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Kdy projedeme viaduktem? Správní odbor - informace
Od ředitele společnosti SDS EXMOST,
Pavla Jankůje, jsme získali základní
informace o předpokládaném průběhu
stavby.
V současné době byly provedeny
přeložky inženýrských sítí, byl dokončen
a vyhodnocen úplný geologický
průzkum. Na základě jeho vyhodnocení
se dokončuje realizační projektová
dokumentace. Dále byly provedeny
odvodňovací drenáže, podkladní vrstvy
první větve komunikace, dále kompletní
přípravné práce pro stavbu mostního
objektu a to včetně štětového zapažení
svahu.
V současnosti se dokončuje montáž
ocelových nosníků mostního objektu
a probíhají práce na druhé větvi
komunikace, a to jak zemní práce, tak
sanace neúnosných míst,kde bylo
geologickým průzkumeme zjištěno
několik míst v hlavní trase komunikace,
kde v nepropustných jílových kapsách se
nachází velmi nestabilní rašelina, která
musí být nahrazována vhodným
materiálem. Tato práce je velmi náročná
zejména v tom, že jakákoliv dešťová
přeháňka práce zastaví. Proto dochází
a bude docházet k nutným
technologickým přestávkam. To, že

geologický průzkum odhalil výše popsané
kapsy, znamená, že konečné práce se
budou provádět až po zimním období.
Veškeré možné deformace budou
opraveny a až na rovném,
konsolidovaném podloží bude proveden
povrch.
Zajímavý bude i průběh výstavby
mostního objektu, kde se nejprve vedle
železniční trasy provede betonáž
mostovky. Pak bude následovat výluka
trati v termínu 6.října-5.listopadu 2008.
V této době bude nejdříve snesen
železniční svršek, pak dojde k odtěžení
zeminy do úrovně zakládání spodní stavby
mostu, následně budou vybudovány opěry
spodní stavby mostu a po nutné
technologické přestávce, bude příčným
posunem zasunuta ocelobetonová
mostovka. Posledním krokem budou
úpravy železničního spodku a následné
osazení železničního spodku.
Půjde o činnost velmi náročnou
a s ohledem na nutnost konsolidace celé
trasy komunikace jako celku, bude termín
dokončení díla posunut na nejnutnější
dobu. Prioritou dodavatele a investora je
především kvalita díla a to i při této
technologicky náročné stavbě!
(V. Drahorádová)

Vzhledem k tomu, že v poslední době
rostl počet dotazů "právnických osob
a fyzických osob," jak si zajistit likvidaci
separovaného odpadu, jsme vypracovali
"Smlouvu o svozu a využití
separovaného odpadu". Ta umožní
objednateli se zapojit do systému svozu
a využití separovaných odpadů města
Železná Ruda - získají oprávnění tento
systém využívat. V praxi to znamená, že
si nemusí nikdo kupovat ani pronajímat
nádoby (papír, plast, sklo), ale může po
uzavření smlouvy užívat nádob Města.
Po domluvě se ZKS a.s. vznikne několik
nových stanovišť tak, že se zmenší
donašecí vzdálenosti, a v případě
potřeby budou nádoby vyváženy častěji.
Zároveň oznamujeme, že již v nejbližší
době bude možné uzavírat smlouvy na
"svoz a odstranění komunálního
odpadu" na MěÚ Železná Ruda.
Také je již možné si na Městském
úřadě Železná Ruda, Správní odbor,
"přikoupit" mimořádný vývoz
komunálního odpadu (cena 60,- Kč/
110 litrové popelnice). Viz usnesení
ZM č. 22 ze dne 18.08.2008. (Str. 2)
MěÚ Železná Ruda, správní odbor,
ing.Caroline Zahradníková

Jak dál v cestovním ruchu?
S počátkem školního roku, 2. 9. 2008, se
sešli členové Občanského sdružení pro
rozvoj CR Železnorudska a kromě jiného
hodnotili průběh letní sezóny v oblasti
Železnorudska.
Hlavní poznatek: ÚBYTEK hostů hlavně
v hotelích na týdenní ubytování. Několik
provozoven zcela mimo provoz nebo s
omezenou provozní dobou, po zimní pauze
opětovné znovuotevření vitemských
obchodů s trpaslíky, město ve špatné čistotě
vč. stavu kostela a ohyzdného Espresa.
Hoteliéři ovšem konstatovali chyby
i u podnikatelů samotných. Především
mnohdy nekvalitní služby
s neodpovídající cenami. Týká se hlavně
obsluhujícího personálu,

nekvalifikovaného, bez základních návyků
např. pozdravení hosta, poděkování za
návštěvu či pozvání k další jeho návštěvě
daného podniku. V mnohých případech
oblečení účtujích a obsluhujících číšníků a
servírek v kraťasech, vytahaných mikinách
a zmuchalých a pobryndaných zástěrách
připomíná nevkus, maškary a trapný vzhled,
jen ne vkusně a čistě oblečenou obsluhu.
Mnohé restaurace i hotely mají rovněž
problémy s kvalitou personálu, který je ve
většině případů nekvalifikovaný. Stačí jedna
taková restaurace nebo hotel a kazí se jméno
všem ostatním. Host hází všechny do
jednoho pytle. Je velmi těžké, ba nemožné
získat dobré jméno podniku, města i celého
regionu zpět.

Vůbec nepůsobí na hosty dobře, je-li
v hlavní sezóně zavřeno např. hotely Skalka,
Slavie, pensiony Richard, U zlomené lyže aj.
Dalším negativem jsou tzv. bytové domy.
Jejich majitelé nepřinášejí místním
podnikatelům ani městu žádné finanční
zdroje, odvody daní či vytvoření pracovních
příležitostí.
Posledním negativem ovlivňujícím
návštěvnost je vybavenost jednotlivých
podniků, programová nabídka
a vybavenost a nabídka v městě samém.
Chybí víceúčelový sál, sportovní hala, auto vláček vozící hosty např. na Černé jezero,
rovněž centrum společenské zábavy např. v
zahradě bývalé školy.
(Pokračování na str.2)
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USNESENÍ z mimořádného ZM č. 22 ze dne 18.08.2008
ZM schvaluje
- odklad projednávání bodu pronájmu SLD
Pancíř, vlek, parkoviště
- uzavření nájemní smlouvy na byt 2+1 v
č.p. 26 s panem Jiřím Soukupem
- uzavření nájemní smlouvy na byt 1+kk
s panem Milanem Pekárkem.
- uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
budovy hraničního přechodu mezi ČR –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a Městem Železná Ruda, ve
prospěch Města Železná Ruda
- předání části zařízení sauny v č.p. 12 do
užívání Tělovýchovné jednotě Železná
Ruda
- podání žádosti o odkoupení p.p.č. 478/12
v k.ú. Špičák od ČD a.s.
- záměr pronájmu části p.p.č. 297/21 v k.ú.
Špičák za účelem zřízení sportoviště.
- záměr prodat p.p.č. 1261/29 v k.ú. Hojsova
Stráž
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na vedení
inženýrských sítí v pozemcích v majetku
Města Železná Ruda pro budoucí objekt RD
na p.p.č. 190/1 v k.ú. Železná Ruda.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na vedení
vodovodní přípojky v pozemcích v majetku
Města Železná Ruda s manželi
Kulhánkovými
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene na vedení
elektropřípojky v pozemku v majetku Města
Železná Ruda s ČEZ Distribuce, a.s. k
bytovému domu Skalka.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na vedení
inženýrských sítí v pozemcích v majetku
Města Železná Ruda s panem Kořánem
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na vedení
plynovodní přípojky pro č.p. 34 v k.ú.
Železná Ruda v pozemcích v majetku Města
Železná Ruda s majiteli č.p. 34 v k.ú.
Železná Ruda
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na vedení
elektropřípojky v pozemcích v majetku
Města Železná Ruda pro budoucí objekt na
stp.č. 25/1,2 v k.ú. Železná Ruda
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na vedení elektropřípojky pro
objekt p. Topkové v Hojsově Stráži na
pozemcích v majetku Města Železná Ruda
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na vedení VN
přípojky pro areál Nad nádražím
v pozemcích v majetku Města Železná
Ruda.
- záměr směnit pozemek označený jako
554/a za pozemky označené jako 554/b,f. prodat pozemek označený jako 554/d.
- smlouvu o bezúplatném převodu sněhové
frézy HORAL od Ministerstva vnitra na
Město Železná Ruda.
- smlouvu o pronájmu se společností Jiří
Šmíd-BM Trade na dobu 10 let s doplněním,
že v případě prodeje objektu bude smlouva
vypověditelná s tím, že prodejna bude

přednostně nabídnuta p. Šmídovi
- hospodářské výsledky v citovaném znění
- rozpočtová opatření č. 5, dle přílohy č. 1
- dodatek k vyhlášce č.1/2005, poplatek za
mimořádný svoz odpadu ve výši 60,Kč/svoz
- dodatek k vyhlášce obce č. 1/2005 –
poplatky za separovaný odpad pro právnické
osoby a fyzické osoby s oprávněním
k podnikání ve výši:
-20,-Kč/rok za lůžko u ubytovatelů
-1 000,-Kč/rok za gastronomický subjekt
-500,-Kč/rok pro ostatní provozovny

