
Zápis dětí
do 1. třídy ZŠ
Ředitel Základní školy a Mateřské školy

Karla Klostermanna Železná Ruda, vyhlašuje
podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., zápis
žáků do I. třídy pro školní rok 2015/2016 na

pondělí dne 2. února 2015
od 14.00 do 17.00 hod.

a úterý dne 3. února 2015
od 14.00 do 16.00 hod.

v budově Základní školy v Zahradní ulici
403, pro děti, které se narodily v termínu
od 1. září 2008 do 31. srpna 2009.

Zápisu se nemusí účastnit ty děti, které měly
pro školní rok 2014/2014 odklad povinné
školní docházky a zápisu se zúčastnily již
v únoru 2014. Rodiče těchto žáků do 15. února
2015 sdělí, zda dítě ve školním roce 2015/2016
nastoupí do zdejší školy.

Žádám rodiče, aby si s sebou vzali občanský
průkaz a rodný list dítěte. Dotazník pro rodiče
žáka obdržíte při zápisu ve škole nebo v MŠ.

Ctirad Drahorád,
ředitel školy

Uvnitř si přečtete: Zápis dětí • Belvederský sprint 2015 • Iron Jam 2014 • Aplikace Horská služba
do mobilu • Bad Füssing - tip na výlet • Ohlédnutí za rokem 2014 na Železnorudsku • Inzerce • Sport

Vítání občánků
Vážení rodiče,
dlouholetou tradicí v Železné Rudě je vítání nově narozených občánků, kteří mají

trvalý pobyt v katastru města Železná Ruda.
Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších před-

pisů, je nutný souhlas občana se zpracováním jeho osobních údajů, včetně data naro-
zení dítěte.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče o spolupráci. Pokud budete po narození Vašeho mi-
minka mít zájem o účast na „Vítání občánků,“ přihlaste se osobně na matrice, u paní
Anny Šebelíkové (1. patro – sekretariát), do dvou měsíců od narození Vašeho dítěte.

Městský úřad ŽR – správní odbor

Zprávy ze Správního

Blahopřání k významným životním jubileím
Vážení občané,

dlouholetou tradicí v Železné Rudě je také blahopřání od města Že-
lezná Ruda k významným životním jubileím občanů, kteří mají trvalý
pobyt v katastru města.

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, je nutný souhlas občana se zpracováním jeho osob-
ních údajů, včetně data narození.

Abychom Vám mohli k Vašemu jubileu popřát, je nutné, abyste se
přihlásili osobně nebo prostřednictvím rodinných příslušníků na ma-
trice, u paní Anny Šebelíkové (1. patro – sekretariát) a to v dostatečném
časovém předstihu, cca 14 dní.

Městský úřad ŽR – správní odbor

���������������������
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Srdečně zveme všechny příznivce zimních sportů
na první ročník Belvederského sprintu, historicky
prvního skijöringového závodu na Železnorudsku.

Závod se koná v neděli 15. února 2015 v Lesním
běžeckém areálu Belveder. Prezentace závodníků
začne v 8:30 a samotný závod odstartuje v 10:30.
Pro závodníky jsme připravili celkem 4 kategorie –
ženy s jedním psem na 3 km, muži s jedním psem na
3 km, ženy s jedním psem na 8 km, muži s jedním
psem na 8 km. Závod je jednokolový a přihlásit se
do něj může kdokoliv. Tříkilometrová trať je vhodná
především pro začátečníky, pro zkušenější závod-
níky je pak určena trať na 8 km. Veškeré informace
k závodu včetně propozic a přihláškového formu-
láře najdete na:

www.belvederskysprint.wordpress.com.
Pro začátečníky a zájemce z řad diváků zde bude

stánek behejsepsem.cz a Non-stop Dogwear, kde si
budou moci vyzkoušet i zakoupit veškeré vybavení
potřebné pro skijöring, canicross a podobné psí
sporty. Dále se zde od zkušených závodníků a tre-
nérů dozví, jak začít se zapřaháním svého psa, jaký
typ postroje je pro něho vhodný, jak správně tréno-
vat, jak napájet a další cenné rady.

Doufejme, že nám počasí bude přát, diváci si
domů odnesou netradiční zážitek z této unikátní
akce a závodníci radost ze sportovního výkonu.

Na závod Vás zve
Petra Hašová, ředitelka závodu

BELVEDERSKÝ SPRINT 2015
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Ze školy i za školou • Ze školy i za školou

Dobrý den vážená redakce,
jsem pravidelný čtenář vašeho Železno-

rudského zpravodaje. Jsou velice pěkné
a záslužné akce, o kterých se dočítám
ve vašem zpravodaji. Na druhou stranu
musím poukázat na to, jací jsou někteří
obyvatelé Železné rudy, Špičáku.

Před Vánoci jsem obarvil jedle (vysa-
zené před dvanácti lety), jako solitéry
na našem pozemku. I takto nabarvené
stromky si někdo označil. Toto označení
jsem sundal a u některých stromků jsem

ořezal větve, abych je ochránil. Po Váno-
cích jsme byli na Špičáku a k mému údivu
byly odříznuty jiné 2ks jedle 0.5 m nad
zemí a 1 ks jedle ve výšce očí. Průměr
kmene v této výšce je asi 12 cm, výška této
jedle byla cca 5 m. Dokládám foto.

