
krajské volby čeřily hladinu, již tak někdy 
zbytečně rozbouřených, politických vod Čes-
ké republiky. Nechci se zaplést do témat vel-
ké politiky, ale pro nás, kteří žijeme u dnes již 
zcela svobodných hranic, jsou tato politická 
témata evropské bezpečnosti a integrace zce-
la zásadní. Náš dnešní život na Železnorud-
sku je zcela závislý na přeshraničním životě. 
Samozřejmě, ti co pamatují dřívější pořádky, 
tak dobře ví, že je to pravý opak komunistic-
kého hraničního režimu a „železné opony“. 
Ale vraťme se ke krajské problematice. Kro-
mě zdravotní péče, sociální problematiky, 
bezpečnosti a třeba i sportu, v krajském před-
volebním repertoáru politických témat byla 
také Šumava a komunikace. Dnes, už letité problémy a střety názorů 
jak hospodařit, tedy spíše nehospodařit na Šumavě, v Národním par-
ku a CHKO, se staly bestsellerem, který, zvláště obyvatelům, kteří 
v tomto území žijí a jejichž život je závislý na životních možnostech 
a prosperitě daného území, určitě nepřidává na pohodě a životních jis-
totách. I z předvolebního klání bylo vidět, že veškeré argumenty pro 
a proti současné formě ochrany přírody již padly a vše směřuje k divo-
čině. Ještě zbývá boj o vstup do území, respektive pokus o prolomení 
stále nových zákazů vstupu do území a mediální snahy parku, navodit 
u veřejnosti, prostřednictvím médií dojem, že se území zpřístupňuje. 
V podstatě jde o fi losofi cký souboj o hodnoty, které obě skupiny vyzná-
vají, a který samosprávy a běžní šumavští turisté prohrávají.

 Jednodušším tématem jsou komunikace, jejich kvalita a dostupnost 
center. V tomto ohledu je pro nás zásadní modernizace a nutná investi-
ce do komunikace I/27. Toto spojení mezi Železnou Rudou a Plzní je 
zásadní pro ekonomiku a rozvoj celého Klatovska. Výsledek krajských 
voleb nám dává naději, že se bude stav měnit a prosadí se investice, 
které změní kvalitu, zlepší bezpečnost a urychlí silniční spojení na této 
komunikaci. 

Na Železnorudsku prožíváme barvitý Šumavský podzim, teplých 
slunných podzimních dnů bylo méně, než jsme byli zvyklí z minu-

lých let a čekáme na zimu. V očekávání zimní 
sezony jsou i lyžařské areály, ale i město, kte-
ré udržuje běžecké stopy a provozuje lanovku 
a vlek na Pancíři. Dlouho očekávaná moderni-
zace areálu na Samotách se po šesti letech do-
stala do bodu, kdy dle mého hodnocení jsou již 
naplněny všechny podmínky NPŠ a Minister-
stva životního prostředí. Jedinou překážkou byl 
souhlas parku se stavbou na pozemku o výměře 
necelého jednoho hektaru na okraji parku, kte-
rý je součástí navrhovaného areálu. Podmínkou 
byla směna za přírodně hodnotnější pozemek, 
vytipovaný NPŠ. Není sice v katastrech měs-
ta Železná Ruda, ale město s tímto pozemkem 
v této chvíli disponuje a vyzvalo NPŠ ke směně 

pozemků. Tím by mohl být souhlas vyřešen.
V práci zastupitelstva je závěr roku spojen především s tvorbou 

a schválením rozpočtu města na rok 2017. V návrhu jsou investice do 
komunikací a investice spojená se stěhováním Mateřské školy do bu-
dovy Základní školy. Na jaře příštího roku se zahájí stavební práce na 
křižovatce I/27 a II/190, čímž se zahájí stavba průtahu Železnou Rudou 
v etapách. Město má také zažádáno o dotace a další velké investice bu-
dou zahajovány právě dle přidělených dotací. Z pohledu příjmů města 
v roce 2017 plánujeme, že to bude rok shodný s rokem 2016, ale do 
budoucna, kdy příjmy města z tzv. „hazardu“, což je velmi významné 
procento příjmu městského rozpočtu, budou přerozděleny do rozpočtu 
státu, může být vše jinak.

Závěr roku je spojen vždy s Adventem, a tak mě dovolte Vás pozvat 
v neděli, 27. 11. 2016, na slavnostní rozsvícení železnorudského vánoč-
ního stromku.                                                            Michal  Š n e b e r g r,

Starosta města

Uvnitř si přečtete:  Otevření EC • Návštěva z partnerského města Zernez • Zprávy ze správního • Komu svěřu-
jeme naše děti • Vánoční Ježíškova pošta v ŽR • Za značkovou módou do Waldkirchenu • Šumavské štrůdlování

MĚSÍČNÍK MĚSTA                 ROČNÍK XVI                  LISTOPAD 2016                 ZDARMA                 www.zeleznaruda.cz

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Železnorudského zpravodaje,

Slavnostní otevření
Environmentálního centra

Slavnostního setkání v novém Environmentálním centru v Železné 
Rudě, 20. října 2016, se zúčastnili jednak vzácní hosté z partnerských 
měst, jednak sousedé z Bavorska, ale zejména ti, kteří se na jeho vzniku 
nejvíce podíleli, tedy představitelé města Železná Ruda, v čele se staros-
tou, panem Michalem Šnebergrem.

Environmentální centrum vzniklo rekonstrukcí bývalé základní školy. 
Starosta Železné Rudy připomněl milníky vzniku celého projektu. Budova bývalé ZŠ byla zachráněna
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Dokončení ze strany 1
„Existovaly dva návrhy. Zbourat nebo provést nákladnou rekonstrukci. 

Konečné rozhodnutí města bylo, zachránit budovu staré školy v nezměně-
né, historické podobě. Proto jsme se rozhodli, že v ní bude Návštěvnické 
centrum Šumavy, které městu chybí, a konečně budeme mít důstojné zá-
zemí pro všechny, kteří mají rádi Šumavu a Železnorudsko.“ 

„V říjnu minulého roku jsme dostali finanční dotaci, kterou jsme museli 
do konce roku 2015 proinvestovat. Díky přístupu stavební firmy se nám 
to podařilo a znovu jsem se přesvědčil, že český byznys na tom není zase 
tak špatně. Potkal jsem lidi, u kterých dané slovo platí podáním ruky.  
A nejsou to jen stavbaři. Mohl bych mluvit i o dalších. Všem patří moje 
velké poděkování, včetně zaměstnanců městského úřadu, a to zejména 
místostarostovi, panu Milanu Křížovi,“ děkuje Michal Šnebergr. 