- výjimku z územního opatření o stavební
uzávěře pro p. Jiřího Šmída, na přestavbu
prodejny Spar v č.p. 124 v Železné Rudě.
ZM neschvaluje
-změnu regulačních podmínek - navýšení
o jedno nadzemní podlaží stávajícího
penzionu Jezerka v k.ú. Špičák, pro
M. a P. Menclovi, Plzeň
- prodej p.p.č. 297/24 v k.ú. Špičák ve
prospěch Horské služby ČR, o.p.s.
- záměr pronajmout část p.p.č. 100/23 v k.ú.
Železná Ruda za účelem parkování
automobilů
- žádost o odprodej p.p.č. 1264/11 v k.ú.
Hojsova Stráž
- změnu regulačních podmínek
prostorového uspořádání – zvýšení max.
zastavěné plochy v lokalitě nad „Jezerkou“
v k.ú. Špičák , pro Ing. Lukáše Doula,
Březnice

- prodejní cenu rolby 1 800 000,-Kč včetně
DPH
- částku ve výši 157 000,-Kč na opravu
kostela, současně bude podepsána smlouva
o spolupráci s Římskokatolickou církví –
parkoviště
- smlouvu o přidělení účelové dotace od
Plzeňského kraje na propagační materiály
ZM pověřuje majetkový odbor dalším
Železnorudska ve výši 50 000,-Kč
jednáním v dané věci za účelem zajištění
ZM Železná Ruda při výkonu působnosti neomezeného provozu HS ČR, o.p.s. na
valné hromady společnosti ZR City Service předmětné komunikaci.
s . r. o . , s e s í d l e m Ž e l e z n á R u d a ,
Klostermannovo náměstí 295, PSČ 340 04 , ZM nepovoluje výjimku z územního
učinilo toto rozhodnutí jediného společníka: opatření o stavební uzávěře pro p. J. Marka,
Jediný společník odvolává z funkce U Borského parku 22, Plzeň, na přestavbu
jednatele společnosti ZR City Service s.r.o., garáže na p.p.č. 235/18 a st.p.č. 629/1 v k.ú.
pana Karla Markela, a to ke dni 18.8.2008. Železná Ruda
Jediný společník odvolávanému jednateli ZM odkládá žádost společnosti Stavinvest
v souladu s čl. XI. stanov společnosti ukládá, Šumava, s.r.o., Písek, o udělení výjimky ze
aby nejpozději ve lhůtě do 1.9.2008 předal zákazu stavební činnosti, na obnovu
novému jednateli veškeré účetnictví horského areálu Brčálník
společnosti ZR City Service s.r.o., a to i za
uplynulé roky, jakož i veškeré jiné
dokumenty týkající se společnosti ZR City
Service s.r.o.
Jediný společník jmenuje do funkce
jednatele společnosti ZR City Serice s.r.o., (Dokončení ze str. 1)
pana Jiřího Kvapila, , a to s účinností Přesto jsou podnikatelé přesvědčeni, že se
k 18.8.2008.
v poslední době hlavně v letní sezóně pro
hosty udělalo mnohé: Lanové centrum na
ZM povoluje
sjezdovce Nádraží, bike park na sjezdovce v
- výjimku z územního opatření o stavební areálu Špičák, nová lanová dráha tamtéž,
u z á v ě ř e p r o I n g . J a n a K r á t k é h o , motokáry na parkovišti Kaskády, kvalitní
U Hvězdárny 27, Plzeň, k výstavbě 4 RD služby v autocampu, služby hotelu Welnes
v lokalitě pod „Zámečkem“ v k.ú. Hojsova na Hofmankách, znouobnovení vaření piva
Stráž s podmínkou:
na hotelu Belveder, zájezdy s Šumava
-podepsání smlouvy dle pravidel bytové tourem, nová autobusová linka Ž.Ruda výstavby
Sušice aj.
-zachování velikosti objektů v
Novým a jistě nanejvýše prospěšným byl
předloženém návrhu ( v každém RD
projekt města a podnikatelů Železnorudsko
pouze jedna bytová jednotka)
vás baví vč. Slavností města. Tato akce
- výjimku z územního opatření o stavební trvající prakaticky celou letní sezónu měla
uzávěře pro p. M. Gallu, Horní Bříza kladné odezvy jak u hostů, tak u místních
a p. M. Blechovou, Kaznějov, na změnu obytatel. Jsme přesvědčeni, že bude-li
užívání objektu Královácká 265, Železná spolupráce města s podnikateli pokračovat i
Ruda z rodinného domu na rodinný dům v zimním období v oblasti sjednocení
s možností ubytování v soukromí odbavovacího sytému u vleků a lanovek na
s podmínkou:
Špičáku, na zprovoznění tzv. pendl busu
-uzavření smlouvy dle pravidel bytové H.Stráž - Špičák - Ź.Ruda - Gerlova Huť a
výstavby a smlouvu o vnějším vzhledu ke kvalitní všetranné propagaci regionu,
budov
podaří se zastavit úbytek hostů. Podnikatelé
- výjimku z územního opatření o stavební z našich řad se zavázali finanční podporou
uzávěře pro Město Železná Ruda, tomuto projektu, pokud se do zimy podaří
Klostermannovo nám. 295, na výstavbu vše včas a řádně realizovat.
p a r k o v i š ť S a m o t y, Š u m a v s k á
ul. A. Kašpara, Nádraží v Železné Rudě Po konzultaci se členy zpracoval
JUDr.Strnad
a Sirotek na Špičáku

Jak dál...
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ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI .08

Jak jistě víte, i tento rok patřil první
srpnový víkend
Železnorudským
Slavnostem.
A nebyl to jen tak obyčejný víkend. Po
několika letech jsme se rozhodli uspořádat
slavnosti bez pomoci agentury a troufám
si říci, že se nám toto rozhodnutí vyplatilo.
Za uspořené peníze jsme pro Vás – místní
obyvatele, ale i pro další návštěvníky,
připravili třídenní program plný zábavy.
V pátek nám celé slavnosti zahájil svým
proslovem starosta Ing. Michal Šnebergr
a přidal se svým zpěvem i místí
Železnorudský smíšený sbor. Následovala
šňůra skvělých kapel jako jsou: Pelíškové,
Domažličtí Dudáci – Konrády, Kapela
FRC a o vyvrcholení pátečního večera na
pódiu se postarala rocková kapela Gulash
Rock, která leckteré překvapila a potěšila
skvělým podáním i „starších
vypalovaček“.
Ve 22:00 hodin byl program na pódiu
ukončen, ale nikdo nemusel smutnit,
neboť vesele dál se
pokračovalo ve stanu
u hasičů, kde až do časných
ranních hodin hrála kapela
Diadém.
Sobotou se od 11:00
hodin rozléhala veselá nota
kapely BK Band, kterou ve
14:00 vystřídal tancem a
zpěvem folklorní soubor
Šumava. A že se bylo na co
dívat! Nažehlené sukénky
sličných tanečnic se vesele
točily a statní mládenci se
nenechali zahanbit. S
patnáctou hodinou přišlo
další zpestření připravené
železnorudskými hasiči a
Horskou službou. Každý
mohl na vlastní oči vidět

náročnou, ale
přesto rychlou
a perfektní
práci obou
sborů! Zvýšený
tep po takové
podívané jste si
mohli zklidnit
při sklenici
vychlazeného
Železnorudské
h o
p i v a
a poslechem
dalších kapel
jako Diadém,
Štreka
nebo
originálním
Harmonika
DUEM Renáta
a Josef Pospíšilovi, známým
z oblíbených pořadů ČT „Za vesnickými
muzikanty“. Než se jeden stačil nadít, po
několika
dešťových přeháňkách
a nabitém programu přišel večer
s vystoupením známého muzikanta Kosti
s doprovodem. Sobotní nocí se nesly tóny
nejedné rockové balady, které však
bohužel přerušil vytrvalý déšť a vehnal nás
do úkrytu zastřešeného stanu u hasičů, kde
opět do ranních hodin vesele hrála kapela
Diadém.
Po oba dva dny Vás na podiu doprovázel
a bavil moderátor Radek Nakládal, který
přidal i několik soutěžních otázek.
Nechyběli ani významní hosté jako:
senátorka PČR JUDr. Jiřina Rippelová,
starosta města Klatovy Mgr. Rudolf
Salvetr, starosta obce Prášil pan Mojmír
Kabát, starosta města Hartmanice pan Jiří
Jukl.
Neděle se nesla tak trochu ve