Myslím si, že tato zpráva a hlavně foto
by měly být zveřejněny ve vašem zpravo-
daji.

Nám je z toho smutno, jak se dokážou
chovat lidé na Šumavě.

Jan Hais

Poslední dny minulého roku proběhly ve
škole ve znamení velké vánoční revue. Žáci dru-
hého stupně předvedli čtyři scénky doplněné
hudbou a zpěvem. Program trval půldruhé ho-
diny. Veřejnou generální zkoušku měl celý sou-
bor ve čtvrtek odpoledne pro rodiče a další
veřejnost. Premiéra nového programu a hned
naostro je velmi náročná pro herce i tvůrce.
Zcela naplněná školní aula viděla překrásnou
vánoční revui. O velký úspěch se podělila
6. třída s paní učitelkou Kateřinou Červenou
s pohádkou O králi a vose. Žáci z 8. třídy před-
vedli několik scének z „normálního“ předvá-
nočního shonu. O režii se postarala paní učitelka
Michaela Veselá. Po přestávce program vy-
vrcholil pohádkou O dvanácti měsících. Žáci ze
7. a 9. třídy jednotlivé měsíce naplnili dějem ze
Šumavy, Železné Rudy a školy. Vtipný text
v podání mladých herců vyvolával bouře smí-
chu a potlesku v hledišti. Jednotlivé scénky do-
provodila žákovská kapela pod taktovkou paní
učitelky Lucie Kulhánkové. Z režijního křesílka
vše skvěle řídila paní učitelka Eva Hladíková.

Po dvou týdnech náročné přípravy žáci spolu
se svými učitelkami získali nové životní zkuše-
nosti, naplnili různé vzdělávací cíle. Museli pro
zdar vystoupení odložit své zájmy a své doved-

nosti vložit do společného vystoupení. Všem
účinkujícím hercům, hudebníkům a kolegyním
za krásné představení děkuji.

Ctirad Drahorád, ředitel školy

Školní vánoční
program

�� Dopisy čtenářů  ��
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První sobotu po vánocích se v centru železné Rudy uskutečnil dosud
nejlepší ročník závodu Horsefeathers Iron Jam. Den před závodem jsme
začali stavbu tratě, na kterou se navozilo 10 nákladních automobilů
sněhu ze Špičáckého parkoviště. Během stavby začala na Šumavě úřa-
dovat zima. Napadlo skoro 10 cm sněhu a dodalo to tak zimní atmosféru,
která doposud chyběla.

V den závodu se od 12 hodin rozjel trénink, na který přišlo zhruba 
40 jezdců a stejný počet se utkal v závodě od půl 3. Na startovní listině byla
krom předních českých top jezdců i dvě jména, která jsme mohli vidět na
zimních olympijských hrách v Soči. Marek Skála a Slovenka Zuzička Strom-
ková. Nechyběli ani jezdci z Německa. Trať závodu dostála oproti předešlým
ročníkům změnu, a to, že jsme postavili kvalitní snowpark, který jezdci oce-
nili. Během celého dne se v místě závodu otočily stovky lidí, ve spodním
stánku se mohly občerstvit nebo si nabídnout zdarma sklenku Proseca od
hlavního partnera závodu, kterým bylo Casino Stars‘ Alžbětín. Samotné finále
sledovala minimálně tisícovka diváků. V závodě jsme od jezdců mohli vidět
ty nejtěžší triky, které jsou schopni jezdci v tomto parku předvést. Pro diváky
dokonalá podívaná. Salta popředu, pozadu, rotace až o 900 stupňů a různé
kombinace triků donutily diváky k mohutnému povzbuzování, což si jezdci
pochvalovali. Samotný závod je mezi jezdci velice oblíbeny, finanční od-
měna 20 000 Kč je dost motivující, ale hlavně atmosféru, kterou si tady při
závodě užijí, umí ocenit. Tento závod patří k těm nejoblíbenějším v Čechách.
Výsledky dopadly takto:
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IRON JAM 2014
FREESKI:
1. Dan Hanka / (Best trick)
2. Robin Holub 
3. Šimon Bartík 
4. Dan Koudelka

FREESKI HOLKY: 
1. Zuzička Stromková 
2. Bára Nováková 
3. Aliah Eichinger (12 let)

SNOWBOARD:
1. Darek Bergman
2. Tomáš Raiser
3. Dominik Veselka / (Best trick)
4. David Čonka

Richard „Riči“ Brož

Aplikace Horská služba
do mobilu

Nyní vám, trošku netradičně, představíme aplikaci do chyt-
rých mobilních telefonů. Jedná se aplikaci Horská služba, kte-
rou vyvinulo stejnojmenné sdružení ve spolupráci s jednou 
z nejznámějších českých pojišťoven. Je to velmi užitečný rádce
a pomocník nejen pro lyžaře, ale i turisty. 

Hlavní funkcí aplikace je rychlé a snadné přivolání pomoci
Horské služby v případě nouze a dále pak informační servis –
od sněhového zpravodajství v zimních střediscích, přes varo-
vání o lavinovém nebezpečí, až po informace o služebnách
Horské služby..

Pokračování na straně 5
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Česko-německý projekt o první světové válce na Šumavě
a v Bavorském lese hledá přispěvatele!