A pokračuje: „Díky všem obětavým lidem jsme mohli už letos, v dub-
nu, z radnice přestěhovat Informační a turistické centrum do nově zre-
konstruované budovy a v červnu instalovat jednotlivé expozice. Kdo nyní 

přijede do Železné Rudy, má kde čerpat vědomosti nejen ze Železnorud-
ska, ale z celé Šumavy. Je zde opravdu co k vidění. Jsou zde kabinety 
Čápa černého, Jelena lesního, Bobra evropského, Geologie a geomorfolo-
gie Šumavy, Bylin a hub, Šumavských lesů, menší 3D kino, přednášková  
a výstavní síň. Chceme udělat expozici našemu významnému rodákovi, 
odborníkovi na lesnictví a myslivost, profesoru Komárkovi a také si při-

pomenout historii budování tunelu pod Špičákem. V současné době jed-
náme s Národním parkem Šumava o vzájemné spolupráci.“ 

Expozice Historie lyžování na Železnorudsku je velkou atrakcí EC. Je 
to dílo zejména pana Emila Kintzla, nadšeného lyžaře a jeho přátel. No-
vinkou je i část, věnovaná Horské službě.

Expozice v EC budou jednak stálé, jednak putovní. Budeme se tedy 
moci těšit na přísun stále čerstvých kulturních zážitků a společensko-věd-
ních informací.                                                                                     Sch

Účastníky slavnostní akce uvítal starosta Železné Rudy Michal Šnebergr.

Slavnostní otevření Environmentálního centra

Slavnostního otevření nového Environmentálního centra se zúčastnilo 
mnoho domácích i zahraničních hostů.

Expozice Historie lyžování na Železnorudsku budila u návštěvníků 
zaslouženou pozornost.

O skvělou hudbu se postaralo duo Karpíšek + Koptík.

Hlavní tvůrce a iniciátor expozice lyžování na Železnorudsku, Emil 
Kintzl, v obležení žen.

Starostové a zástupci partnerských měst pokřtili novou knihu železno-
rudských fotografů.
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Zprávy ze správního

Vážení občané, milí čtenáři. Jistě některým z Vás neuniklo, že do Že-
lezné Rudy zavítala delegace z partnerského města Zernez (Švýcarsko). 
Představitelé města Zernez k nám zavítali na pozvání starosty Železné 
Rudy. Byl pro ně připraven bohatý program, který začal slavnostním ote-
vřením Environmentálního centra, křtem knihy Železnorudsko, další den 
pokračoval návštěvou v Bavorsku, poté hosté navštívili Národní park Šu-
mava, sešli se v Cukrárně Charlotte a se všemi se rozloučili na slavnostní 
večeři v penzionu Böhmerwald. Zeptali jsme se všech čtyř představitelů 
Zernez na jejich dojmy z třídenního maratonu akcí a setkání.

Emil Müller, starosta Zernez
„Jsme rádi, že jsme sem mohli opět přijet. Našli jsme tady své přátele,  

s kterými se vždy rádi vidíme. Doufáme, že budeme spolupracovat na 
společných projektech, které jsme, předjednali v minulosti. Michal Šne-
berger byl před 14 dny u nás, několik věcí jsme projednali, a doufáme, že 
budeme moci naši spolupráci prohloubit.“ A dodává: „Mluvili jsme o růz-
ných projektech, konkrétně se však nemohu vyjádřit, není to jednoduché, 
ale rádi budeme společné věci podporovat.“

Na otázku, co říká novému Environmentálnímu centru, starosta Müller 
odpověděl: „Ano, byli jsme tam, je to moc hezké. Hezky zařízené. Zimní 
sporty jsou nám, v Engadin, velmi blízké, takže se nám velmi líbilo Mu-
zeum lyžování.“

Corsin Scandella, tajemník Zernez
„Jsme tady jako zástupci obce Zernez. Musíme vám složit kompliment 

k slavnostně otevřenému Environmentálnímu / návštěvnickému centru. 
Je to opravdu povedené. Včera jsme byli v Haus zur Wildnis, na německé 
straně národního parku, bylo to pro nás velmi přínosné, mohli jsme si 
zblízka prohlédnout vlky. Dneska jsme byli v Srní, také u výběhu vlků…“ 
Na otázku, zda těch vlků není moc, se směje a dodává: „Ano, ano, zase  
u vlků. Pro nás je to horké téma, protože se k nám začínají stahovat, my je 
ale nechceme. Nemáme je rádi. Ale co je zajímavé, oni stejně přicházejí.“ 
Dále pochválil celý program, příjemné lidi, ocenil setkání se zástupcem 
italského města Aldeno, panem Andrea Nardon a starostou Bayerisch Ei-
senstein, Charly Bauerem. „Přijedeme zase rádi,“ říká, „ale teď jste na 
řadě vy, s návštěvou Zernez.“

Seraina Bickel, zastupitelka Zernez pro sport a turis-
tiku

„Jsem tady již podruhé a lidé jsou zde velmi příjemní. Vážím si toho, 
že mě sem opět pozvali. Věřím, že se podaří udělat některé společné věci. 
Lidé jsou zde opravdu skvělí. Máte zde krásný národní park a úžasnou 
krajinu.“

Alfred Barbüda, revírní hajný a vedoucí Správy lesní-
ho hospodářství Zernez

„Tady je velmi krásně.  Moc se mně tady líbí, především lidé jsou zde 
velmi sympatičtí. My jsme si ty tři dny zde užívali, bylo to super. Počasí 
sice na začátku moc nepřálo, ale nakonec to nebylo tak hrozné. Také jsem 
viděl trochu lesa, a i když jsem z Alp, jsem hajný již 24 let.“ Program byl 
pro pana Barbüda jako dělaný. Přímo ušitý „na míru“. „Ano, program byl 
úžasný! Mluvil jsem s kolegy jak v Bavorsku, tak také v Národním parku 
Šumava, kde nás provázel pan ředitel Pavel Hubený. Bylo to velmi pěkné 
setkání. Hezky jsme si popovídali.“

Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová

Vážení spoluobčané,
Město Železná Ruda zvažuje možnost provozovat službu „Hlášení rozhlasu“.
Nejedná se o klasický rozhlas, ale o komunikaci s občany přes komunikační kanály jako jsou 

např. e-maily nebo SMS zprávy.
Občané by získávali informace, i když se zrovna nebudou nacházet v obci a to dle jejich vlastního 

výběru. Jednalo by se o místní sdělení např.: o plánovaných odstávkách el. proudu, výluka vlaku či 
autobusu, havárie v obci nebo konkrétní ulici, zápis dětí do MŠ a ZŠ, pozvánky na různé akce atd.