„zkušebním duchu“ neboť v minulých
letech byl většinou pouze jedno- nebo
dvoudenní program. Proto jsme přišli
s nápadem „Železnorudští Vás baví“.
Musím uznat, že se této role velmi dobře
zhostilo hned několik účinkujících jako:
ŽSS s dirigentem Martinem Červenkou,
klarinetistka Lucka Šteinerová; v podání
Karla Löffelmanna a Michala Šulce zazněl
i jazz, a jako host se představila kapela
Mikeška DOZP Bystřice n. Úhlavou.
Odpoledne zpříjemnila Šumavská Kapela
Obšuka v čele s panem Strnadem. Po něm
ještě zapěl Kosťa s doprovodem.
Posluchačů neubývalo a tak se celý
program natáhl až do devatenácté hodiny
odpolední. To už si jistě velmi rádi
oddechli naši mladí zvukaři, kteří bedlivě
dbali na perfektní ozvučení! – Pánové
děkuji!
Všechny tři dny jste měli na výběr
z bohatého občerstvení. Oproti minulým
létům přibyl i stánkový prodej. Bohužel !
v tomto směru se nám zatím moc nedaří,
neboť nepatříme mezi „zlatou nákupní
oblast“ a jen těžce se nám sem prodejci
lákají a raději jezdí na jiná místa, kde
prodají daleko více zboží.
Na své si přišli i děti a milovníci
pouťových atrakcí, které byly po na
parkovišti u Café Charlotte.
Dalším bonusem Železnorudských
Slavností 2008 byla spolupráce s firmou
FILM PRO, která akci natáčela a po
přidání dalších natočených materiálů ze
Šumavy vzniklo DVD, které bude možné
zakoupit za cca 2 měsíce v ITC – Javorská
154, Železná Ruda.
Co dodat závěrem? Snad jen doufání, že
se veškerá snaha a vynaložené úsilí
vyplatilo a byli jste spokojeni. Pokud máte
názory, připomínky nebo náměty na další
slavnosti, můžete je sdělit
do ITC, Javorská 154,
Žel.Ruda (budova Muzea),
e - m a i l :
itcruda@sumava.net,
tel./fax: +420 376 397 033.
Tímto bych také chtěla
poděkovat všem, kteří se na
přípravách slavností
p o d í l e l i
a především Vám všem
o b y v a t e l ů m
„Železnorudska“, kteří jste
svou hojnou účastí
slavnosti podpořili!!!
Takže za rok o prvním
srpnovém víkendu……
S poděkováním Ivana
Vilišová, ITC
(Foto: ITC)
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Stíny a chladné větry horkého léta
Ze strnišť pomalu dují chladnoucí větry,
stíny horkého léta se prodlužují. Chladné
větry a stíny se na nás zdravotně
postižené, starší a pokročilé ženou
i z parlamentu. V rámci „odstraňování
nespravedlností byla při důchodové
reformě provedena úprava přiznávání
invalidních důchodů. Současná (do konce
roku ještě platná) právní úprava přiznává
při ztrátě pracovní schopnosti ve výši 3365 % částečný invalidní důchod ve výši
cca. poloviny plného invalidního
důchodu. Panu ministrovi se zdálo
nespravedlivé, že člověk se 33% ztrátou
má stejný důchod jako člověk se ztrátou
65 %. Od 1. 1. 2009 proto budou zavedeny
tři stupně invalidních důchodů. Podle
nastavených kritérií bude většina částečně
invalidních spadat do první, nejnižší
skupiny, ve které bude důchod na úrovni
životního minima. Podařilo se prosadit
alespoň to, že toto opatření se nebude
týkat již přiznaných invalidních důchodů.

Podle statistik trvale stoupá podíl
zdravotně postižených na celkovém počtu
nezaměstnaných. S malou ochotou tyto
osoby zaměstnávat souvisí i některá
opatření, přijatá v novele zákona
o zaměstnanosti. Tato úprava snížila
příspěvky státu pro zaměstnavatele, kteří
zdravotně postižené zaměstnávají.
Korunu této novele nasadili naši
zákonodárci tím, že zcela zrušili tento
příspěvek u osob, pobírajících příspěvek
na péči ve čtvrtém, nejtěžším stupni
postižení. Další připravovanou novinkou
je snížení příspěvku na péči v prvním
stupni z dvou tisíc Kč na pouhých osm
stovek. Zde se dlouho vedla diskuse. Pan
ministr původně navrhoval toto snížení jen
pro osoby, o které se stará rodina, sousedi,
známí. U osob, o které se stará
registrovaný poskytovatel, předpokládal
výši příspěvku zachovat. Nakonec ale
spravedlivě rozhodl podstatným
způsobem snížit tuto dávku všem.

Nechme ale stínů a chladných větrů. Při
své poradenské práci se stále více
přesvědčuji, že celá řada lidí nemá ani
tušení o svých právech a nárocích
v sociální oblasti. Vlastní nevědomostí se
pak občas dostávají i do obtížné sociální
situace, se kterou si nevědí rady a může se
stát, že pozdním uplatněním o některé
nároky mohou přijít. Přitom není nic
snazšího než se přijít poradit. Poradenství
je ze zákona bezplatné, jsme povinni
zachovávat diskrétnost a klient při
jakémkoliv kontaktu nemusí uvádět
jakékoliv údaje o sobě. Tak se nebojte
přijít, nebo zavolejte na tel: 736 649 253.
Na měsíc říjen pro vás připravujeme
besedu k této problematice. O jejím
konání vás budeme včas informovat.
Na závěr mého dnešního povídání bych
rád poděkoval panu starostovi Železné
Rudy ing. Michalu Šnebergrovi a vedoucí
správního odboru ing. Zahradníkové
a dalším za zajištění převozu mého klienta
na důležité jednání do Prahy. (M. Horyna)

Pochody a přechody v národním parku
Správa NP a CHKO Šumava dala do
pohybu dva nové projekty. Jednak jsou to
tzv. nouzová nocoviště (dříve se tomuto
projektu říkalo bivakkempy). Nouzová
nocoviště jsou určena pro pěší turisty,
kteří křižují Šumavu s batohy na zádech
a nechtějí spát v hotelích ani v
penzionech. Nouzová nocoviště jsou
rozmístěna při páteřní trase napříč
Šumavou, její délka je 103 km. Jsou na
těchto místech: Hůrka u Prášil, Poledník,
Modrava, Bučina, Strážný a Nové Údolí.
Jde o ohraničené plochy v hezkém
přírodním okolí, vybavené hrubou sedací
soupravou a chemickým WC. Přibližná
plocha nocoviště je 20x20m. Každé
z nich je určeno pro přibližně patnáct
nocležníků. Od jednoho nocoviště
k druhému je 15-20 km, tedy vzdálenost,
kterou lze urazit za den. Druhý projekt
„S průvodci za šumavskou divočinou“ je
určený pro návštěvníky, kteří chtějí
poznat výjimečná a dosud většinou
nepřístupná místa NP Šumava. Těmto
lokalitám se nově říká „domov zvířat“.
V blízké budoucnosti budou dosavadní
klidová území přejmenována na „území
domova zvířat“ a budou tu platit poměrně
přísné ochranné podmínky. Navštívit
domov zvířat bude možné jen
s průvodcem. Zatím je pro exkurze
vyčleněno na základě výjimky vlády ČR
celkem sedm tras: šumavským kaňonem

řeky Křemelná, Vltavským luhem (dvě
trasy), na Trojmeznou neboli Za duchem
pralesa, na Smrčinu a Modravské pláně,
tedy do domova tetřeva hlušce (dvě trasy).
Exkurze do domova zvířat jsou placené,
fyzická náročnost je vyšší až vysoká,
exkurze je pro omezený počet účastníků, a
proto je nutno předem rezervovat (na
internetu, telefonicky či osobně
na
informačním středisku). Správa NP
a CHKO Šumava počítá s tím, že příští rok
budou tyto exkurze provozovány také.
Další informace na www.npsumava.cz.
Správa NP a CHKO Šumava nadále
počítá se třemi tzv. top schengenovými
přechodovými body, na nichž bude možné
přecházet z Národního parku Šumava do
Národního parku Bavorský les a naopak.
Tyto tři body budou: Siebensteinkopf
u Pramenů Vltavy, Modrý Sloup
a Poledník a jejich otevření Správa váže na
realizaci cca 13 800 ha velké přeshraniční
oblasti s minimální prostupností, tzv.
Divokého srdce Evropy. Projekt
Divokého srdce Evropy se v současné
době dokončuje. Zároveň s realizací
tohoto projektu bude uvolněno další
přechodové místo přes státní hranici
Plesná-Lackenberg, které bude fungovat
ve stávajícím režimu jako na bavorské
straně, tudíž turisticky neproznačováno
o časově omezeno. Závěr, zda bude možné
projít od Černého jezera na tzv. Juránkovu

chatu na hřebeni mezi Jezerní stěnou
a Svarohem v oblasti Železné RudyŠpičáku, bude znám po ukončení
posuzovacího procesu letos na podzim.
Poslední čtyřstranné jednání
o přechodových bodech mezi oběma
parky v bavorském Regenu skončilo
neúspěchem, obce a oba parky se
nedohodly na počtu přechodů. Obce na
obou stranách hranice požadovaly přístup
jak na Luzný, tak na Velký Roklan přes
české území.
15.9. jednali o přechodových bodech
mezi parky ministři životního prostředí
ČR a Bavorska Martin Bursík a Otmar
Bernhard. Dohodli se na otevření tří
turistických přechodů – pod Poledníkem,
Modrý sloup (poměrně složitou oklikou
přes Špičník, ne tedy přímo Luzenským
údolím) a Prameny Vltavy. Ministři tedy
potvrdili původní limitující návrh Správy
NP Šumava a Správy NP Bavorský les
s tím rozdílem, že ho zatím nepodmínili
vznikem málo prosupného území Divoké
srdce Evropy. „Termín podepsání dohody
zatím není znám, nicméně oba parky
fakticky spolupracují na ochraně
a způsobu managementu o jádrové zóny
obou parků již dnes a již nějakou dobu,
což je v podstatě obsahem dohody
o Divokém srdci Evropy,“ řekl tiskový
mluvčí Ministerstva životního prostředí
Jakub Kašpar.
-rh-
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Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní číslo dispečera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz

Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce se opět setkáváme
na stránkách Železnorudského zpravodaje,
kde Vás chceme seznámit s prací záchranářů
Horské služby.
Během letní sezóny ošetřila Horská služba
na Šumavě celkem 189 úrazů. To znamená
1. místo před ostatními horami. Množství
ošetřených úrazů je dáno návštěvností
našeho pohoří. Dle statistik Národního parku
Šumava navštíví Šumavu během letní
sezóny přibližně 2 500 000 návštěvníků.
54 zraněných bylo předáno Zdravotní
záchranné službě k ošetření v nemocničních
zařízeních. Ke čtyřem velice vážným úrazům
byla přivolána Letecká záchranná služba.
V pěti případech Horská služba hledala
ztracené turisty. Při pátrání po nich najela
technika Horské služby více než 1600 km.
Jednou z posledních akcí, bylo pátrání po
pohřešované turistce ve věku 74 let
v prostoru Srní. Pátrání bylo součinnostní
akcí složek IZS, které se zúčastnili
příslušníci PČR včetně psovoda, HZS ze Srní
a Kašperských Hor, Strážní služba NP
Šumava a Horská služba včetně tří psovodů.
Žena se ráno vydala na houby a nevrátila se
do hotelu k obědu. Celá věc byla oznámena
Policii a rozběhlo se rozsáhlé pátrání v okolí
Srní. Ženu nalezli odpoledne na levém břehu
Vydry mezi Čeňkovou pilou a Turnerovou
chatou. Po ošetření zraněné nohy bylo nutné
pacientku transportovat. Vzhledem k velice
nepřístupnému terénu byla zvolena varianta
sice obtížného, ale rychlého transportu
korytem řeky Vydry.
Bohužel během letní sezóny došlo
i k úmrtí tří osob. Manželskou dvojici
zastihla prudká letní bouře na turistické cestě
v blízkosti Prenetu. Úder blesku zasáhl oba
manžele společně. Náhodní svědci poskytli
1. pomoc, přivolali záchranáře Horské
služby a Zdravotní záchranné služby.
Bohužel i přes resuscitaci trvající více než 45
minut lékař konstatoval smrt muže

způsobenou úderem
blesku. Ženu v kritickém
stavu odvezl vrtulník
Letecké záchranné služby
do Fakultní nemocnice
Plzeň.
Dalším případem bylo
náhlé úmrtí 43letého
cyklisty v Kvildě. Lékař
v tomto případě
konstatoval smrt z důvodu
selhání srdce. Posledním
případem bylo úmrtí 82leté
ženy na Hofmankách.
Hory si tak opět vybraly
svou daň.
V červenci proběhl výcvik kynologické
brigády Horské služby České republiky na
Šumavě v oblasti Železné Rudy a Lipna.
Kurzu se zúčastnili kynologové s 10 psy.
Zaměřili se na pátrání po osobách na velkých
plochách, v polorozpadlých objektech
pohraničních rot a pátrání na vodní ploše
Lipenské přehrady, kam se kynologové
koncem týdne přesunuli. Pro trénink
záchranářských psů je důležité, aby hledání
prováděli pokaždé v jiném, neznámém
prostředí a v tomto směru poskytla Šumava
řadu možností. Příjemným zpestřením bylo
přátelské posezení u kolegů z německého
Bergwachtu. Šumavu při tomto výcviku
zastupovali psovodi Horské služby Petr
Pospíšil, Tomáš Fait a Vlasta Maxa, který
celou akci perfektně zajistil a zorganizoval.
Vlastimil Maxa a Tomáš Fait úspěšně
reprezentovali Horskou službu
Šumava na Mistrovství České
republiky kynologů IZS, ve dnech 13.14.9.2008 v Praze. Mistrovství se
zúčastnila družstva z řad Policie ČR,
Městské policie, Armády ČR,
Hasičského záchranného sboru ČR,
Červeného kříže, kynologických
brigád jednotlivých krajů ČR a Horské
služby. Celkově obsadilo družstvo
Horské služby ČR, ve složení Maxa –
Fait, perfektní 3. místo, hned za
družstvy Policie ČR a Armády ČR.
Mistrem České republiky ve
vyhledávání na plochách se stal
psovod HS Šumava Tomáš Fait.
Vlastimil Maxa obsadil
v disciplíně vyhledávání v sutinách
pěkné 6. místo. Oběma psovodům
chceme poděkovat za skvělou
reprezentaci Horské služby.
25. 8. až 27. 8. 2008 proběhl výcvik
leteckých záchranářů Horské služby
v Jizerských horách. Šumavu
zastupovali Štěpán Pospíchal (Špičák)

a Jiří Oupický (Kramolín). Trénovali
záchranu lidí v horách vrtulníkem, práci na
jeho palubě, let v podvěsu, slaňování
z paluby a využití palubního jeřábu
k vytažení pacienta se záchranářem na palubu
vrtulníku. A také orientaci záchranářů
v nepřehledném horském terénu s využitím
GPS přístrojů a spolupráci s osádkou
vrtulníku při záchranných pracích v horách.
Začátkem září byla zahájena výstavba
terénní stanice Horské služby v obci Prášily.
Jde o projekt výstavby nových terénních
stanic Horské služby na Šumavě. Dnes již
stojí terénní stanice na Kvildě
a v Nové Peci na Lip. Ty slouží
jako zázemí záchranářů při výkonu služby,
k uskladnění materiálu, techniky, poskytnutí
zázemí při ošetření pacientů a v neposlední
řadě následnému předání Zdravotnické
záchranné službě k transportu do
nemocničního zařízení. Vlastní stanice
v Prášilech bude sloužit jako předsunuté
stanoviště pro pracovní obvod Horské služby
Špičák a bude zajišťovat servis
návštěvníkům Šumavy i místním
obyvatelům. Termín dokončení stavby je
stanoven na 30.11.2008. Provoz začne
15.12.2008, tedy na počátku zimní sezóny
2008/2009.
Horská služba děkuje vedení Národního
parku Šumava a zastupitelům obce
Prášily, kteří poskytli bezúplatně pozemky
nutné k výstavbě této terénní stanice.
Michal Janďura, náčelník Horské služby
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Období: 3. červenec - září

Číslo / ročník: 8/3

Vážení čtenáři,
prázdninová pauza je za námi a každý měsíc zase můžete ve svých rukou třímat náš-váš zpravodaj. Za uplynuvší více než dva měsíce
se stalo na 28 událostí u kterých jsme zasahovali a mohli jste nás potkat. Ať už se jednalo o opravdové zásahy, nebo jen ukázky, kterými
jsme letos opět zpestřili Železnorudské slavnosti a další akce konané během prázdnin.
Události za 3. červenec – 15.září 2008:
požár - 3x
dopravní nehoda - 3 x
hnízda z penzionu v Hamrech.

