
Vážení čtenáři Železnorudského Zpravo-
daje. Dovolte nám, abychom vás, jako redak-
ce, krátce pozdravili v novém roce a sezná-
mili vás s tím, co chystáme v dalším období. 
Kromě známých, zavedených rubrik bychom 
chtěli do Železnorudského Zpravodaje za-
řadit pravidelný příspěvek z dob dávno mi-
nulých. Nebude se jednat o žádnou kroniku, 
ostatně kronika města je ztracena, takže ani 
my nemáme přístup k takovému materiálu, 
ale rádi bychom zařadili tématické okruhy 
z historie Šumavy. Pokud byste vy, naši čte-
náři, měli nějaký další námět, který bychom 
mohli zpracovat, kontaktujte nás na e-mai-
lové adrese redakceZZ@email.cz. Sledovat 
nás můžete také na FB www.facebook.com/
ZeleznorudskyZpravodaj. Pokud máte zájem 
o zasílání elektronické verze zpravodaje, na-
pište nám na výše uvedený redakční e-mail, 
o zbytek se již postaráme my. 

Děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme 
vám nejen zdraví a životní pohodu, ale také 
dostatek vzájemné úcty a tolerance.

Vaše redakce

Uvnitř si přečtete:  Usnesení z veřejného zasedání • Komu svěřujeme naše děti • Rozhovor s panem Michalem 
Šnebergrem, starostou města ŽR • Ohlédnutí za rokem 2016 • Ski&Bike Špičák • Železnorudsko vás baví

MĚSÍČNÍK MĚSTA                 ROČNÍK XVII                 LEDEN 2017                 ZDARMA                 www.zeleznaruda.cz

Editorial

Malé ohlédnutí za novoročním ohňostrojem v Železné Rudě. Pohled nad kostel a Samoty
                                                                                                                                                  Foto fb

Vánoční koncert ŽSS
Vánoční koncert v kostele v Bayerisch 

Eisenstein, který se konal 28. prosince, byl 
opravdu nádherný. Železnorudský smí-
šený sbor tak završil na konci roku své 
desetileté působení a společně se sbor-
mistrem Martinem Červenkou se předvedl  
v celé své umělecké kráse. Kromě obvyk-
lého repertoáru zazněla také nová autorská 
skladba Martina Červenky „Malá vánoční 
suita“. ŽSS byl posílen hned na začátku 
vystoupení dětským sborem a také orches-
trem. Celý koncert byl umocněn působi-
vým prostředím krásného kostela a vánoč-
ní výzdobou.
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Přítomni:    pp. Šnebergr, Kříž, Horek, Mareš, Papež, 
Sekyra A., Sekyra M., Smola, Brož, Kořán, 
Lehká, Roubal 