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
(Ústav aplikované informatiky, RNDr. Libor
Dostálek; Ústav archivnictví a pomocných věd
historických, doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.)
a Univerzita Pasov (Lehrstuhl für Digital Hu-
manities, Prof. Dr. Malte Rehbein) hledá pro
česko-německý projekt o první světové válce
osoby, které mohou přispět historickými mate-
riály z tohoto období. 

Projekt se zabývá první světovou válkou na
Šumavě a v Bavorském lese. Jeho cílem je vy-
tvoření dvojjazyčné online výstavy z různých
historických materiálů, které jsou stále „ukryty“
doma u lidi žijících na Šumavě / v Bavorském
lese. Například vzpomínky na válku, které při-
nesli pradědečci z fronty, dokumenty (kore-
spondence, deníky), fotografie, různé předměty,
ale třeba i příběhy atd., které přibližují život
doma během války. Výstava tak bude prezento-
vat jedno z důležitých období společných česko-
německých dějin.  

„Sběr“ materiálů mají na starosti čeští a ně-
mečtí studenti, kteří budou cestovat po regionu
a navštěvovat potencionální přispěvatele u nich
doma. Studenti budou digitalizovat materiály
přímo na místě. Sběr materiálů bude probíhat
během února a března 2015. Máte i Vy nějaké

historické dokumenty anebo předměty z první
světové války? Chcete podporovat náš projekt
a podělit se o příběhy a rodinné vzpomínky?  

Kontaktujte nás: 
Dorothee Ahlers (nj, cz), Univerzita Pasov:
dorothee.ahlers@uni-passau.de

Aplikace Horská služba
do mobilu

Hlavní funkce – přivolání pomoci – je možná jednoduchým vysláním
nouzové SMS s přesnou lokalizací postiženého pomocí GPS. Podle ak-
tuální polohy uživatele umí také aplikace najít nejbližší stanici Horské

služby, zobrazit její te-
lefonní číslo a dobu
provozu. Součástí 
apli  kace jsou čtyři in-
formační oblasti – de-
satero Horské služby,
návod, jak poskytnout
první pomoc, pravidla
jízdy na sjezdovkách 
a instrukce, jak před-
cházet nebezpečí v la-
vinových oblastech.

Aplikace můžete
zdar ma stahovat 
z Google Play (pro OS
Android), iTunes (pro
iOS Apple) a z Win-
dows Phone Store (pro
Windows) – odkazy
najdete i na stránkách
ww.horskasluzba.cz. 

fb

Dokončení ze strany 4

„Tradiční sjezd členů HS a lyžařů s pochodněmi na nejprudší sjezdovce 
v ČR – Špičácké Šanci, zakončené ohňostrojem. Více fotek naleznete 
na našem facebooku.“
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Tip na výlet – Bad Füssing

Tenkrát a nyní

Před hotelem Slavie a slavnou restaurací „U Princů“. Na Rudu se jezdilo často jen na neděli, vlakem v 6.30 a zpátky v 18.30. Zpáteční jízdenka
stála 11,20 Kčs. Autobusové zájezdy hromadně pořádal v akcích ROH plzeňské podniky a doprava stála 20 Kčs. Když vrcholila zima, rekreovalo se
během jednoho dne kolem Špičáku a Železné Rudy více než 20 tisíc návštěvníků Nad přejezdem parkovalo až 70 autobusů, z toho až 40 ze Škodovky.
Daní za spousty lyžařů byly fronty u vleků, fronty a čekání v chodbách hospod, často u páchnoucích záchodů nebo venku. Čerpáno z knihy: „Šuma-
vou ze svobody do opony“ - fb 

Dnešní tip na výlet je malinko vzdálený, ale
pohodlně dosažitelný. Milovníci léčivých a ter-
málních pramenů si přijdou na své v lázeňském
městečku nedaleko Pasova, Bad Füssing. Cesta
ze Železné Rudy vám zabere asi 1,5 hodiny.
Poté se však můžete oddávat relaxaci v jednom
z lázeňských komplexů – Europa Thermal
Baths, Johannesbad, Therme I. Bad Füssing se
svými lázeňskými komplexy je největší lázeň-
ské středisko v Evropě. Kromě toho je i půvab-
ným městečkem s možností kulturního 
a sportovního vyžití. Město a jeho okolí je pro-
tkáno sítí cyklostezek a zapůjčení byciklu je
snadnou záležitostí i pro méně zdatné němči-
náře.

Sirné léčivé prameny, jež vyvěrají z hloubky
cca 1 km byly základem pro vznik lázeňských
komplexů. Ve všech komplexech je voda v ba-
zénech různě odstupňována dle teploty, a to až
do 42°C. Komplexy nabízejí i možnost plavec-
kého vyžití v bazénech s chladnější vodou,
ovšem většina návštěvníků míří v zimním ob-
dobí do vířivek a bazénů s tryskami, perličkami
i vodopády, jejichž teplota je mezi 36 a 42°C.
Po setmění jsou některé venkovní bazény na-
svíceny barevnými světelnými kužely, stoupa-
jící pára a sníh snášející se na hlavy relaxujících
návštěvníků vytváří unikátní kombinaci příjem-
ných vjemů a pomohou navození klidu a har-
monie.