Vzhledem k tomu, že v současné době zjišťujeme zájem o tuto službu, obracíme se na Vás. Svůj 
zájem projevíte vyplněním přiložené „nezávazné přihlášky“, kterou odevzdáte na Správním od-
boru, MěÚ Železná Ruda jakoukoliv formou. Formulář můžete vyplnit také pohodlně elektronicky, 
na facebookové stránce Železnorudského zpravodaje, kde naleznete odkaz. www.facebook.com/
Zeleznorudskyzpravodaj

(Přihlášky je možno si též na správním odboru vyzvednout).
V případě, že bude dostatečný zájem, bude služba pro občany zavedena a to zdarma.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat Ing. Caroline Zahradníková mob. 724 053 791,  

e-mail: zahradnikova@zeleznaruda.cz.

Návštěva z partnerského města Zernez

Hosté ze Švýcarska při návštěvě kostela. Zleva: C. Scandella, Emil Müller, 
Seraina Bickel a Alfred Barbüda.

�
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Komu svěřujeme naše děti?
V této rubrice vám představujeme, ve spolupráci s ředitelem školy, pedagogické i nepedagogické pracovníky 

Základní školy Karla Klostermanna v Železné Rudě.

Ing. Tomáš Šafařík 
•	 	Jaká	je	vaše	pracovní	pozice	v	ZŠ	Karla	Klostermanna?	 	

V současnosti jsem třídním učitelem v 8. třídě. Na I. stupni vyučuji 
matematiku a na II. stupni chemii, fyziku a pracovní činnosti.      

•	 	Pocházíte	ze	Železné	Rudy?	 	
Ne, narodil jsem se v Kolíně, kde jsem žil až do roku 1995. Potom 
jsem se přestěhoval do Železné Rudy a zatím poslední změna nastala 
zhruba před 15 lety, kdy jsme opravili starou chalupu v Dešenicích  
a kde bydlím doteď. 

•	 	Jak	jste	se	připravoval	na	profesní	dráhu	pedagoga?	 	
V podstatě už od narození, protože moje matka byla učitelkou. Poté 
jsem prošel celkem úspěšně základní školou, gymnáziem a nakonec 
jsem vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubi-
cích. Po vojně jsem si poprvé vyzkoušel roli učitele, kdy jsem zhruba 
půl roku učil chemii na střední ekonomické škole. Další postupné při-
blížení k této profesi se událo v době, kdy  jsem si vzal za manželku 
učitelku, s níž jsem vyženil další učitelky, a to tchýni a švagrovou.  
I v takovémto rodinném ovzduší jsem se ještě nějaký čas této profesi 
ubránil a učitel se ze mě stal až nedávno. Abych mohl toto povolání 
vykonávat zodpovědně, dokončil jsem v letošním roce dvouleté peda-
gogické studium na Západočeské univerzitě v Plzni. 

•	 	Co	vás	na	práci	učitele	nejvíce	baví?	 	
Musel bych se opakovat po svých předchůdcích, že práce učitele je 
krásná v její různorodosti.  Každá  hodina je jiná a žáci nás nutí být 
neustále ve střehu. Na této práci je často vidět i její užitek, pokud se 
vám podaří žáky něco naučit nebo jim pomoci s různými problémy. 
Nejkrásnější je, když žák a učitel nestojí proti sobě, ale jsou schopni 
spolu vycházet a vzájemně se obohacovat. Navíc, na rozdíl od žáků, 
považuji školu za příjemné prostředí, kde je teplo (až na výjimky, kdy 
v zimě nefungovalo topení), čisté prostředí (až na období, kdy se mě-
nila okna či malovalo) a kde je výborný kolektiv učitelů, spolupra-
covníků a kuchařek, které nás vždy nasytí (až na jedno   nepovedené 
zeleninové rizoto, které jsem fakt „nedal“).

•	 	A	jsou	nějaké	okamžiky,	kdy	jste	učitelem	nerad?	 	
Zatím taková chvíle nenastala. A pokud se hodina úplně nevydaří díky 
některým narušitelům, většinou už při odchodu ze třídy na tyto nepří-
jemnosti zapomínám.

•	 	Jaké	máte	záliby?	 	
Těch je poměrně hodně. Kromě sportu (od mládí jsem hrával te-
nis, stolní tenis, nohejbal, později na škole softbal a volejbal) i pěší 
turistika po hoách, v zimě běžky. Při opravě chalupy jsem si vy-
zkoušel spoustu dalších profesí, nejvíc mě baví práce se dřevem. 
A protože kolem chalupy je velká zahrada, spoustu času věnuji i jí.  
V Dešenicích také už přes deset let hrajeme ochotnické divadlo.   

A konečně rád zpracová-
vám vše, co vyroste na 
zahradě a v okolí v dobré 
pochutiny a nápoje. Tyto 
zkušenosti se snažím 
předávat i žákům, a tak si  
z chemie snad alespoň 
zapamatují, co je kvašení 
a destilace.

•	 	Které	předměty	jste	jako	
žák	 základní	 školy	 ne-
musel	a	které	jste	měl	na-
opak	nejraději?		
Je to už tak dávno, že si 
to přesně nepamatuji. 
Neměl jsem moc v lásce 
dějepis, všechny ty le-
topočty, války, panovní-
ky apod. Vždy jsem se 
naopak těšil na tělocvik 
a každou volnou chvíli 
jsme chodili hrát fotbal, 
což jsme občas provozo-
vali i o přestávkách ve třídě.

•	 	Co	byste	změnil,	kdybyste	byl	ministrem	školství?	 	
Určitě bych zrušil spoustu úředníků, různých konzultantů a poradců 
včetně dalších pochybných firem, které se na školství jen přiživují, 
a ušetřené peníze bych dal přímo ředitelům škol. Ti nejlépe vědí, co 
každá škola potřebuje a prostředky by se tak dostaly přímo do výuky 
a k žákům.

