělých, člověkem vyrobených „dutinách“.
I když první vlaštovka jaro nedělá, s příletem vlaštovek, které jsou pouze hmyzožravé, máme jistotu, že zima je nenávratně pryč. Po vlaštovkách
postupně přilétají další hmyzožraví ptáci: pěnice, rehkové, ťuhýci. Jako
poslední se vrací rorýsi, žluvy a kukačky, ale to už je jaro v plném proudu.
Čerpáno z knihy Ivana Lukeše, Okamžiky živé přírody
Foto: Václav Chabr

SPORT
Tatran Železná Ruda
Po delší odmlce lyžaři Tatranu Železná Ruda uspořádali 33. ročník běžeckých závodů Belevederská lyže. Celkem se zúčastnilo 55 lyžařů. Vítězem
hlavní kategorie dospělých se stali Anna Votavová z USK Plzeň a Vladislav Razým s plzeňského Sport clubu. Medaile z domácích závodníků si svými
výkony zajistili mezi ženami Kateřina Strnadová, Kryštof Částka a Marek Svítil.
Celkové výsledky na webových stránkách Tatranu www.alpalouka-tatran.cz.
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Šumavský pohárek na Alpalouce
V polovině února, 17. 2. 2018, uspořádal Ski
klub Železná Ruda 3. závod Šumavského pohárku na lyžařském areálu Alpalouka. Stejně jako
v předchozích letech si tuto příležitost nenechalo ujít velké množství závodníků a závodnic.
Celkově se jich zde sešlo 140, největší zastoupení měly opět nejmladší kategorie superpřípravka (65) a přípravka (34). Závodníci i trenéři
očekávali, co pro ně letos pořadatelé připraví za
překvapení. Jistě nebyli zklamáni, protože celý
úsek byl zpestřen třemi skoky. I přes počáteční
rozpaky, hlavně těch nejmenších, všichni tyto
nástrahy trati zvládli a v pořádku protnuli cílovou pásku. Celkově nejrychlejším závodníkem
byl Šimon Čihovský (Ski-Club Lipno) s časem
1:51,21. Zástupci pořádajícího Ski klubu Železná Ruda obsadili ve svých kategoriích krásná
přední místa:
Superpřípravka dívky:
1. místo – Lucie Schejbalová;
3. místo – Adéla Petlachová;
4. místo – Zora Částková;
5. místo – Lenka Vallišová
Přípravka dívky:
1. místo – Agáta Částková;
2. místo – Rosálie Garbová;
3. místo – Jana Garbová;
4. místo – Veronika Šimáková;
5. místo – Nikola Lehečková
Předžákyně:
5. místo – Tereza Nováčková
Předžáci:
4. místo – Jan Schejbal;
5. místo – Lukáš Petlach.
Velké poděkování patří provozovatelům areálu
Alpalouka za možnost uspořádání závodu a za
perfektní přípravu tratě, včetně jmenovaných
skoků, všem rodičům za spolupráci a podporu,
dále městu Železná Ruda za zajištění pohárků,
stejně tak všem ostatním sponzorům za poskytnuté věcné ceny.
Jaroslava Schejbalová