Lázně jsou otevřeny denně, od časného rána.
Podrobnější informace naleznete na níže uve-
dených webových adresách. Výlet je možno
spojit s přenocováním, některé hotely zajišťují
vstup do všech lázeňských komplexů dle přání
návštěvníků, některé jsou spojeny přímo s láz -
němi. Dále je možno využít pro ubytování
množství penzionů a dalších ubytovacích kapa-
cit v příznivých cenových relacích.

www.europatherme-badfuessing.de
www.johannesbad-bad-fuessing.de
www.therme1.de

sch
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3. 12. – Likvidace stromu, který ležel u silnice na Horizont a zasahoval
do provozu sedačkové lanové dráhy Špičák – Hofmanky.

11. 12. – Dopravní nehoda osobního automobilu u odbočky na Prášily,
kdy řidička dostala smyk a při sjezdu mimo silnici se s vozem
převrátila na střechu. Při této nehodě došlo ke dvěma lehčím zra-
něním.

11. 12. – Likvidace stromu na Špičáku – u hotelu Rixi. Strom blokoval
provoz na silnici.

11. 12. – Třetím výjezdem ve stejném dni bylo opět odstranění spadlého
stromu přes silnici – tentokráte mezi Špičákem a Hojsovou
Stráží.

12. 12. – Strom, který spadl přes silnici k hotelu Engadin jsme odstranili
pomocí motorové pily.

17. 12. – Dopravní nehoda osobního automobilu na Nové Hůrce. Nehoda
se naštěstí obešla bez zranění, když automobil skončil mimo sil-
nici na střeše.

17. 12. – Od předchozí nehody jsme rovnou přejeli k další nahlášené, a to
pod Nejvyšším bodem. Zde se nacházelo zamčené vozidlo, které
leželo na boku mimo komunikaci

22. 12. – Další padlý strom přes cestu k hotelu Engadin.
22. 12. – K odstranění stromu ze silnice jsme vyjeli tentokráte před obec

Javorná na Šumavě.

23. 12. – Další likvidace stromu proběhla mezi Špičákem a Hojsovou
Stráží

26. 12. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stala u restaurace Ro-
vina, na silnici ze Železné Rudy do Hartmanic. Těhotná řidička
byla odvezena s lehčím zraněním do nemocnice.

26. 12. – V planý poplach se nakonec vyklubal nahlášený požár elektro-
nickou požární signalizací v Travel Free Shopu.

27. 12. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stala ve viaduktu ze
Železné Rudy do Alžbětína. Došlo k menšímu úniku kapalin 
z vozidla.

29. 12. – Poslední událostí byla nehoda osobního automobilu na Pamfe-
rově Huti. Řidič skončil se svým vozem několik metrů mimo
komunikaci. Posádka vozu vyvázla bez zranění a naše jednotka
pomohla automobil vyprostit zpět na komunikaci.

Vážení čtenáři,
snad jste konec roku prožili ve větším klidu než my. Během prosince jsme zasahovali u 14 událostí, navíc se některé neobešly bez zranění. K tradič-
nímu soupisu toho, co se zde v uplynulém měsíci dělo, přinášíme menší přehled za celý loňský rok.

Události za prosinec 2014
6x dopravní nehoda                        7x technická pomoc                    1x planý poplach

číslo / ročník: 1/10 období: 1. prosinec 2014 – 1. leden 2015

Nová „Linka pomoci řidičům“
pro pomoc motoristům v nesnázích: 1224

Od nového roku bylo zavedeno nové jednotné telefonní číslo pro
pomoc motoristům v nouzi. Tento krok má být pomocí řidičům 
v nesnázích a ztížením snah tzv. „lovcům nehod“ – různým, mnohdy
pochybným společnostem, které nabízejí své služby účastníkům nehod.
Jedná se o opravy, odtahy, poskytnutí náhradního vozidla a další servis.
To by znělo jako hezká pomoc, kdyby se v mnohých případech nejed-
nalo o předražené služby, které tyto společnosti poté fakturují pojiš-
ťovnám, které často odmítají tato neopodstatněná plnění proplácet a ve
finále na to doplácí poškozený řidič. Nové telefonní číslo naleznete 
i na tzv. „zelených kartách“ a sjednocuje všechny pojišťovny, u kterých
mohou být řidiči pojištěni. Pokud tedy nevíte kontakt na svou pojiš-
ťovnu pro hlášení pojistné události, nebo potřebnou asistenci, není nic
snazšího, než
vytočit právě:
1224
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Rok 2014 v číslech
Uplynulý rok nijak nevybočil z řady posledních let (v roce 2012: 

94 výjezdů, v roce 2013: 85) a tak jsme zasahovali u celkem průměrných
82 událostí. Jak sami můžete vyčíst z grafu, naše činnost již dávno není 
o hašení požárů, ale převážně technických zásazích a dopravních neho-
dách, což je celorepublikový trend a převažující činnost hasičů.