•	 	Jistě	 ve	 škole	 zažíváte	 spoustu	 veselých	 příhod,	můžete	 se	 s	 námi		
o	nějakou	podělit?	 	
To jde jen těžko, protože většinu humorných zážitků nejde vytrhnout  
z konkrétní situace. Určitě veseleji bývá mimo školu na různých ak-
cích či školních výletech.  A protože školu tvoří nejen žáci, ale i uči-
telé, nejveseleji bývá často v kabinetech, ve sborovně či při různých 
setkáních.

Ing. Tomáš Šafařík …učitel, chemikář

Kategorii starších žáku zcela ovládli naši školáci, kteří obsadili první 
čtyři místa. Na pódiu pro nejlepší stojí zleva Jan Malý, Tomáš Pscheidt  
a Martin Malý

Sportovní úspěchy školáků. 
Gratulujeme!

Koncem října se naši mladí sportovci zúčastnili Plavecko-běžeckého 
poháru na Srní. Pořadatelem je pražská sportovní agentura, která s finanč-
ní podporou od starostů šumavských obcí, připravila zajímavý duatlon. 
Sportovci nejprve plavou na čas v bazénu hotelu Srní a potom s odstupem 
vyběhnou do krosového závodu. Naše výprava se vrátila celkem s třemi 
zlatými, dvěma stříbrnými a jednou bronzovou medailí. Své kategorie 
vyhráli Nikola Kochová, Natálie Červená a Tomáš Pscheidt. Další pěk-
né úspěchy železnorudských školáků přidaly plavkyně Vanessa Windsor  
a Laura Nováková, ziskem titulů mistryň Dolního Bavorska!

   Ctirad Drahorád
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J   Podzimní akce v mateřské škole   J
Velkým zážitkem pro Sluníčka byla jízda vláčkem do Alžbětína. Vyu-

žili jsme krásného říjnového počasí, nasadili jsme batůžky se svačinkou 
a vydali se na výlet. Na nádraží jsme navštívili výstavu Netopýrů, kterou 
dětem poutavě přiblížila p. Slodičáková. Děti se dozvěděly vše o životě 
netopýrů, připomněly si zvířátka, která žijí na Šumavě a za odměnu si 
odnesly krásné omalovánky netopýra, které si v NŠ vybarvily a následně 
je ukáží pracovnicím střediska při příští návštěvě.

Při nepříznivém počasí využíváme tělocvičnu v ZŠ a také třidu na  
I. pavilonu (bývalá třída Čmeláků) ke cvičení na překážkové dráze, pohy-
bovým a míčovým hrám.

Také svátek HALLOWENNU Sluníčka pěkně oslavila s rodiči výro-
bou krásného podzimního obrázku a strašidýlka. Strašidelnou a tvořivou 
atmosféru dětem zpříjemnila maminka Sárinky Vetrákové sladkou odmě-
nou.

V úterý 1. 11. jsme měli u Broučků zajímavou návštěvu. Maminka 
Aničky Jirátové si pro děti připravila vyrábění podzimních svítilen ze 
skleniček. Děti malovaly na sklo a každý si svého „BUBÁČKA“ krásně 
ozdobil. Nakonec dala maminka Aničky všem do svítilničky svíčku a děti 
si výrobek odnesly domů. Touto cestou mamince Aničky Jirátové děku-
jeme nejen za návštěvu, ale i za nákup dýní, které jsme společně s dětmi 
vydlabaly. 

Poděkování patří i rodičům Toníka Frenzla za výbornou napečenou 
dobrotu „muffiny – netopýři“, dále rodičům Evičky Škývarové za krásně 
vydlabanou a ozdobenou dýni.

Na závěr bychom velmi rády poděkovaly rodičům Marečka Ztraceného 
za finanční sponzorský dar – formou úhrady a zajištění naladění klavírů  
v obou třídách MŠ (Broučci a Sluníčka).

Za kolektiv MŠ Ludmila Chalupská

ŘEDITELSKÝ 
ŠUPLÍK

Tak nám normální podzim po návratu k zim-
nímu času vede přírodu k zimnímu spánku. 
Nikoliv však ve škole! Za sebou máme už prv-
ní čtvrtletí i rodičovské schůzky. Žáci již jsou 
hodnoceni za své znalosti a dovednosti, které 
doposud získali. A také nás čeká období adven-
tu ve škole, kdy se připravují důležité akce pro 
rodiče. Nejprve, 8. prosince, paní učitelky na 
prvním stupni připraví se svými žáky tradiční 
Vánoční dílnu a poslední den školy před Váno-
cemi žáci druhého stupně předvedou své drama-
tické umění ve vánoční revue.

V letošním roce se podařilo získat ze zdro-
jů MŠMT a Krajského úřadu Plzeňského kraje 
několik desítek tisíc korun na rozvoj školy. Na 
rekonstrukci podlahy v tělocvičně přispěl Kraj 
částkou 100 000,- korun. Ze stejného zdroje 
jsme dostali na mezinárodní spolupráci s ital-
ským Aldenem 15 000,- korun. V současné době 
škola podala žádost o finance z tzv. Výzvy_02, 
která je zaměřená hlavně na podporu a roz-
voj lidských zdrojů. Poskytovatelem dotace je  
v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. Výzva podporuje další vzdělá-
vání pedagogů, doplnění pedagogických sborů  
v mateřské škole a ve škole o podpůrné profese, 

a hlavně ohodnocení učitelů, kteří doučují žáky 
se slabším prospěchem. Tento dvouletý projekt 
bude podpořen z prostředků MŠMT částkou 
885 000,- korun.

Ve škole, pod vedením učitelů, začaly praco-
vat zájmové kroužky. Ve všech přibylo zájem-
ců. Sportovní kroužky mají zapsáno celkem 65 
žáků, ve výtvarném je 20 dětí, v nově zřízeném 

přírodovědném je 25 zájemců a v kroužku lo-
gických a deskových her je zatím 15 školáků.

Věřím, že se v období adventu podaří usku-
tečnit všechny naplánované akce a hlavně udr-
žet vysokou kvalitu vzdělávání a výchovy, ke 
spokojenosti žáků a jejich rodičů.