technická pomoc - 19 x

únik látek - 3x4.7.2008

–

Likvidace sršního

6.7.2008
– Požár – neohlášené pálení smetí občanem vietnamské národnosti. Vyřešeno na místě pokutou.
7.7.2008
– Údajný únik oleje na silnici pod nejvyšším bodem. Před naším příjezdem, spláchnul skvrnu silný déšť. 8.7.2008–
Dopravní nehoda osobního automobilu pod Nejvyšším bodem. Řidička skončila se svým vozem v potoce Křemelná. Při našem
příjezdu na místo byla řidička mimo vozidlo. Opět jsme spolupracovali s Horskou
službou, která
p o m á h a l a s
ošetřením zraněné
do příjezdu
záchranné služby.
Pro podezření na
poranění krční páteře
ji byl nasazen krční
l í m e c
a
transportována k
ošetření do
n e m o c n i c e
záchrannou službou.
Na místo se dostavila
i jednotka HZS
Klatovy, která se
svým jeřábem
provedla vyproštění automobilu na komunikaci.
10.7.2008
– Odchyt zmijí u penzionu na Špičáku.
26.7.2008
– Likvidace vosího hnízda u domu na Špičáku.
26.7.2008
–
Odstranění ulomené větve, která zůstala
zaklíněna v koruně stromu a hrozila pádem na parkoviště.
28.7.2008
– Odstranění většího stromu, který zablokoval cestu na Černé
jezero.
29.7.2008
– Likvidace 300m dlouhé a 30cm široké olejové skvrny, která
unikla z rozbitého autobusu pod nádražím Železná Ruda – město.
30.7.2008
– Odstranění sršního hnízda z penzionu na Hojsově Stráži
1.8.2008
– Likvidace vosího
hnízda u hotelu Rixi.
2.8.2008
– Na žádost Policie
ČR jsme pomáhali s hledáním
mentálně postiženého chlapce,
který se ztratil při
Železnorudských slavnostech.
Nalezen přibližně po 10-ti
minutách.
3.8.2008
– Naše jednotka
vyjela k nehodě chodce s motocyklem, která se stala na Hojsově Stráži. Na místě bylo
zjištěno, že došlo k vážnému úrazu chodce. Pomohli jsme Záchranné službě s
naložením pacienta a poté nasvítili prostor přistání a navedli vrtulník Letecké
záchranné služby na přistání.
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6.8.2008
– Požár nákladního automobilu mezi Gerlovou Hutí a Nejvyšším bodem. Požár lokalizován řidičem vozu před
naším příjezdem. Jednalo se o zahoření izolace pod kabinou.
6.8.2008
– Dopravní nehoda dodávky a osobního automobilu pod Javornou. Bez zranění. Byl proveden úklid vyteklých
provozních náplní a rozbitých částí vozů.
6.8.2008
– Odstranění vosího hnízda ze střechy rodinného
domu v Zahradní ulici.
8.8.2008
– Pomoc při zakrytí větrem stržené střechy rodinného
domu v ulici Belvederská.
17.8.2008
– Odstranění sršního roje z rodinného domu na
Javorné.
19.8.2008
– Odstranění sršního roje z objektu Policie ČR na
Debrníku.
23.8.2008
–Otevření bytu, který se majitelce zabouchl poté, co
si odešla k sousedům pro koření.
31.8.2008
– Umytí silnice od krvavé skvrny, kde došlo k úrazu
chodce.
3.9.2008
–
Odstranění stromu
spadlého přes silnici na
hlavní silnici I27/E53
do Německa.
5.9.2008
–
Likvidace sršního hnízda na Hojsově Stráži.
8.9.2008
– Požár penzionu a restaurace na Hojsově Stráži. Při našem příjezdu na
místo zde zasahovala JSDH Hojsova Stráž s 1C proudem a hasila požár střechy a
balkonu. Naše jednotka začala provádět průzkum uvnitř budovy za použití dýchací
techniky, vypnula el. energii a uzavřela plynovou tlakovou lahev. Po příjezdu jednotky
HZS Klatovy bylo rozhodnuto o nasazení dvou vysokotlakých proudů k hašení střešní
konstrukce (1. vnitřkem budovy, 2. po AZ IFA) za současného rozebírání střešní
krytiny z nastavovacích žebříků a z automobilového žebříku. Na místě zasahovala i
JSDH Nýrsko. Po uhašení byla na místě ponechána "domácí" JSDH Hojsova Stráž a
ostatní jednotky se vrátili na základnu.
10.9.2008
– Odstranění vosího roje z chaty na Špičáku.
14.9.2008
– Odstranění dalšího stromu, který pádem zablokoval silnici, tentokráte
na Samotech.
14.9.2008
– Likvidace sršního hnízda z hotelu na Brčálníku.
15.9.2008
– Odstranění úniku oleje a nafty v ulicích města – 1.Máje, Na Svahu,
Sklářská. Spotřeba přibližně 70kg sorbentu.
Železnorudské slavnosti: Při tradičních slavnostech pomáháme zajistit zábavu a to
non-stop od pátku do neděle. Je to pro nás všechny velmi náročné, ale přesto se to opět s
přispěním všech podařilo. Vyuzené klobásky, pečené kotlety, všechno bylo.. Krom našeho stanu, kde hrála muzika a tentokráte i
naživo, jsme v sobotu opět uspořádali ukázku našeho zásahu. Letos to bylo pro zpestření opět jinak a tak jsme dopravní nehodu dvou
aut zpestřili požárem, vyprošťováním řidiče a ošetřováním dalšího zraněného řidiče, který z vozu při převrácení „vypadl“. S ošetřením
zraněných nám pomohli i členové místní Horské Služby, kteří v našich končinách
pomáhají místo Záchranné služby, než dorazí z Nýrska či Klatov.
Mimo práce, kterou odvádíme v Železné Rudě a jejím okolí, jsme například 26.7.
předváděli ukázky naší zásahové činnosti v Dešenicích. Tam si nás vyžádal tamější Sbor
Dobrovolných Hasičů Dešenice, který slavil partnerství s hasiči z Německého Lamu.
Nejdříve naše jednotka provedla ukázky vyproštění při dopravní nehodě a poté jsme s
Německými hasiči
předvedli hašení hořícího
automobilu.
Ještě ten den jsme
pořádali další ukázky na
Železné Rudě při
fotbalovém Erima Cupu.
Opět dopravní nehoda a
požár vozu. Možná si
říkáte že ukazujeme
neustále to samé, ale
pokaždé se snažíme dělat
ukázky jinak –
havarované vozy v jiných
pozicích, s různým
počtem zraněných apod.
To j e t a k é v e l k ý m
přínosem pro nás, protože
se neustále zdokonalujeme v těchto fyzicky a psychicky náročných situacích a
zaučujeme prakticky nové členy.
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Start ve škole
Pomyslný startovní výstřel zahájil 1. září
nový školní rok. Určitě nejvíce se na školu
těšili prvňáčci a jejich rodiče. Nové žáky
přivítala paní učitelka Šárka Štádlerová
spolu s panem ředitelem. Paní učitelka
nadchla nejen děti, pochvalně se vyjádřila
řada rodičů. Všem devatenácti novým
žákům přejme všechny školní dny stejně
příjemné jako ten první.
V ostatních třídách zahájili tradičně
základními informacemi o průběhu nového
školního roku. Nejvíce otazníků mají před
sebou žáci deváté třídy, protože na jaře
podstoupí přijímací řízení, které je zatím

v legislativním
vzduchoprázdnu.
D o
d r u h é h o
a sedmého ročníku
postupuje školní
vzdělávací program Škola
pro život. Podle něj se již
tedy učí téměř polovina
školy.
Na podzim nás čeká
výstava k výročím Karla
K l o s t e r m a n n a
a tradiční hudební večer.
Všichni
uživatelé
školního
areálu chválí nově
vydlážděné chodníky
u atria. Děkujeme za ně
Městu Železná Ruda a
Službám města s.r.o.
Základní informace
o průběhu školního roku
a akcích mateřské
a základní školy najdete na
internetové adrese:
www.zszeleznaruda.cz.
Všem učitelům, žákům
i rodičům přejme mnoho
radosti v začínajícím
školním roce. C.D.

Poděkování
Díky panu starostovi Ing. Michalu
Šnebergrovi se mohou žáci 5. třídy
učit angličtinu z úplně nových
učebnic Project 1, Third Edition. Žáci
laskavost pana starosty a Města
ocenili bouřlivým potleskem.
THANK YOU!!
Mgr. Bc. Lucie Havlíčková

(Foto: základní škola)

10. října přijede divadlo
DIVADLO KLAUNIKY uvádí: jedno z nejhranějších evropských
představení vzniklé pod vyšším uměleckým dohledem pana
Boleslava Polívky
DON QUIJOTE
de la mANCHA
v hlavní roli přední světový chůdoherec Lennoir Montain
Hrají: Monika Mušková-Rajská, alt. Monika Flajšingrová, Zdeněk
Mazáč, Zdeněk Korčian a další
Scéna: Dušan Ždímal Kostýmy: Alice Lašková
Vyšší umělecký dohled: Boleslav Polívka
19:00 hod. v aule budovy ZŠ