Zásahy za rok 2014
Dopravní nehoda 20
Požár 4
Technická pomoc 43
Únik látek 13
Planý poplach 2
celkem 82

Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – leden – únor 2015

Akce: Pořadatel/Místo: Kontakt:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 1. Tradiční přechod Královského hvozdu – 14. ročník Penzion HABR, 7:30 603 894 139

- na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. - 18. 1. Šumavský pohárek č. 2, 3 SKI&BIKE Špičák 736 670 876
- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 1. Rockové lyžařky SKI&BIKE špičák 376 397 167
+ testování lyží SPORTEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 1. Šumavský pohárek č. 4 SK Špičák/Belvedér 602 413 296
- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 1. Šumavská pohárek č.5 TJ Slavoj/Slavoj (Belvedér) 603 746 614
- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. 1. - 1. 2. Road show SEAT SKI&BIKE Špičák 376 397 167
- další ze zimních akcí v lyžařském areálu Špičák

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2. Setkání na hranici Město Ž. Ruda/Hraniční nádraží Alžbětín, 13:30 376 397 033
- slavnostní setkání na hranici u příležitosti 25. výročí otevření hranice v Železné Rudě

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 8. 2. Šumavský pohárek č. 6, 7 TJ Tatran Žel.Ruda/Pancíř 724 524 652
- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 2. Eskymácká olympiáda SDH H.Stráž, Hasičská zbrojnice, 376 361 227
13:00

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 15. 2. ÚKZ Přebor SK Arnika/SKI&BIKE Špičák 604 204 434
- slalom + obří slalom, dospělí, starší a mladší žactvo
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Ohlédnutí za rokem 2014 na Železnorudsku

Vítání nových občánků

Slavnostní odhalení kříže a desky na Svarohu dne 17. 9. 2014.

V prosinci bylo v Alžbětíně otevřeno nové kasino, restaurace a hotel.
To dalo vzniknout desítkám nových pracovních míst.

Nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
(ZZS PK) v Železné Rudě bylo ve středu 24. září slavnostně otevřeno.

Alžbětín, 10. července 2014 – Ministr životního prostředí Richard Brabec
spolu s bavorským státním ministrem Marcelem Hubertem podepsal 
společné Programové prohlášení o spolupráci v oblasti ochrany přírody.

Zastupitelé ze švýcarského města Zernes navštívili ve dnech 13. – 15. 6. 2014
Železnou Rudu, aby zde podepsali smlouvu o partnerství mezi oběma městy.
Vlevo starosta Zernes René Hohenegger a starosta Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr

Sobota 26. července 2014 byla dlouho očekávaným dnem pro obyvatele Železno-
rudska a návštěvníky Šumavy. Slavilo se otevření nové rozhledny na Špičáku.
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Lyžařský region Železná Ruda – Špičák skýtá množství pestrých zážitků
Region Železná Ruda a Špičák Belveder

má síť krásných sjezdovek na deseti men-
ších či větších lokalitách, jednu prvotřídní
čtyřsedačku, jednu starší, ale stále dobrou 

a spoustu dobrých vleků. Takovou nabíd-
kou se může pochlubit málokterý region 
v České republice. Každý z areálů má svá
plus a svá mínus, některý je dokonalejší,
jiný má zase jiné kouzlo. 

Většina provozovatelů vyvíjí
značnou snahu o uspokojení 
návštěvníků. Proto každému mi-
lovníkovi lyžování a zimní pří-
rody stojí za to, aby vyzkoušel
všechny možnosti a užil si hlavě
ty jejich plusy. Z areálů, které 
dis ponují zasněžováním byl v po-
sledních letech nejopomíjenější
popelkou areál Belveder. 

Historicky první areál Železné
Rudy byl dříve právem vyhlá-
šený Belveder, ale v posledních
letech to s ním šlo z kopce. Pro-
tože od minulé sezony se zde
mnohé vylepšilo, je vhodné před-
stavit jeho výhody těm, kteří ještě
nenašli cestu do tohoto krásného
údolíčka Řezné. Při plném pro-
vozu má areál k dispozici pět
vleků a tři široké a dlouhé sjez-
dovky, na nichž si najdou bez-
pečnou cestu  slabší lyžaři, rodiče
s dětmi, ale i náročnější snowbo-

arďáci a i lyžaři velmi dobří. Pro všechny je
zde dostatek prostoru, volno na sjezdov-
kách i na vlecích. Areál je výhodný i pro
rodiče s dětmi, přičemž pro rodiče s dítě-

tem do 8 let poskytuje dítěti jízdenku
zdarma. Belveder velmi vhodně doplňuje
nabídku Železné Rudy, neboť část jeho
sjezdovek má podstatně prudší sklon, nežli
ostatní železnorudské areály, přičemž jsou

zde současně k dispozici i vleky pro ma-
ličké děti a začátečníky. Rodiče, kteří si
chtějí sami dobře zalyžovat mohou svěřit
děti instruktorům lyžařské školy, kteří jsou
kdykoliv připraveni. Sami si užijí na sjez-
dovkách nebo dokonce mohou jít na zbrusu
nově rekonstruované běžecké tratě, které
začínají v horní části areálu a stará se o ně
Tatran Železná Ruda spolu s Městem Že-
lezná Ruda. 

Dalšími výhodami areálu je chladnější
mikroklima, díky jemuž sjezdovky větši-
nou drží v dobré kondici po celý den 
a možnost bezproblémového parkování
zdarma v úplné blízkosti dolních stanic
vleků. Příjemné jsou i možnosti občer-
stvení v bufetu na dolní stanici vleku, pro
náročnější v blízkých hotelech Belveder,
Engadin a Grádl, ve srubu Kandahar nebo
v penzionu St. Moritz.