 Ctirad Drahorád, ředitel školy

Celý první stupeň základní školy se pořádně připravil na příchod hellowenských strašidel.
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Pojďte s námi pořádat různé akce jak pro naše děti, tak pro nás rodiče. Určitě všichni znáte akce: Mikulášská, maškarní, výlety do LE-
GOlandu, Mirákulum, Vánoční Praha a taneční večer pro rodiče (disco či živá hudba).
Tyto akce se však nedělají samy! Stojí za nimi úžasná skupina rodičů. V současné době jejich děti už vycházejí ze ZŠ a tím se naskýtá možnost 
pro nás novou generaci „rodičů, která chce pro své děti zábavu, družení se s ostatními dětmi a poznání…“
Čím víc nás bude, tím víc bude zábavy a méně povinností. Úkoly si rozdělíme a naše síly spojíme!!!
Členský příspěvek je 300,-/rodinu/celý rok.    

Přihlásit se můžete na tel. čísle: 608 666 929 nebo 725 845 852
Další informace lze získat i na výše zmiňovaných akcích: 5.12.2016    Mikulášská – AULA ZŠ

Železnorudský smíšený sbor v Bavorsku

Vánoční Ježíškova pošta 
v Železné Rudě opět v provozu!

Staňte se členem Unie rodičů v Železné Rudě!

Již tradičně od začátku prosince otevírá v Železné Rudě Ježíškova pošta svoji  
kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, 
až po jejich rodiče, babičky a dědečky. Aby potvrzená přáníčka ještě včas dorazila  

k odesilateli, končíme s razítkováním 18. prosince, pokud přinesete přáníčka osobně, 
pak samozřejmě až 23. prosince.

Osobně přineste svá přání, pohlednice, kartičky a dopisy včas do ITC,  
nebo zašlete na adresu:

ITC - Ježíškova pošta 
1. máje 12

340 04 Železná Ruda

abychom Vám, nebo dětem, mohli poslat potvrzená přáníčka zpět,  
nebo na adresu, kterou si určíte. 

Nezapomeňte proto přiložit ofrankovanou obálku se zpáteční adresou! 
A ještě nezapomeňte ponechat na vánočních přáních a hlavně  

pohlednicích dostatek místa na razítko od Ježíška.  
Železnorudská Ježíškova pošta se na Vaše přáníčka moc těší!

30. října se uskutečnil slavnostní koncert ŽSS 
v bavorském opatství a klášteře v obci Niede-
ralteich. O co vlastně šlo a jaký měl sbor ohlas, 
jsme se zeptali paní Libuše Löffelmannové.

„Celá akce byla hodně povedená a zásluž-
ná. Prohlédli jsme si hospic, a poté byl koncert  
v nádherné katedrále. Prostředí to bylo oprav-
du skvostné. V této katedrále vystupují jen ta 

uskupení, která si pořadatelé  vyberou a pozvou.  
Z Čech tam byl např. v červnu Symfonický or-
chestr Českého rozhlasu z Prahy. Zvolili jsme 
duchovní repertoár  a přidali pár krásných, jem-
ných lidovek. Publikum, včetně pana ředitele 
hospicu a pana faráře z tamního opatství, bylo 
spokojené a to se pak projevilo na finančních 
darech na závěr koncertu. Naše vystoupení bylo 

totiž charitativní, právě ve prospěch hospicu  
a vybralo se opravdu hodně peněz. Máme ra-
dost, že jsme mohli naším zpěvem pomoci 
dobré věci“, uzavřela Libuše Löffelmanno-
vá, členka Železnorudského smíšeného sboru.  
A nám nezbývá nežli poděkovat za skvělou re-
prezentaci našeho města.

Světluše Chabrová

Šumavské štrůdlování
V sobotu 8. října proběhl v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic druhý ročník Šumavského štrůd-

lování. Sešlo se na dvě desítky vzorků jablečných štrůdlů a sladká vůně pečených jablek a skořice se linula 
celým domem. Porota se starostou Hartmanic Pavlem Valdmanem v roli čestného předsedy měla celou hodi-
nu co dělat, aby vybrala ten nej. Vítězkou se stala paní Strnadová. Touto cestou jí ještě jednou blahopřejeme  
a prosíme jí, aby se přihlásila na naši e-mailovou adresu nebo níže uvedený telefon. Rádi bychom získali 
recept na její vynikající štrůdl, abychom ho mohli zveřejnit na našich webových stránkách.

Děkujeme všem sponzorům za hodnotné a krásné ceny, vyhodnoceným kuchařkám gratulujeme a už se 
těšíme na třetí ročník, na kterém vás samozřejmě velice rádi přivítáme.

Šumavské cesty, z. s. www.sumavskecesty.cz, e-mail: sumavske.cesty@centrum.cz,  mobil: 603 26 50 34
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Centrum volného času

V rámci otevření Návštěvnického centra a Environmentálního centra 
byla pokřtěna nová reprezentativní obrazová kniha Železnorudsko – Šu-
mava. Pro někoho se to může stát zajímavým dárkem k blížícím se váno-
cům, nemyslíte? Knihu je možné zakoupit v Informačním a turistickém 
centru, které je součástí právě zmíněných center v budově bývalé ZŠ,  
v ulici 1.Máje. Za necelé dvě stokoruny získáte více než sto stran fotek  
z Železnorudska a širokého okolí, někdy i z ptačího pohledu díky R. Johno-
vi.                                                                                                                fb 

Nová kniha Železnorudsko  
– Tip na dárek?

V Centru volného času při Základní škole Karla Klostermanna v Železné Rudě se pod vedením paní učitelky Milušky Amortové schází v pondělí  
a v úterý děti, a to od 14.00 h – 16.00 h a ve středu dospělí, od 17.00 h  – 19.00 h. Více nám o své činnosti paní Miluška Amortová, paní Radka Andrej-
číková a pan Miloslav  Kulich prozrazovat nechtěli, a tak jsme pro naše čtenáře připravili alespoň fotoreportáž. Pravdou je, že usměvavé tváře všech, 
kteří CVČ navštěvují, hovoří za vše.
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Pozvánka na Adventní koncert do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic
Prosinec je ve většině našich rodin měsícem gruntování, pečení cukroví a nakupování. Zkrátka měsíc stresu. 
Pojďme se společně na chvíli zastavit, vydechnout a užít adventní atmosféru. Pojďme společně prožít krásné odpoledne ve vyjímečném prostředí 

při hudbě kytarového virtuosa Štěpána Raka. 