Kategorie U14.
Vítěz Adam Maxa,
druhý Jiří Ševčík, oba SA Špičák,
třetí Tomáš Král Sokol Špičák,
čtvrtý Adam Hladík SA Špičák.
Foto Jarda Frič
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Zázraky českých lyžařů na olympiádách
Celá česká sportovní veřejnost se raduje ze
zázraku, kterého dosáhla Ester Ledecká na
letošní olympiádě. Všichni, kdo rozumí běžeckému sportu, ocení i jiný zázrak, nádherné
7. místo železnorudského rodáka Martina Jakše v běhu na 50 km. Zázrakem byly i výsledky
Ondry Banka v posledních letech a Ti, kteří už
pamatují více, si jistě v souvislosti s olympiádami vzpomněli na úspěchy Olgy Charvátové
a Šárky Záhrobské na předchozích olympiádách.
Podobný zázrak se málem zrodil i na olympiádě v Naganu před 20 lety. Mladý český sjezdař,
kterého nikdo z tehdejší světové sjezdařské
elity vůbec neznal, dosáhl časů odpovídajících
6. místu v alpské kombinaci. Za ním skončilo
15 elitních jezdců z celého světa. I to byl hodně velký zázrak, vzhledem k tomu, že vyrostl
na tehdy velmi skromném areálu na Špičáku
a měl, jako jiní tehdejší reprezentanti, neuvěřitelně skromné podmínky pro trénink a závodění.
V cílovém prostoru přišla chvíle ohromné radosti Čechů a zděšení všech expertů z alpských
zemí. Bohužel tento stav netrval dlouho, Marcel
měl totiž smůlu, že nedodržel tehdejší pravidla
pro start, a ačkoliv byl regulérně změřen, byl
následně diskvalifikován. Je pravdou, že tato
dodatečná diskvalifikace mu zajistila ještě větší
popularitu, než jeho obdivuhodný výkon, a že si
jméno Marcel Maxa ze Špičáku dodnes pamatuje kdekdo.
A když je řeč o Maxech, tak už dnes málokdo
pamatuje, že historicky prvním republikovým
reprezentantem ze Šumavy se stal Marcelův
starší bratr Vlasta, který reprezentoval 10 let,
m.j. byl stříbrný na mistrovství světa juniorů.
A do třetice – na letošní republikové Olympiádě mládeže v Orlických horách dosáhl skvělého druhého místa v OSL mezi žákovskou elitou
z celé republiky zase nějaký Maxa.
To ale nebyl žádný zázrak ani náhoda, protože čtrnáctiletý syn Marcela, Adam, již druhým
rokem objíždí republikové závody a dosáhl
v nich dvakrát pátého místa ve slalomu a super
G i dalších pěkných umístění. V lednovém UKZ
na Špičáku byl dvakrát druhý a na posledním
závodě Šumavského pohárku 24. února na Javoru potvrdil že něco umí, když suverénně zvítězil v obřím slalomu ml. žáků a svým časem by
byl druhý i mezi staršími žáky, když za jejich
vítězem Adamem Linhartem ze Slavoje Plzeň,
českým žákovským reprezentantem, zaostal
o pouhých 7 desetin sekundy. Ani jemu se však
smůla nevyhýbá, když ve dvou republikových
závodech mu po vyhraný prvních kolech ve
druhém ulétla lyže, ačkoliv byla nastavená na
správnou hodnotu.
Právě jemu, ale i několika dalším závodníkům, se Marcel věnuje v lyžařském oddíle
SA Špičák. Jako další velká naděje se v tomto
oddíle ukazuje dvanáctiletý David Janda, který od svých prvních závodů před 4 lety téměř
nezná jiná, nežli prvá místa. Že je jedničkou
v kategorii do dvanácti let v kraji Plzeňském
i Jihočeském potvrdil i v závodě na Javoru.
V SA vyrůstá pod vedením svého otce další hvězdička – Nikole Zemanová, obyvatelka Špičáku.

ŠUMAVSKÝ POHÁREK
Javor 24. 2. Kategorie U12, vítěz Janda David SA Špičák, druhý Jan Schejbal Ski klub Ž. Ruda,
třetí David Maxa SA Špičák, čtvrté místo Adam Majer SK Železná Ruda a páté místo Simon Macalík
z Tatranu Železná Ruda.
V Česku se momentálně pere na RKZ závodech
s údělem mladšího žáčka prvním rokem, ale
v Německu, kde jezdí v barvách SSC Zwiesel, už třetí rok sbírá jedno vítězství z druhým.
V SA Špičák dosahuje dobrých výsledků i
řada dalších malých závodníků, což rovněž ne-

jsou zázraky, ale výsledky pilné a cílevědomé
přípravy, dobrých podmínek ve Sportovním
areálu Špičák a finanční podpory SA Špičák.
O dalších úspěších dalších závodníků ze Šumavy i o zásluhách dalších trenérů a funkcionářů,
a to nejen z SA Špičák, se budete pravidelně

Kategorie chlapců do 16 let: zleva Malý Jan Tatran Železná Ruda, vítěz Linhart Adam Slavoj Plzeň,
Malý Martin Tatran Železná Ruda, Ruml Matěj SA Špičák. Foto: J.Frič
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dozvídat v dalších článcích našeho měsíčníku.
A samozřejmě, i o nemalé finanční a časové oběti rodičů, bez níž to ve výkonnostním sportu není
možné. Tam, kde již peníze na další růst mladého talenta rodičům dojdou, mohou zachraňovat
situaci sponzoři, a měl by i výrazně přispívat
stát, zejména u reprezentantů. Vždyť je to velká
škoda, když na nedostatku peněz odpadá v naší
republice každoročně spousta talentů v nejrůznějších sportech. A přitom naše malá zemička
nemá těch opravdových talentů vůbec nazbyt.
Doufejme, že opravdový a historický zázrak
Ester Ledecké přispěje ke zlepšení podmínek
pro talenty v nejrůznějších sportech, aby nebyli
odkázáni v takové míře na obrovské finanční
oběti rodičů, jak je tomu v současné době běžné
a jak tomu bylo i u „zázraku“ skvělé a naprosto
jedinečné Ester. Jinak budou medaile a sportovní úspěchy naší republiky velmi rychle ubývat
a další zázraky se díti nebudou.
Text a foto: Jarda Frič