Úplnou novinkou je nabídka, která
potěší mladé snowboardisty, kteří by
rádi zkusili štěstí v závodním snowbo-
ardu. Areál umožní těmto zájemcům
pravidelný trénink a uspořádá pro ně 
i několik závodů. Trenérem nově vzni ka-
jící skupiny bude český snowboardový
reprezentant, třiadvacetiletý klatovák,
Petr Bohůnek. Jeho disciplínami jsou
snowboardcross a slalom. Zájemci ve věku
8 – 18 let mohou získat informace na we-
bových stránkách www. skiareabelveder.cz
nebo přímo napsat na adresu PetrBohu-
nek@seznam.cz

Pokračování na straně 12
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Dokončení ze strany 10

Lyžařský region Železná Ruda – Špičák skýtá množství pestrých zážitků

Další novinkou je plánované uspořá-
dání lyžařských a snowboardových zá-
vodů pro děti a mládež ve všech týdnech,
v nichž se budou odehrávat jarních
prázdniny jednotlivých okresů ČR. Zá-
vody budou pořádány vždy v pátek a budou
přístupné nejen závodníkům, ale i široké
veřejnosti. Proto budou též hodnoceny 
v oddělených kategoriích. Pro zájemce 
o závodění platí rovněž odkaz na webové
stránky areálu, kde se dozví včas vše po-
třebné. Pořadatelé doufají, že touto nabíd-
kou potěší především děti a rodiče trávící
na Šumavě zimní dovolenou, ale i železno-
rudské a špičácké děti, které by se mohly
zúčastnit hned několika závodů. Závody
budou totiž pořádány pod patronátem
AŠSK ČR, takže účast by byla i dobrou re-
prezentací škol, které mají možnost přihlá-
sit své nejlepší. 

Na fotografii z loňské světové univer-
ziády je nastávající trenér Petr Bohůnek
zcela vlevo, v dolní řadě jistě poznáváte
Evu Samkovou. V únoru 2015 bude Petr
opět reprezentovat ČR na Univerziádě,
která se letos bude konat ve Španělsku. 

Jaroslav Frič, Železná Ruda

Grafika: Sitour
Foto: archiv snowboardové reprezentace ČR.

Dne 27. 12. 2014 se uskutečnil již čtvrtý
ročník sjezdu z Pancíře na historických 
lyžích a to na počest stotřetího výročí 
konání prvního sjezdového závodu na Šu-
mavě a v Evropě. Vzhledem k nepříznivým
sněhovým podmínkám však pořadatel 
Otevřená Šumava o.s. zvolil disciplinu běh
do svahu, krasojízda a zdolání terénní
vlny na Wajsově louce. Vítězství jako již
opakovaně zůstalo v rukách reprezentantů
Slavoje Plzeň.
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Zahájena nová výstava v Bavorské Rudě

Několik slov....
Drazí čtenáři, spoluobčané,

nyní si dovolím pár slov jako zastupitel, ale hlavně jako předseda vý-
boru cestovního ruchu. O vznik tohoto výboru jsem požádal zastupitele,
protože je to jedna z možností, jak se aktivně zasadit o změny ve městě 
a zlepšení podpory turismu.

I když se to mnohým nelíbí, je třeba si uvědomit a přiznat, že turismus
je to hlavní, co město živí, přináší práci a možnost rozvoje. Nejsou tu
desítky firem a továrny, které by občany zaměstnávaly. Většina pracov-
ních pozic je tu vázána právě na turistický ruch. A tomu je potřeba jít na-
proti, zlepšovat služby, podporovat podnikatele, zvýšit a zefektivnit
propagaci a tím i zvýšit návštěvnost našeho města a dát důvod se lidem
na Železnorudsko navracet. Aby služby, poskytované návštěvníkům na-
šimi podnikateli, byly kvalitní, to moc ovlivnit nemůžeme a musíme jen
věřit, že si to podnikatelé uvědomí sami. Poskytnuté kvalitní služby udě-
lají významnou reklamu samy a zdarma, turisté se nám budou vracet 
a současně se podělí o své zážitky s ostatními potencionálními návštěv-
níky.

Vidíme spoustu nedostatků – například zastaralé internetové stránky,
které jsou v dnešní době jednou z hlavních vizitek a lákadel obce, nedo -
statečnou propagaci našich jedinečností atd. Zlepšení propagace za hra-
nicemi kraje – to je jen první krůček, kterého s pomocí členů výboru
cestovního ruchu chceme dosáhnout. Dále bychom se chtěli zasadit 
o zlepšení vzhledu nejen centra města, zlepšení komunikace s podnikateli,
snaha o vytvoření bonusů, které budou lákavé  pro turisty a povedou k je-
jich delším pobytům, jenž přinesou více financí všem. Určitě budeme pod-
porovat nové akce, které budou zajímavé i pro místní obyvatele, chceme
se zasadit o zlepšení výzdoby města, hlavně během slavností a svátků,
zklidnění centra pro provoz – např. zamezením průjezdu autobusů skrze
obytnou zónu v ul. 1. Máje a jejich otáčení v křižovatce před Javorem,
což obzvláště v zimě působí velké komplikace. 

To jsou první informace z úvodního jednání výboru cestovního ruchu,
jehož zápis naleznete na webových stránkách města. Věřím, že se do bu-
doucna zlepší i komunikace mezi radnicí a vámi, spoluobčany, tak abyste
porozuměli našim krokům a pomohli nám ve společném zlepšování 
života v našem městě a přilehlých oblastech.