Zveme vás v sobotu 10. prosince 2016 od 16:00 h na adventní kytarový 
koncert Štěpána Raka do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.

Vstupenky za 220,- Kč jsou ke koupi v Informačním turistickém centru v Železné Rudě a v Městském informačním středisku v Hartmanicích, 
budou k dostání hodinu před koncertem v sobotu 10. prosince 2016 přímo v Dobré Vodě (Dům sv. Vintíře) a cca 20 min. před koncertem přímo  
v kostele.                                                                                                                                                                                              Šumavské cesty, z. s.

Náš kynologický klub pořádá každý rok několik akcí. Začínáme v květnu zkouškami 
podle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu. 

22.5.2016 nastoupilo 6 psovodů a všem se zkouška vydařila. Posuzovala paní Ing. Lea 
Šveráková z Prachatic.

25.6.2016 bylo přihlášeno 6 psovodů, 1 nenastoupil a 1 neprošel, opět posuzovala paní 
Ing. Lea Šveráková.

26.6.2016 přišlo 8 psovodů, 2 neuspěli - rozhodčí Jaroslav Hartl z Domažlic.
 V tento měsíc jsme pořádali ukázku výcviku psů pro MŠ, která se všem velice líbila. 

Děti si mohli vyzkoušet dát psům kousnout do ochranného rukávu, ale nejvíce si to užili  
s paní Markovou ze Záchranné brigády kynologů Plzeňského kraje a její fenkou Meduš-
kou, která je vyhledávala v různých úkrytech.

17.9.2016 přihlášeno 10 psovodů, 1 nenastoupil a 4 neprošli. V tento den nám počasí 
vůbec nepřálo. Celý den nám propršel a i to mělo vliv na některé psi. Rozhodčí Theodor 
Krajčí z Nýřan.

22.10.2016 jsme uspořádali SRANDA ZÁVOD s čuníkem na grilu. Zde se přihlásilo 
19 účastníků s 24 psy. Tento závod si opravdu všichni užili. Byla zde základní poslušnost, 
kterou by měl zvládat každý psík. Druhá část se skládala ze slalomu i se psem, překážkové 
dráhy, hod na kuželky, pes musel proběhnout agility tunelem a dalšími překážkami. Nejví-
ce se všem líbilo aportování buřta. Ze všech psů přinesli celého buřta jen 2 psi.

Každý dostal diplom, věcnou cenu a nakonec proběhla tombola. Už teď se všichni těší 
na příští rok. Nejmladším účastníkem byla Ema Hodková z Horšovského Týna, která vy-
hrála dort, nejstarší účastník Karel Kolerus z Klatov taktéž vyhrál dort. Nejlepší psovod 
tohoto závodu byla Petra Uldrychová ml. z Dešenic – ZKO Železná Ruda, která vyhrá-
la velký koláč. Byli zde účastníci z Klatov, Sušice, Horšovského Týna a Kolovče. Dále 
bychom chtěli poděkovat sponzorům: Cukrárna Pohádka, cukrárna Sněhurka, Hopsárium 
bublina, Zuzaně Kinkorové z Nýřan, Mirce Záhořové, Zuzaně Markové, Petře Uldrychové 

st. a městu Železná Ruda, které nám každý rok 
poskytuje finanční příspěvek. 

24.9.2016 zúčastnilo se 6 psovodů, 2 neuspě-
li – rozhodčí Ing. Lea Šveráková

Poslední akce v tomto roce se konala 
5.11.2016 a byly to opět zkoušky. Přihlášeno 
bylo 8 psovodů, 1 nenastoupil a 1 neprospěl. 
Posuzoval pan Jaroslav Hartl. Všechny zkouš-
ky figurovala a šlapala cizí stopy Janina Kli-
mentová. Všem bychom chtěli poděkovat za 
sportovní chování a vystupování. Pravdou je, 
že pes může být sebe líp připravený a přesto se 
zkouška nepovede.

Pokud se chcete podívat na ostatní fotky, zde 
je odkaz. www.tsou.rajce.idnes.cz nebo www.
a2n2.rajce.idnes.cz

Členové kynologického klubu

Zuzana Kinkorová při překonání překážky.

Nejlepší účastník závodu Petra Uldrychová ml.

Ohlédnutí za kynologickou sezónou
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Vážení čtenáři, 
a především řidiči, jak jsme psali v minulém čísle,  dávejte pozor. Začaly namrzat silnice, několikrát se již objevil na silnicích i sníh. Nehledě na brz-

kou tmu, mlhy, deštivé počasí… I to se bohužel podapsalo na událostech v uplynulém měsíci. Ale i vy, chodci, kteří se pohybujete mezi obcemi, buďte 
opatrní! Chodci mají totiž za povinnost nosit na svém oblečení reflexní prvky. Pokud náhodou zapomenete, poradíme, sviťte alespoň svým mobilním 
telefonem. Řidič má šanci zahlédnout neosvětleného chodce v tmavém oblečení až na posledních několik desítek metrů, které urazí během vteřiny, 
nemůže tedy správně zareagovat a chodci se bezpečně vyhnout.

Říjen  2016
1 x požár           3x dopravní nehoda            2x únik látek           6 x technická pomoc

  1. 10. –  K požáru tújí jsme vyjeli na místní hřbitov. Na místě se nacháze-
la jedna doutnající túje, kterou návštěvník hřbitova před naším 
příjezdem částečně uhasil. Pomocí vysokotlakého proudu byla 
túje zcela uhašena.

  2. 10. –  V nočních hodinách jsme vyjeli k odstranění stromu spadlého 
přes jeden jízdní pruh, na hlavní silnici na Klatovy. Pomocí mo-
torové pily byl rozřezán a odstraněn.

  2. 10. –  Během dopoledne jsme zasahovali u dopravní nehody jedno-
ho osobního automobilu, se kterým řidička narazila do svodidel 
nad Javornou. Po provedených protipožárních opatřeních a ukli-
zení vozovky od rozbitých částí vozu, se jednotka vrátila.

  3. 10. –  Ve večerních hodinách jsme byli vysláni k dopravní nehodě 
osobního automobilu, který srazil chodce mezi Železnou Rudou 
a Alžbětínem. Přes veškerou snahu záchranářů, kteří na místě 
prováděli resuscitaci, sražená osoba střet nepřežila. Řidič vyvázl 
bez zranění. K neštěstí přispělo zhoršené počasí i chodec, který 
šel po vozovce v tmavém oblečení.