Kategorie dívek do 12 let: zleva Hrbáčková Adéla Arnika Plzeň, vítězka Eismanová Tereza Slavoj
Plzeň,Brůhová Valentina, Hojáková Sylvie obě SA Špičák , Nováčková Tereza SK Železná Ruda
Foto: J. Frič

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

MECHANIK
CYKLOSERVISU
a SHAPER-ÚDRŽBÁŘ
SJEZDOVÝCH TRATÍ.
Provedeme potřebné zaškolení.
Sezónní práce
– duben až listopad.
Podmínkou znalost němčiny.
Kontakt – Email:
geisskopf@mtbzone-bikepark.com,

Tel: +49 171 3095736

Na olympiádách si mladí lyžaři
ze šumavských oddílů i letos
vedou velmi úspěšně
V článku Zázraky českých lyžařů jsem se zmínil o třech největších talentech v SA Špičák. Chtěl bych jen doplnit, že v tomto oddílu SA Špičák,
který má současně největší základnu malých lyžařů, pracuje dobře pod
vedením ing. Kabáta a Milana Koryťáka ještě 5 dalších, kvalitních a obětavých trenérů a celý štáb pomocníků z řad rodičů. Z tohoto oddílu startují
v Republikových závodech kromě Adama Maxy ještě, Ema Vanišová, Kateřina Altmanová a Štěpán Ševčík. Několik závodů startovala ještě Katka
Jandová, která se bohužel ošklivě zranila a sezona pro ni skončila.
Dalším oddílem, který vysílá reprezentanty šumavského regionu do hor
v celé republice, je Tatran Železná Ruda. Jsou to bratři Martin a Jan Malý
a vedou si velmi nadějně. Mladší Martin dosáhl nejlepších výsledků Rokytnici, kde zajel 6. místo v Bílé, 8. místo v SG a v Albrechticích, kde
získal 10. místo v GS v kategorii ml. žáků. Nejlepším umístěním staršího
Jana, který bojuje s velkou konkurencí ve starších žácích, je 15. místo ve
VZ a 17. místo v GS. V této kategorii výborně jezdí Adam Linhart ze
Slavoje Plzeň, který zvítězil v SG v Rokytnici, a v Albrechticích byl druhý
v GS a pátý ve VZ. Právem je už druhý rok zařazen v reprezentaci.
Ve stopách těchto závodníků se do světa brzy vydají další mladší talenti,
kteří zatím závodí v Šumavském pohárku. Ten má již odjeto 5 závodů a v
příštím čísle Železnorudska, kdy bude již seriál dokončen, mu věnujeme
náležitou pozornost, protože jak závodníčci, tak jejich trenéři i rodiče si
to zaslouží . Přesto alespoň prozradíme jména těch dosud nejúspěšnějších
v tomto seriálu. V kategorii do 8 let je to bezesporu Lucka Schejbalová
z SK Železná Ruda a Alexandra Hladíková z SA Špičák, z desetiletých
Agáta Částková a Rozálie Garbová, obě z SK Železná Ruda, v kategorii do
12. let si vede zatím nejlépe Valentina Brůhová z SA Špičák, do 14 let Eva
Matějovičová ze Sokola Špičák a do 16 let Dominika Tolarová a Katka
Červená, obě ze Sokola Špičák. Dvě velké naděje, Kristina Lebová z SK
Špičák a Nikole Zemanová z SA Špičák, se pohárkových, závodů pravidelně nezúčastňují, ale zato slaví velké úspěchy v německých žákovských
závodech v barvách SSC Zwiesel.
Z chlapců od nejmladších po čtrnáctileté se zatím nejlépe dařilo Lukáši
Urbánkovi, Kristianu Lebovi a Simonu Mackovi /všichni SA Špičák/, Štěpánu Svítilovi z Tatranu Železná Ruda, Vítkovi Dlouhému z SA Špičák,
Šimonu Lehkému z Tatranu ŽR, Davidu Jandovi a Davidu Maxovi z SA
Špičák, Janu Schejbalovi z SK Železná Ruda a Adamu Hladíkovi z SA
Špičák.
Text a foto: Jarda Frič
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ITC informuje
Akce konané v období od 15. 3. 2018
24. 3. 2018
1. 4. 2018
19.00

Šumavský pohárek – veřejný závod

SK Arnika Plzeň/Ski&Bike Špičák

Velikonoční koncert

Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železné Rudě
Jana Havlíčková – varhany, Monika Najmanová – housle a zpěv

OCHOTNICKÝ SPOLEK ŽELEZNÁ RUDA
Vás srdečně zve na divadelní hru
Marca Camoletti

Láska, sex
a žárlivost
kterou uvede ve vlastní úpravě

v pátek 30. 3. 2018
v sobotu 31. 3. a 7. 4. 2018
vždy od 19.30 hodin
v aule ZŠ Železná Ruda
Předprodej lístků bude probíhat v Nehtovém studiu Lada
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