Filip Brož, předseda výboru cestovního ruchu

Dne 20. 12. 2014 proběhla vernisáž výstavy světoznámého a jednoho
z nejoblíbenějších umělců 20. století Marca Chagalla (1887–1985) v ga-
lerii Umění bez hranic v Bavorské Rudě.

Za účasti (zleva) Heinze Grunwalda (předsedy vlády Dolního Bavor-
ska), Marka Anguse (umělce), a jeho manželky, Prof. Dr. Kathariny Eisch-
Angus, Christiana Bayerla (majitele galerie), Aloise Rainera (poslance),
Charly Bauera (starosty Bavorské Rudy) a Heinze Esse (sběratele).

„Po velkolepé výstavě Salvadora Dalího minulou zimu jsme rádi, že
zde můžeme prezentovat dílo Marca Chagalla“, řekl ve své zahajovací
řeči Christian Bayerl.

Spolu s Chagallem můžeme shlédnout i výstavu díla anglického umělce
žijícího v Bavorsku, Marka Anguse. 

Oba umělci se intenzivně zabývají historií a postavami z Bible. Před-
stavují se zde díla z plochého skla, malby na sklo, právě tak jako četné 
litografie. 

„Bavorská Ruda může být sice malá, ale touto galerií je na kulturní
scéně naopak velká“, řekl nadšeně Heinz Grunwald. 

Doufám, že najde ocenění i u návštěvníků naší Železné Rudy a přispěje
tak k zatraktivnění jejich pobytu u nás.

Současně byla v galerii otevřena stálá expozice a prezentace Plzeň-
ského kraje, která návštěvníkům představí zajímavé turistické cíle a vý-
znamné akce v regionu.     

Vlastimil Valeš
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Železnorudský biatlon ukončil rok 2014
a rok 2015 začal výbornými výsleky

Závodníci Tatranu Železná Ruda se roz-
loučili s rokem 2014 v Jáchymově, Sil vestrov-
ským závodem v biatlonu (pořadatel Rover
Praha). 

Za pěkného zimního počasí dosáhlo všech
6 závodníků Tatranu na stupně vítězů.

Výsledky:
Mladší žáci "B":

1. Michal Svítil – střelba – 2/2 – 91 b.
3. Martin Pscheidt – střelba – 1/1– 80,31 b.

Starší žáci "C":     
1. Robert Svítil – střelba – 1/0 – 91 b.        
2. Miroslav Štádler – střelba – 0/1 – 81,75 b.

Starší žákyně "C":  
3. Tereza Fischerová – střelba – 3/1 – 87,91 b.

Dorostenci "A":
3. Vojtěch Novotný – střelba – 4/1 – 88,89 b.

Rok 2015 začal 3. ledna, ve Vimperku v areálu
Vodník, závodem v běhu na lyžích volnou tech-
nikou.

Výsledky:
Mladší žáci:  

7. Michal Svítil   

Starší žákyně:  
2. Tereza Fischerová

Další závod proběhl u sousedů v Bavorsku, 
v areálu biatlonu na Arbersee a to v neděli 
4. ledna 2015. Závodu se zúčastnilo 149 závod-
níků. Závodilo se volnou technikou. Ani zde se
naši mladí neztratili.

Výsledky:   
Žáci "13":   

1. Michal Svítil    

Žáci "15": 
4. Robert Svítil     

Žákyně "14": 
7. Tereza Fischerová

Ve dnech 2. – 4. ledna 2015 proběhlo I. kolo
Českého poháru v biatlonu dorostu a dospělých
v biatlonovém areálu v Novém Městě na Mo-
ravě za účasti 188 závodníků z celé České 
republiky. Závodníci ve všech kategoriích ab-
solvovali ve dvou závodních dnech 2 x rych-
lostní závod na výborně připravených tratích.

Výsledky 3. 1. 2015:
Dorostenci "A":   

13. Vojtěch Novotný – střelba – 4/1 – 65, 87 b.

Muži "C":      
4. Petr Mejstřík – střelba – 3/2 – 95, 66 b.    
7. František Heřman – střelba – 4/3 – 87,22 b.

Výsledky 4. 1. 2015
Dorostenci "A":   

14. Vojtěch Novotný – střelba – 3/1 – 66,11 b.

Muži "C":
5. Petr Mejstřík – střelba – 1/3 – 88,18 b.
6. František Heřman – střelba – 3 – 86, 85 b.

Pokračování na straně 14
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Další velké závody absolvují žáci na I. Čes. poháru žactva v Novém
Městě na Moravě 9. – 11. ledna 2015 a II. Čes. pohár žactva v Leto-
hradu 30. 1. – 1. 2. 2015. Dorostenci a dospělí budou bojovat o další
body na III. Čes. poháru v Jablonci nad Nisou ve dnech 23. – 25. ledna
2015. Zájemcům o kvalitní sport doporučujeme návštěvu závodů 
v biatlonovém areálu na Arbersee ve dnech 15. – 18. ledna 2015, kde
budou bojovat o evropské body v IBU CAP biatlonu špičkoví závod-
níci z 23 států.