  5. 10. –  K otevření uzamčeného bytu, ve kterém zůstala uvězněná jeho 
majitelka po zdravotní příhodě, jsme vyjeli do ulice Klatovská. 
Za dohledu Policie ČR byl byt zpřístupněn pro záchranáře.

  7. 10. –  Likvidace nebezpečného bodavého hmyzu, který se usadil  
v domě alergického majitele na Špičáku.

  9. 10. –  Snesení nemohoucí pacientky pro Dopravní zdravotnickou služ-
bu na Špičáku.

14. 10. –  Likvidace nebezpečného bodavého hmyzu z chaty v Hamrech, 
kde ohrožoval hosty.

24. 10. –  K úniku oleje z poškozeného nákladního automobilu jsme vyjeli 
na Špičák. Při poruše motoru nákladního automobilu, vezoucího 
dříví, z něj uniklo několik litrů oleje. Ten byl pomocí sorbentu 
odstraněn. Vzhledem k poškození motoru musel být náklad pře-
ložen a to si vyžádalo cca 20 minutovou celkovou uzavírku sil-
nice za asistence Policie ČR. Po přeložení nákladu byl nepojízd-
ní nákladní automobil odtažen na nedaleké parkoviště Kaskády.

25. 10. – Asistence Policii ČR při nasvícení místa události.
31. 10. –  Odstranění uniklého oleje z poškozeného automobilu po střetu  

s lesní zvěří u Hojsovy Stráže. 
Filip Brož

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Na křižovatce ulic Javorská, Špičácká a Zahradní se měl touto dobou 
dokončovat kruhový objezd, který bude první etapou ze tří, které budou 
znamenat celkovou rekonstrukci hlavního tahu skrze město, která také 
přinese dlouho očekávané opravy chodníků. Zpoždění při výběrovém 
řízení na zhotovitele a obavy z brzkého příchodu zimy, odsunuly stavbu 
až na jaro příštího roku.                                                                         fb

22. 10. –  Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu se stala mezi 
Javornou a Železnou Rudou. Vzhledem k nepřesně nahlášené 
události a k tomu, že se vozidlo nacházelo 2 m pod úrovní silni-
ce, na střeše, v protisměru, bylo v nočních hodinách při hledání 
všemi složkami IZS napoprvé nenalezeno. Po několika dalších 
minutách se všichni na místo nehody dostavili a poskytli pomoc 
třem lehce zraněným osobám, které se již nacházely mimo ha-
varovaný vůz.
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Mnozí z nás by si přáli využít služeb obchodního domu, ze kterého 
si můžeme bez zaplacení odnést domů několik tašek oblečení, a po 
vyzkoušení v klidu domova teprve zaplatit vybrané zboží. Že tako-
vý obchoďák neexistuje? Omyl. Nachází se pár desítek kilometrů od 
Železné Rudy, v desetitisícovém bavorském městečku Waldkirchen.

Obchodní dům, který nese rodinné jméno, Garhammer, funguje od 
roku 1869. Původně zde bylo k mání zboží všeho druhu, od sedm-
desátých let minulého století se specializuje především na módu. Na 
ploše 9 000 metrů čtverečních je zde k dostání vše od prádla až po 
obuv a módní doplňky. „Nabízíme zboží předních světových značek  
i konfekci střední třídy, laciné výrobky, které lze zakoupit v diskont-
ních prodejnách, byste u nás hledali marně. Klademe důraz především 
na kvalitu. Naši nákupčí neustále vybírají zboží v metropolích světové 
módy jako je Londýn nebo Milano a i na prestižních módních veletr-
zích,“ uvádí pokračovatel rodové tradice Christoph Huber, který vede 
firmu spolu s bratrem Johannesem.

„Vsadili jsme na přátelské chování k zákazníkům, vzájemnou dů-
věru a vysokou kvalitu doplňkových služeb,“ uvádí Christoph Huber. 
Obchodní dům má v současné době 76 tisíc stálých zákazníků, z toho 
zhruba 1 300 majitelů zákaznické karty sem pravidelně míří z Čech. Za-
jímá je především značkové zboží. Oblékají se zde obyvatelé z Rakouska  
i vzdálenějších regionů Německa. „V současné době zaměstnáváme zhru-
ba 500 lidí, včetně tří spolupracovníků hovořících česky. K našemu ser-
visu patří možnost, kterou dáváme stálým zákazníkům, a to, že si mohou 
odnést domů zboží, které se jim líbí a doma si je vyzkoušet s vlastními do-
plňky. Na vrácení a zaplacení toho, co si vyberou, mají desetidenní lhůtu. 
Zákazníkům, během nákupů v obchodním domě, nabízíme nápoje včetně 
sektu zdarma. Samozřejmostí jsou opravy oděvů, které zajišťujeme z pod-

statné části do jedné hodiny. Klientům vybraných hotelů v okolí nabízíme 
možnost dopravy na nákupy firemním autem. Návštěvníci našeho města 
to považují za zpříjemnění pobytu,“ dodává Christoph Huber.

O expanzi do jiných regionů Německa bratři Huberové neuvažují. Je-
jich prioritou je rozvoj obchodního domu ve Waldkirchenu. Novou služ-
bou pro zákazníky jsou on line nákupy, kdy si zákazník  objedná zboží  
a firma mu ho přiveze až domů. V současné době probíhá výstavba no-
vého parkovacího domu, který  po dokončení v polovině roku 2017 bude 
nabízet 250 nových parkovacích míst.

Jaroslav Marian

Zákazníci z Čech míří za značkovou módou do Waldkirchenu 
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Fotbal

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Skončila podzimní část soutěžního ročníku 2016/2017 III. třídy 
mužů, ve které naše městečko úspěšně reprezentují fotbalisté Že-
lezné Rudy. Po půlce soutěže jsou na špici tabulky, což by jim 

zaručovalo postup do vyšší třídy. Nezbývá než držet palce a na jaře chodit poctivě fandit 
a podporovat, aby pozici udrželi. První jarní zápasy by se měly odehrát koncem března. 
Rozpisy zápasů vám opět včas přineseme.

Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala téměř padesátikilo-
metrový traťový úsek mezi Klatovy a Železnou Rudou. Slavnostní ukon-
čení této rozsáhlé rekonstrukce proběhlo 3. listopadu 2016, v prostorách 
železniční stanice Železná Ruda-Alžbětín, která leží přímo na česko-ně-
mecké hranici. Hlavním přínosem projektu je především zvýšení traťové 
rychlosti a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků, ruku v ruce s tím i zajištění 
většího pohodlí a bezpečnosti cestujících.