Železnorudský smíšený sbor
Dospělí i děti mají po prázdninách svého působení u nás v Železné Rudě. Během
a i členové ŽSS začnou už „třetí školní rok“
obou měsíců dovolených jsme sice
polevili v pravidelnosti zkoušek, ale
přesto jsme opět rádi několikrát
reprezentovali své město.
Návštěvníci Železnorudských
slavností nás mohli vidět ve dvou
vystoupeních, s napětím jsme pak
absolvovali první velmi hojně
navštívený koncert v kostele
v Bayerische Eisenstein.
Přátelská atmosféra a vnímavé

posluchačstvo nás potěšily 6. září v našem
železnorudském chrámu u příležitosti setkání
německých rodáků a rovněž v kapli zámku v
Hrádku u Sušice.
Podzim – jak se již všichni těšíme –
věnujeme nácviku Rybovy České mše
vánoční, kterou nastudujeme ve spolupráci
s horažďovickým Pěveckým spolkem
Prácheň.
Zveme Vás, naše příznivce, na vánoční
připravované koncerty, o kterých Vás
budeme v předstihu informovat. V závěru
nám dovolte poděkování, milí návštěvníci
našich vystoupení, za Vaši přízeň a dík patří
též starostovi našeho města Ing.Šnebergrovi
za jeho velkorysou podporu Železnorudského
smíšeného sboru. Mgr.Karel Löffelmann
(Ilustrační foto: redakce)
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Prázdninové piva pití Knihovna pro nás
Je několik dní před jedním
z červencových víkendů a internet přináší
zprávu: V Nepomuku se konají pivní
slavnosti za účasti více než dvaceti
pivovarů!“ Následuje seznam, v němž lze
nalézt i ten „náš“, belvederský …
Je rozhodnuto. Spojíme příjemné
s
d l o u h o
slibovaným
a červencová
sobota bude ve
znamení návštěvy
známých na
Nepomucku
a ještě ochutnáme
n a b í d k u
neznámých
pivovárků.
V onu sobotu
usedám za volant
a vyjíždíme. Asi
hodinku po obědě,
již se známými,
vcházíme na
nepomucké
náměstí. Moje oči
okamžitě pátrají
mezi různými
pivními stany
a přístřešky, ale marně hledají … Až za
chvilku objevují v levém horním rohu
„pivního uskupení“ vousatého výčepního
za pípou opatřenou skromným označením
pivovaru a ceníkem jím točených piv. Bez
přístřešku, s pivními sudy v autě za zády.
Přicházím, pozdravuji a konstatuji:
„Ochutnám Pašeráka a pak, s prominutím,
využiji situace a zkusím, co navařily ostatní

pivovary.“ Vousatým výčepním je to
schváleno s radou – pijte to v malých, ať
toho stačíte ochutnat víc!. A tak ochutnávám
a zjišťuji, že u vousatého výčepního je sice
nedlouhá, ale stále fronta. Z oblohy padá pár
dešťových kapek a tak se uchylujeme pod
jeden ze stanů, odkud je, s podivem, na
výčepního ještě
lépe vidět. Jsou
dvě, půl třetí,
čtvrt na čtyři,
č t y ř i
…
a f r o n t a
u něj stálá, klidná,
debatující. Pak
letí stanem
zpráva: „Pašerák
došel…!“ Jdu
k výčepnímu
a říkám: „Žena
povídala, že
pojedete brzy
domů!“
„Aaaa
… …a proč?“
„Protože Vám
brzy i to další
pivo dojde!“ „
Hmm…, vyřiďte
ženě, že má
pravdu …“ Na náměstí přichází stále více
lidí a zábava se dobře rozjíždí. Bohužel už
bez nás, neboť vše hezké jednou končí a my
odjíždíme. Za volant už ale neusedám. Jen
se při odchodu z náměstí ještě jednou
otáčím, ověřuji si stabilnost fronty u
vousatého výčepního a hlavou mi prolétá
„postřižinovské“ heslo: „Stabilní fronta u
pípy jest zárukou pivní kvality!“
/Vaš/

Milí čtenáři, je po prázdninách,
dovolených a slastném nicnedělání.Začíná
nový školní rok a dle mého názoru se těšili
nejvíce prvňáčci.
Aby děti ještě mohly zavzpomínat na
prázdninové chvíle, je tady pro ně malířská
soutěž s názvem:
NEJHEZČÍ PRÁZDNINOVÝ
ZÁŽITEK.
Děti z 1.-5.třídy mohou celý měsíc nosit
své kresbičky do knihovny. V říjnu budou
nejhezčí a neoriginálnější výkresy
odměněny a vystaveny v 1.poschodí ZŠ.
Přesto, že bylo poprvé otevřeno přes celé
prázdniny, musím připustit, že návštěvnost
klesla asi jen o třetinu. Nejvíce mě potěšil
zájem turistů a návštěvníků o knihy Karla
Klostermanna a další publikace o Šumavě,
Železné Rudě a jejím okolí. Také možnost
použití internetu ZDARMA se setkala
s velkým ohlasem a spousta turistů této
služby využila.
Chtěla bych touto cestou popřát všem
mnoho sil a trpělivosti do nového školního
roku.
S pozdravem a přáním sluníčkového dne
vaše knihovnice Venda M.

DĚKUJI
Hasičskému sboru Železná Ruda za
obětavou pomoc při znovuzakrytí
střechy našeho domu v noci 6. 8.
2008 při silném dešti, větru a
bouřce. Vřelé díky
SEKELOVI

Okolo Železné Rudy - déšť nezvítězil
V sobotu 13.září 2008 se konal
I.ročník turistické
a cykloturistické akce Okolo
Železné Rudy.Centrum celého
dění se odehrávalo na zahradě
rodinného penzionu Habr
v Železné Rudě.
Organizátoři připravili tři
turistické trasy v délce 15, 25
a 30 km. Pro cyklisty byly
zvoleny dvě trasy o délce 35 a 50
km.V ranních hodinách se za
vydatného deště registrovalo 87
účastníků,z toho 7 cyklistů.
V registračních listech jsou
zapsáni turisté z Turnovska,
Studénky i blízkého okolí. Za
odměnu všem zúčastněným
i organizátorům v odpoledních
hodinách zařídil Svatý Petr pěkné zakončila akci v zahradní restauraci
slunečné počasí.Převážná část účastníků penzionu Habr tancem při hudbě. II.ročník

turistické akce se bude
konat 12.září 2009 se
střediskem opět
u penzionu Habr,trasy
a doplňkový program
bude včas zveřejněn na
www.penzionhabr.zde.cz.
Turistická akce Okolo
Železné Rudy podpořila i
soutěž organizovanou
Městem Železná Ruda Železnorudské
v r c h o l y. P r á v ě p o
skončení pochodu,se
organizátoři mohli pyšnit
pětistým účastníkem
Železnorudských
vrcholů.
Milan Sklenář, penzion Habr, Železná Ruda
(Foto: autor)
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Malí, ale šikovní - že by čertíci?

Dopis čtenářů

Vážená redakční rado Železnorudského
zpravodaje,
jako dlouholeté návštěvníky a v současné
době i obyvatele Železné Rudy nás
v červencovém vydání Železnorudského
zpravodaje zaujal článek pana R.Holuba – Je
v Železnorudském zpravodaji cenzura ?
Musíme konstatovat, že s vyjádřením
redakční rady naprosto souhlasíme. Tento
zpravodaj by měl přispívat k informovanosti
obyvatel i návštěvníků Železné Rudy
o věcech veřejných a ne o věcech osobních.
Přejeme listu hodně úspěchů do další činnosti
a věříme, že bude i nadále čteným nositelem
objektivních informací z veřejného života
autorka)
Železnorudska. Doufáme, že budou přibývat
( D o š l o p o u z á v ě r c e zajímavé a kvalitní rubriky, jako jsou v
červencovéhočísla)
současné době články o historii Šumavy.
Petr a Milena Pelnářovi, Plzeň, 2.8.2008

sněhu.
Jarní kolo soutěže
2008 bylo ještě
úspěšnější a v tabulce
soutěže obsadili krásné
2. místo.
A ještě dřív než se
kluci rozjeli na
prázdniny, sešli se 27.
Června na hřišti, kde si
pochutnali na
opečených buřtech .
Pavlína Šebestová (foto:

Jak jistě mnozí z vás všimli - a to
prostřednictvím zveřejňovaných fotek
a výsledků na vývěsce oddílu nebo
i povzbuzováním přímo na hřišti reprezentují Železnou Rudu pod
vedením trenéra Vítězslava Hájka v
Mistrovské soutěži v kategorii Starší
přípravka žáků i naši nejmladší
fotbalisté.
Do soutěže jsou zapsáni od podzimu
roku 2007.
Podzimní kolo 2007 ukončili na
výborném 3.místě , a kdo soutěž a dění
kolem oddílu sleduje, ví, že poslední
zápasy se odehrávaly dokonce na