Program: 
15. 1. 2015 Oficiální trénink  9.00 – 11.00  hod.  muži

/ 12.00 – 14.00  hod. ženy

16. 1. 2015 10.00 hod. – sprint – muži (10 km)
13.00 hod. – sprint – ženy (7,5 km)

17. 1. 2015 10.00 hod. – stíhací závod – muži (12,5 km)
13.00 hod. – stíhací závod – ženy (10 km)

18. 1. 2015 10.00 hod. – start MIX štafet 
(žena, žena, muž, muž) 

Vstupné na jednotlivé závodní dny: děti do 16 let a ZPP zdarma, 
ostatní 5,- EURO  

Jiří Pscheidt 

Dokončení ze strany 13

Železnorudský biatlon
ukončil rok 2014
a rok 2015 začal

výbornými výsleky
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Příští měsíc, 7. února 2015 uplyne 60 let od náhlého úmrtí železno-
rudského rodáka prof. Julia Miloše Komárka, syna významného les-
níka Miloše Komárka. Ve svém starším obsáhlejším článku 
v Železnorudském zpravodaji jsem den jeho úmrtí popsal těmito
slovy.

… Dne 7. 2. 1955 se J. Komárek chystal na cestu do Brna k dalšímu jed-
náním s prof. Kratochvílem. Tématem jednání měla být uvažovaná deli-
mitace pracovišť zoologie a entomologie mezi Prahou a Brnem. Tuto cestu
již neuskutečnil. Stalo se něco, co nikdo neočekával. Na fakultu brzy ráno
zavolala paní Komárková a oznámila velice stručně: „Miloš zemřel“.
Podle ještě dnes žijících pamětníků, jeho blízké spolupracovníky a přátele
zasáhl hluboký smutek. Chybí nám o generaci starší osobnost Komárkova
typu. Tato slova byla nejčastěji všude slyšet.

Železnorudský zpravodaj, 2010 / č.1 (str.14), č. 2 (str.12),
Podrobněji o životě a vědecké kariéře prof. Komárka (1892 – 1955)

pojednává starší článek v časopise Šumava, 2010 / 02 (str. 32) a dále 
v jeho zvláštním vydání 2011 / 02 (str. 20).

Ti, kteří půjdou ze Špičáckého sedla na Černé jezero se po 15 min.
chůze dostanou k místu, kde se nachází na žulovém kameni pamětní deska
věnovaná tomuto vědci, pedagogovi, ale také spisovateli. Vedle stojící in-
formační panel shrnuje hlavní profesní a životní mezníky Julia Komárka
a jeho otce, bývalého železnorudského lesníka. Je třeba také připomenout,
že toto pamětní místo, vyznačené již na www.mapy.cz, bylo zřízeno zá-
sluhou Lesů ČR v září 2011. 

Na závěr svého studia na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni vypracovala
paní Nikola Hušková diplomovou práci (2011), která shrnuje vědeckou 
a životní dráhu Julia Komárka.

Vědec, pedagog a spisovatel Komárek byl velmi dobrý vypravěč. 
V Československém rozhlase měl svého času velmi oblíbený cyklus před-
nášek o naší zvířeně. V loňském roce jsem od ČRo v Praze získal malý
skvost, MP3 zvukový záznam jedné takové Komárkovy přednášky.

Komárek, myslivec velmi rád jezdil také na Slovensko. Tady čerpal
např. materiál pro svoji známou knihu Lovy v Karpatech. Jak se daří udr-
žovat jméno Komárek v paměti místních lidí kolem Čergova se přesvěd-
číte na webových stránkách: www.cergov.sk/article.php?id=35

Přestože o prof. Komárkovi víme již mnoho zajímavých informací,
stále nám něco velmi důležitého chybí. Bezpečně víme, že místem jeho
narození je Železná Ruda – Alžbětín. Bohužel, konkrétní místo, ověřené
z více pramenů, stále neznáme.

Čas velmi neúprosně běží. V současné době jsou již na živu pouze dva
pamětníci prof. Komárka. Je to žák a bývalý asistent RNDr. Václav Sku-
hravý (1928). Současný zdravotní stav mu již nedovoluje soustavněji pra-
covat. Naopak druhý jeho asistent doc. Vladimír Hanák (1931) se nachází
vzhledem ke svému věku v obdivuhodné fyzické kondici. Momentálně
pracuje v Kašperských Horách. V létě se chystá na Železnorudsko.

Od doc. Hanáka jsem před léty obdržel z pozůstalosti prof. Komárka
dosud nepublikovaný článek (rukopis) o Českém lese. Text psaný na psa-
cím stroji jsem v nezbytně nutných případech opravil a přepsal do elekt-
ronické podoby. Je to můj skromný osobní přínos prof. Komárkovi,
rodáku ze Železné Rudy, k jeho letošnímu 60. výročí úmrtí.

Josef Růžička, Plzeň

Před 60 lety zemřel významný vědec a pedagog
prof. Komárek

Harmonikářské duo Strnad a spol., doplněné o vy-
nikajícího houslistu, pana Ctirada Drahoráda st.,
hrálo na Vánočním posezení, jež uspořádal Žele-
znorudský klub pro své členy a také partnery ze
spolku Waldverein Lindberg – Falkenstein v pen-
zionu St. Moritz. Dobrá nálada, vynikající jídlo 
a plzeňské pivo – to jsou atributy každého setkání
dobrých přátel, jejichž společné zážitky upevňují
již dávno navázané a nerozlučné přátelství českých
a bavorských sousedů.
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