V rámci stavby došlo k úpravám železničního svršku a spodku, ob-
novou prošla také kabelizace. Ve všech železničních stanicích s výjim-
kou Klatov a na dotčených traťových úsecích stavbaři vybudovali nové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Nově 
bylo vybudováno celkem devět přejezdových zabezpečovacích zařízení, 
ostatní přejezdy byly upraveny a zapojeny do systému dálkového řízení.  

Železniční stanice a zastávky na trati byly osazeny kamerami a vybu-
dován byl také rozhlasový a informační systém. Dále byl na celé trati 
zaveden moderní přenosový systém sloužící k přenosům dat a ovládání 
ostatních technologií. Rekonstruován byl i traťový a místní rádiový sys-
tém. Celá trať je nyní řízena z dispečerského pracoviště, které je umístěno 
v železniční stanici Železná Ruda - Alžbětín.

Zhotovitelem stavby s názvem Rekonstrukce trati Klatovy – Železná 
Ruda byla společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy tvořená společníky Sub-
terra a.s., OHL ŽS, a.s., a AŽD Praha s.r.o. Jedná se o fázovaný projekt. 

Příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti za fázi I dosáhl 588 252 588 
Kč. U fáze II je zpracována žádost spolufinancování z OP Doprava v pro-
gramovém období 2014 – 2020. Předpokládané celkové investiční nákla-
dy činí 990 561 478 Kč bez DPH. Národní financování zajišťuje Státní 
fond dopravní infrastruktury.

Převzato z TZ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Cestování vlakem z Klatov do Železné Rudy bude příjemnější

Marek Ztracený natáčel  
v Železné Rudě

V druhé polovině října natáčel v Železné 
Rudě a okolí, videoklip ke své nové písni míst-
ní rodák, propagátor, hudebník, skladatel i zpě-
vák, Marek Ztracený.

Nezbývá než mu popřát, aby se jeho písni 
„Vlastní svět“ dařilo v rádiích a hitparádách, 
jako již mnohokrát jeho předchozím výtvorům. 

Foto: Petr Vonásek, fb

15. 10. 2016   SRK Ž. Ruda – Dukla Janovice B 2:1 (2:1)   
Branky: 13. Hájek Vítězslav, 44. Kasl Lukáš – 42. Jelínek Pavel 

22. 10. 2016   S. Chudenice – SRK Ž. Ruda 2:1 (1:1)   
Branky: 15. Soupír Jakub (pen.), 77. Vachtl Pavel – 28. Kasl Lukáš 

29. 10. 2016   SRK Ž. Ruda – TJ Bezděkov 12:0 (6:0)   
Branky: 9. Kasl Lukáš, 12. Holický Marek, 17. Kasl Lukáš, 22. Holický 
Marek, 28. Maška Jan, 30. Maška Jan, 62. Gajdušek Marek, 63. Velacký 
Pavel, 75. Maška Jan, 76. Hach Karel, 82. Škach Josef, 89. Maška Jan 

  5. 11. 2016   Tatran V. Hydčice – SRK Ž. Ruda 1:2 (1:1)   
Branky: 38. Zelený Zbyněk – 32. Halama Martin, 53. Zelenka František 
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Železnorudsko	Vás	baví!
ŽELEZNORUDSKÝ ADVENT

 Akce:   Pořadatel/místo:   Kontakt:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 11. Šumavské hody  Hotel a pivovar Belvedér   376 397 016
15:00 - vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 11. Pohádkové pivo pro rok 2017 Hotel a pivovar Belvedér   376 397 016
13:00 -9. ročník mezinárodní pivovarské soutěže  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 11. Adventní koncert  Hojsova Stráž, kostel   376 361 227
18:00 - v kostele v Hojsově Stráži zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 11. Rozsvícení vánočního stromku Město Žel.Ruda / u kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy  376 397 033
15:00 - odpolední program s překvapením pro děti, Ježíškova pošta, v 17:00 zazpívá Železnorudský smíšený sbor, rozsvícení 
 vánočního stromu v 17:15, svařáček, klobásy,.…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 11. Zvonkový průvod k hotelu Belvedér Hotel  a pivovar Belvedér, Žel.Ruda  376 397 016
17:45 - od kostela se průvod vydá na Belvedér……
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 12. Setkání u kaple sv. Barbory  ŽR klub / Žel. Ruda,   376 397 185
13:00 - tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 12. Mikulášská zábava  SDH H.Stráž / Hotel „Na Stráži“  376 361 227
20:00 -  BK BAND
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. 12. Mikulášská nadílka  Penzion „Dračí vila“   376 390 124
18:00 - také Hojsovu Stráž navštíví Mikuláš s čerty…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 12. Mezinárodní vánoční trh – 8. ročník Bayerisch Eisenstein, centrum  +49 9925 940 316
 12:00-19:00 - tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 12. Hojsovka sobě  Kostel H.Stráž    376 361 227
21:00 - nejen vánoční koledy zazpívá „Štědrovečerní hojsovecký orchestr“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 12. Vánoční koncert  Kostel v Železné Rudě    376 397 033
18:00 - v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy vystoupí Železnorudský smíšený sbor, o.s., sólisté, orchestr … 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 12. Sjezd z Pancíře na historických lyžích Otevřená Šumava o.s.   724 062 612
11:00 - sjezd v historickém oblečení na historických lyžích, start a cíl: horní část Weissovy louky na Špičáku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 12. Železný pašerák  HS Šumava / Pancíř   376 397 273 
17:00 - 5. ročník, otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, start u dolní stanice lanovky na Hofmanky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 12. Světlušky   SKI&BIKE Špičák / Sjezdovka Sirotek  376 397 167
17:00 - předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. 12. Silvestrovský sjezd s pochodněmi SA Špičák, HS Šumava / sjezdovka Šance   376 397 167
17:00 - tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance, s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. 12. Půlnoční silvestrovský běh  Hojsova Stráž    376 361 227
23:00 - akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Další akce najdete na:
ITC Města Železná Ruda, Třída 1. Máje 12  Tel./Fax: +420 376 397 033 e-mail: itcruda@sumava.net www.sumava.net/itcruda