Pétanque poprvé

Cesta na jihozápad
23. srpen 2008, Klatovy - městský park,
7.30 - nelidská zima, vlhko. Za takových
podmínek vyjížděli na trať závodu Cesta na
jihozápad i reprezentanti Železné Rudy Jana
Prošková a Ctirad Drahorád. Položili jsme
jim 5 otázek: 1) Proč jste se rozhodli jet
Cestu na jihozápad? 2) Jak dlouho jste
trénovali? 3) Kolik soupeřů v kategorii jste
měli? 4) Kolik dvojic celkem stálo na
startu? 5) Nejhorší okamžiky?
1. Proč jsme jeli: Jana je vyznavačkou
cyklistiky. Svůj život spojila s horskou
Šumavou, a proto jezdí na horském kole
každou volnou chvíli a v létě úspěšně závodí
v kategorii masters.
Ctirad, vyznavač běžeckého lyžování,
běhu a příznivec silniční cyklistiky, má
horské kolo také, aby se mohl projet někdy
terénem.
Oba jsme se domluvili, že pojedeme
extrémní cyklistický závod Cesta na
jihozápad (110 km), protože to byla pro
Šumaváky výzva dojet z Klatov na vrchol
Javoru a zpátky do Klatov, dokázat si, že na
to ještě máme. Motivací k účasti nám bylo
soupeření s druhou smíšenou dvojicí z
Klatov, která však pro zranění nakonec
nejela. Vloni Železnou Rudu skvěle
reprezentovala dvojice veteránů Jiří Sýkora
a Jaromír Jakš, která jela famózně, ale
hlavně krásně vyprávěla zážitky z cesty.
2. Na takový těžký závod se trénuje
celoročně, lyže a potom kolo. Ještě že se

závodilo koncem prázdnin, tak se na ježdění
našlo více času. Spolu jsme se projeli jednou
v kopcovitém terénu směrem na Gsenget a
docela jsme frčeli, tak jsme se přihlásili na
závod.
3. V kategorii nás jelo šest smíšených
dvojic. My jsme součtem let patřili k těm
starým. Dojeli jsme na třetím místě.
4. Na startu v Klatovech bylo 49 dvojic.
My byly celkově 22. dvojice.
5. Kdy nám bylo nejhůř. To se přeci neříká,
příště by soupeři v ten okamžik zaútočili.
Radši, kdy nám bylo nejlépe. Po přebrodění
Úhlavy u hotelu Rual při projíždění cíle s
rukama nad hlavou.
Jana a Ctirad

Běhám, běháš...
19. ročník Podzimního běhu
Všechny sportovce a příznivce atletiky
zvou pořadatelé TJ Tatran Železná Ruda
a Ski klub Železná Ruda na neděli o
svátku sv. Václava. Ve školním
sportovním areálu odstartujeme v 10
hodin 19. ročník tradičních podzimních
běžeckých závodů všech věkových
kategorií. Hlavní závod mužů, žen a
juniorů začíná v 11:30 hodin. C.D.

Dne 29.7.2008 proběhl v Železné Rudě
první turnaj dvojic (neorganizovaných
začátečníků) ve francouzské národní hře
pétanque.
Soutěž přilákala 32 účastníků, kteří
soutěžili ve dvou kategoriích, do 15 let a nad
15 let.
Pravidla a strategii hry představili
reprezentanti České republiky Mgr. Iva
Valenzová (9. místo na mistrovství světa)
a Mgr. Pavel Valenz (17. místo na
mistrovství světa v Thajsku), který zároveň
jako prezident České asociace pétanque
klubů osvětlil více než stoletou historii
soutěžního pétanque. Překvapivým
sdělením bylo, že pro hru stačí v podstatě
libovolný povrch i v nerovném terénu a že
cena sady 6 ks koulí pro 2 hráče začíná na
částce 250,- Kč. Oba reprezentanti
předvedli ukázku hry a ochotně radili všem
po celou dobu turnaje. Po tříhodinovém
klání plném pohody a legrace nakonec v
hlavní soutěži porazili ve finále JUDr.
Gustav a Tomáš Valenzovi ze Železné Rudy
9:2 dvojici z Prostějova Richarda
a Miloše Vaculkovi, třetí místo obsadili
manželé Milfaitovi ze Železné Rudy. V
soutěži dětí vyhrála dvojice z Koutu na
Šumavě. Dík za uspořádání turnaje patří
panu starostovi, slečně Vilišové, panu
Šebelíkovi a pensionu Alfa. Věřme, že tato
pohodová relaxace pro celou rodinu a pro
každou věkovou kategorii zapustí kořeny
i na Železnorudsku. Hana Oliveriusová
(Foto: autorka)
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Informační tabule jen v češtině
Šumavu každým rokem navštěvují i lidé ze
zahraničí. Bohužel, jejich počet není takový,
jaký by si Šumava zasloužila
a potřebovala. Proč tomu tak je? Odpověď
není vůbec jednoduchá. Nabízející se řešení
ke zlepšení se zdají být ale ještě složitější.
Šumavu stále objevují i cizinci. Jsem
hluboce přesvědčen, že Šumava nikdy
žádného opravdového obdivovatele přírody
nezklamala a nezklame ani v budoucnu.
A jak viděl Železnou Rudu a okolí
v letošních červencových dnech holandský
manželský pár ve věku 40 - 45 let? Jejich
celkový dojem z Železnorudska byl
pozitivní. Přesto si myslím, že je třeba mnoho
věcí zlepšit, aby na Železnorudsko jezdilo
stále více lidí a hlavně, aby se vraceli.
Návštěva Černého jezera na kolech byla
pro oba holandské turisty podle jejich slov
příjemným prožitkem. Podél silnice ze Sedla
se nachází mnoho zajímavých informačních
tabulí. Bohužel, jsou pouze
v češtině. Pro cizince je určitý problém, jak
získat informace o zajímavostech regionu.
Menší pochopení měli Holanďané při cestě
ze Sedla k jezeru pro počet osobních
automobilů, kterým se museli vyhýbat.
Dobrou zkušenost nemám ani já. Není
žádnou zvláštností, že po této frekventované
cestě se volně pohybuje i pes bez náhubku
a často i turisté s cigaretou v ústech.
Současná výše parkovného na Sedle se
dnes nelibí ani cizincům. Nešetrný je někdy i
způsob vyžadování parkovného, např. při
pouhém několikaminutovém zastavení
u parkoviště.
Společně jsme se také shodli, že plocha
podél silnice č. 190 navazující na parkoviště,
zaplněná často haldami různých materiálů,
nepříznivě narušuje celkový přirozený ráz
okolí Špičáckého sedla.
Pěší túru od hotelu Rixi k Čertovu jezeru
i pobyt na Čertově jezeru hodnotili oba jako
velmi zdařilou turistickou akci s krásnou
přírodou s hezkými zážitky.
Přestože jsou oba vášnivými cyklisty,
trénující bikeři u lanovky na Špičáku by od

nich určitě neobdrželi žádné pozitivní body.
Při cestě na Pancíř se zastavili
u bytového domu Špičák. Zřejmě každého
zaujmé zajímavá architektura objektu, jeho
velikost a velké parkoviště. K tématu
výstavby bytových domů v horských
oblastech jsme našli společné stanovisko.
Pokud vůbec takové domy, pak spíše menší, s
architektonickým řešením objektu, které
plně zapadá do rázu okolní krajiny.
Dalším cílem putování Holanďanů byl Ski
areál na Špičáku a areál Nad nádražím. Velmi
pozitivní ohlas vyvolal i v plném létě
Špičácký lyžařský areál. Další cesta vedla ke
kapličce sv. Antonína a sv. Barbory. Tady
jsme došli poměrně snadno ke shodnému
názoru. Okolní výstavbou došlo k narušení
idylického rázu nejbližšího okolí kapličky.
Poté se oba turisté vydali na Belvedér.
Cestou zpět do Železné Rudy procházeli
obnovenou Křížovou cestou a zastavili se na
ochozu hotelu Terasy. Z těchto míst si
odvezli domů, nádherné pohledy na
Železnou Rudu i její okolí. Na doporučení
navštívili rovněž pohřebiště Barabů. Toto
pietní místo si určitě zaslouží popularizaci.
Určitým zklamáním pro návštěvníka je
vzhled centra města. Při jeho hodnocení se
obvykle nabízí srovnávání s Bavorskou
Rudou, s okny plnými květin. Přestože
městem holandští “pozoravatelé” naposledy
projížděli před 2 lety, měli pocit, že se kolem
silnice E 53 téměř nic pozitivního nestalo.
Pokud jde o nákup základních potravin,,
pak zastávám naprosto názor obou
H o l a n ď a n ů . Ve l m i c h y b í o b c h o d
s odpovídajícím sortimentem potravin za
přijatelné ceny.
Používá-li zahraniční nebo tuzemský
turista k získání informací o ubytování na
Železnorudsku internet, pak je většinou
poněkud zmaten obrovským množstvím
opakujících se informací na různých
webových stránkách.
Je třeba zmínit se i o bankovních službách v
Železné Rudě a na Špičáku. Praxe ukazuje,
že nejen zahraniční turista má problém v

Oslava se vydařila nad očekávání
Vedení hotelu GRADL a
BELVEDER děkují vedení
města,panu Frenclovi, panu
Pospíšilovi a ,hasičům za
umoženní akce 2.ročníku
pivobraní a vinobraní v zahradě
bývalé ZŠ ve dnech 5. a 6. 9. 2008.
Dvoudenní oslava místního piva
a vína z jižní Moravy se vydařila
nad očekávání.
Počasí,dobrá hudba, kvalitní
pivo a kvalitní víno a burčák
přilákaly stovky návštěvníků
.Potěšující je skutečnost,že
převážnou část místních obyvatel.
Poděkování patří také personálu
hotelů a panu Romanu
Giňovi,který se vzorně staral o
čistotu prostoru a sociálního
zařízení. (F.S.) (foto:redakce)

Železné Rudě najít bankomat.
Dnešní turista chápe jako samozřejmý
životní standard přístup k elektronické
komunikaci. Tedy neomezenou možnost
komunikace s přáteli, rodinou nebo firmou. K
tomu je třeba kvalitní pokrytí území
telefonním signálem mobilních operátorů.
Domnívám se, že Železná Ruda a Špičák by
měli provozovat alespoň částečně
dvojjazyčné webové stránky tématicky
zaměřené především na turistiku oblasti.
Současné stránky jsou velmi často již
neaktuální se zastaralou grafikou a jsou
zaměřeny především na ubytování, event.
jsou velmi obsáhlé a tím nepřehledné.
Návštěva každých hor je vždy spojována
s hledáním informací o počasí.
Nezastupitelné místo zde mají webové
kamery. Bohužel, v Železné Rudě by kamera
měla snímat typická, obecně známá místa v
Železné Rudě a také na Špičáku (např.
Špičácké sedlo). Jejich místa,
by měla být snadno identifikovatelná na
všech současných českých turistických
mapách. Kamery by měly přenášet kromě
kvalitního obrazu vybraného okolí také
teplotu vzduchu, event. po určitou omezenou
dobu ji archivovat.
Jsem přesvědčen, že město by mělo uvádět
na svých internetových stránkách
pravidelnou aktuální místní předpověď
počasí, minimálně alespoň prostřednictvím
piktogramů.
Železnorudský zpravodaj by se měl
v budoucnu stát informačním zdrojem,
jednak místních obyvatel, ale i pravidelných
a potenciálních návštěvníků Železnorudska.
Toto periodikum by mohlo být více
strukturováno s pravidelnými rubrikami jako
např.: Slovo starosty - Dění v ŽR a na Špičáku
- Významní lidé - Historické události, …
Významná výročí, …Víte, že .. aj. Mělo by se
pravidelně dostávat do rukou
i novým majitelům bytů ve zdejších nových
domech. Mezi těmito lidmi je jistě i celá řada
podnikatelů. Žádná z těchto skupin lidí by
neměla zůstat pasivní k městu Železná Ruda.
- jrbo-

VYSVĚDČENÍ
Sdružení podnikatelů
vymyslelo jakási
autovysvědčení. Jedno z nich
poskytli ke zveřejnění manželé
Karlovi.
Protože se dává vysvědčení na
konci školního roku, dovolil
jsem si zhodnotit letní sezónu
klasifikačně po sezóně:
Hotel(ubytování) - nedostatečné
Restaurace
- chvalitebné
Bistro
- chvalitebné
Kiosek
- chvalitebné
Zmrzlina
- dobré
Parkoviště
- chvalitebné
Obchod Spar - dostatečné
Zdraví Bedřich a Hana
Karlovi
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Blahopřejeme
7. července - p. Miroslav Toman - 65 let
22. července - paní Jana Černíková ze
Špičáku - 75 let
Dále v červenci p. V. Chabr - 65 let
5. srpna - p. Karel Kliment - 65let
7. srpna - p. Jaroslav Snášel - 70 let
5. září - paní Milada Ferenčuková - 85 let
17.září - p. František Sládek - 70 let
24. září - paní Jana Knapová - 65 let
30. září - p. Karel Hrdina - 85 let
dále v září slaví své kulaté narozeniny paní
Helena Vávrová a pan Ladislav Berka.
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, pohody, spokojenosti a so salších
let jen to nejlepší.
Sociální komise

OBCHOD VE VAŠEM SOUSEDSTVÍ
"Teď už na šumavě SPAR jak má být Šmíd do Železné Ruda přichází.
-čerstvý, svěží, prostě fit!" S tímto Jiří Šmíd provozuje prodejnu v Klatovech
heslem 1. září zákazníkům otevřel
zrekonstruovaný obchod v přízemí domu
Královák.
Každý, kdo ve Sparu v minulosti
nakupoval, musel zaznamenat proměnu,
kterou bych přirovnala snad jedině
k vylíhnutí motýla z kukly. Z dříve známé
malé samoobsluhy je obchod s image
moderního nákupního prostoru.
Přípravu ve finiši novému provozovateli,
Jiřímu Šmídovi, zkomplikovala doprava
chladicího zařízení od italského výrobce.
Vše dobře dopadlo. Při zahájení prodeje
jsme se zeptali, s jakými představami pan

Pod Koníčky a i v Železné Rudě se chce řídit
stejnými obchodními pravidly jako v
Klatovech. Kromě slevových akcí celého
řetězce SPAR nabízí vždy na čtrnáct dní
čtrnáct výrobků v akci platné stejně v
Klatovech jako v Rudě. Jako podnikatel
zařazený do struktury SPAR využívá výhod,
které mu to nabízí, ale zároveň si uchovává
volnost umožňující pružně reagovat na přání
a představy svých konkrétních zákazníků.
Věří si. Zkušeností má dost,
obchodníhoducha zdědil po rodičích a o
kvalitě jeho práce svědčí i jeho prodejna v
Klatovech.
(V. Drahorádová)

Největší škůdce bez polehčujících okolností
Invaze plzáků pokračuje
Každý, kdo vlastní alespoň kousek půdy a
chce jej využívat ať jako záhony zeleniny či
jako letní pestrý koberec vede “válku” se
slimáky. Zeptali jsme se odborníka z NpŠ, co
“válku” způsobuje a jak ji vyhrát.

Před zhruba 15 lety se v České republice
objevil nový druh plže. Mnohdy až více
než 10 cm dlouhý, nejčastěji v různých
odstínech hnědavé barvy, bez ulity. Jeho
jméno je plzák španělský, i když většinou
se o něm mluví jako o "slimáku".
Zahrádkáři mu vůbec nemohou přijít na
jméno, protože se objevuje v masových
počtech a často dokáže zdecimovat úrodu
na zahradě. Pochází z Pyrenejského
poloostrova, kde vcelku spořádaně obývá
přirozené biotopy a nejsou s ním žádné
problémy. Jako u mnoha druhů, problémy
nastávají až s druhem, který se rozšířil do

nových oblastí, uchytil se a aklimatizoval
(= přivykl novému prostředí). Plzák
španělský tak v současnosti přidělává
vrásky zahrádkářům po celé Evropě, jižní
Skandinávii nevyjímaje. Rád bych zde
odpověděl na čtyři otázky.
1. Proč se tak rozmnožili? Inu, nejprve je
to podmíněno tím zavlečením do
nepůvodního prostředí. U tohoto druhu
zřejmě nesou odpovědnost právě
zahrádkáři. Má se za to, že plzák španělský
se snadno převeze s rostlinami a tak se šíří.
Proč je jich tolik zrovna letos? Je to
podmíněno dvěma faktory. Jak dospělí
plzáci, tak jejich vajíčka přečkávají zimu
v mělkých úkrytech pod povrchem půdy
a přezimování tak závisí na teplotě.
Letošní zima byla velmi mírná, proto
ztráty plzáků byly minimální. Dále milují
vlhko. Letošní rok je poměrně vlhký, také

tento fakt ovlivnil počty plzáků v jejich
prospěch.
2. Kde přebývají, když je nevidíme? Na
stinných, nejlépe vlhčích místech. Stačí
cokoliv od kompostu, po pohozenou
hromadu cihel, ohnilé prkno, až po fólii
kolem záhonu. Na jednu stranu likvidací
těchto úkrytů částečně omezíme jejich
výskyt, na druhou stranu se připravíme
o možnost v podvečer úkryty zkontrolovat
a plžů se zbavit.
3. Mají v ekosystému nějaký pozitivní
význam? Zde je nutno odpovědět, že
nemají. Je jen zcela výjimečné, že
nepůvodní druh získá v novém
ekosystému pozitivní význam. Plzák
španělský je prostě největším škůdcem
mezi plži. Bez jakýchkoliv "polehčujících
okolností".
4. Mají se hubit a pokud ano, tak jak?
Hubit by se měli a to zejména ručně.
Jakékoliv zavlékání chemikálií a jedů na
zahrádku se vždy může obrátit proti tomu,
kdo tuto metodu použil. Nejlepší je po
dešti nebo setmění s baterkou obcházet
zahradu, plže sbírat a hubit (utopit, dát do
soli, přeseknout nějakým nástrojem).
Mrtvé plže zcela zlikvidovat nebo opět
kontrolovat. Plzák španělský se nevyhýbá
kanibalismu a na hromadě mrtvých plzáků
se dá za pár hodin nachytat spousta
dalších. Poměrně dobrým pomocníkem
proti plžům na zahradě je ropucha nebo
ježek. Mějte ovšem na paměti, že plže
nevyhubíte. Můžete jen jejich počty snížit
na snesitelnou míru. Plzák španělský je
prostě problém, který člověk způsobil
a teď se s ním musí vyrovnat.
Libor Dvořák, Správa NP a CHKO Šumava
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