Nepřítomni: -  Omluveni: p. Navrátilová
Místo konání:  zasedací místnost MěÚ Železná Ruda  
Doba konání:  23. 11. 2016, 18:00 hod. 
17/519 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet města Železná 
Ruda pro rok 2017 takto: 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 51 680 tis. Kč 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 49 700 tis. Kč 
Pro:11  Proti:-  Zdržel se: p. Brož 
17/523 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účelový peněžitý dar 
na léky ve výši 600,- Kč/osobu, pro občany, kteří mají trvalý pobyt ve městě 
Železná Ruda a kteří dovrší v roce 2016 - 62 let a více. Peněžitý dar bude 
čerpán prostřednictvím dárkové poukázky vydané na správním odboru města. 
Pro:12  Proti:-  Zdržel se: - 
17/525 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro R TEAM, Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč. 
Pro:12  Proti:-  Zdržel se: - 
17/527 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace Luboši Novotnému na pořízení rehabilitační pomůcky – hand-
biku s podporou elektromotoru a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Záro-
veň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 
Pro: 12  Proti: -  Zdržel se: - 
17/528 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vydávání parkovacích 
karet pro rok 2017. 
Pro: 9  Proti: p. Roubal  Zdržel se: pp. Kořán, Brož 
17/530 - Zastupitelstvo města Železná Ruda projednalo a schválilo s platností 
od 1. 1. 2017 cenu vodného a stočného pro rok 2017. 
Cena vodného pro rok 2017 činí 22,59 Kč / m3 bez DPH a cena stočného pro 
rok 2017 činí 26,66 Kč / m3 bez DPH. 
Cena vodného a stočného je shodná s rokem 2016. 
Pro: 9  Proti: pp. Lehká, Kořán  Zdržel se: p. Mareš 
17/533 - Zastupitelstvo města Železná Ruda v souvislosti s nenaplněním výše 
finančních prostředků ze žádosti o dotaci bere na vědomí informace o sta-
vu projektu „Turistickým vláčkem okolím Železné Rudy“ v současné chvíli 
odstupuje od Kupní smlouvy a souhlasí s podáním nové žádosti o dotaci na 
pořízení turistického vláčku v rámci Národního programu podpory cestovního 
ruchu – podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu. 
Pro: 10  Proti:-  Zdržel se: pp. Roubal, Sekyra A. 
17/534 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z Ope-
račního programu Zaměstnanost ve výši 1.904.479,50 Kč na grantový projekt 
„Zlepšení strategického rozhodování ve městě Železná Ruda“. 
Pro:12  Proti:-  Zdržel se: - 
17/535 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr obnovy vozové-
ho parku – náhradu za Unimog a nákup vozidla pro hasiče. 
Pro: 9  Proti:-  Zdržel se: pp. Mareš, Lehká, Smola 
17/537 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 
471/32 o výměře 343 m2 v k. ú. Špičák ve prospěch pana Ladislava Karáska, 
bytem Lesní stezka 272, Háj u Duchcova za cenu 24.010,- Kč odpovídající 
sazbě 70,-Kč/m2. 

Pro: pp. Mareš, Lehká, Smola, Šnebergr, Kříž, Sekyra a M., Horek   
Proti: pp. Roubal, Sekyra A., Papež, Kořán  Zdržel se: p. Brož 
17/541 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy  
o spolupráci mezi Městem Železná Ruda a paní Renátou Kaufmannovou, by-
tem Tachovská 1378/51, 323 00 Plzeň a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Uzavření této smlouvy je podmínkou povolení výjimky ze zákazu stavební 
činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře na demolici stávajícího 
objektu bývalého rekreačního zařízení na pozemku st.p.č. 30/1 v k.ú. Alžbětín 
a výstavbu Domova pro seniory na pozemcích st.p.č. 30/1, 23/8 a 24/11 v k.ú. 
Alžbětín. 
Pro:8  Proti:-  Zdržel se: pp. Mareš, Lehká, Smola, Papež 
17/542 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro 
pana Dinh Van Hien, Alžbětín 4, 340 04 Železná Ruda na změnu užívání ob-
jektu Alžbětín čp. 4 z prodejny drobného zboží a textilu na nehtové studio  
a kadeřnictví. 
Pro:12  Proti:-  Zdržel se:- 
17/543 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro 
společnost PALMGAS s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, na 
výstavbu čerpací stanice PHM Alžbětín, schvaluje uzavření příslušné smlou-
vy o spolupráci a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Pro: 12  Proti:-  Zdržel se:- 
17/544 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá povolení výjimky ze zá-
kazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro paní 
Renátu Kaufmannovou, Tachovská 1378/51, 323 00 Plzeň, na výstavbu pen-
zionu se sportovním programem a restaurací umístěného na pozemku p.p.č. 
282/1 v k.ú. Železná Ruda. S paní Kaufmannovou bude jednáno o smlouvě  
o spolupráci a řešení dalších souvislostí s vodní plochou. 
Pro:12  Proti:-  Zdržel se:- 
17/545 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze zákazu 
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Ing. 
Pavla Drobila, Za Vodárnou 181/2 Hradiště, 326 00 Plzeň, na výstavbu rodin-
ného domu na parcele p.p.č. 413/101 v k.ú. Železná Ruda (úprava projektu již 
vydané výjimky). 
Pro: 9  Proti:-  Zdržel se: pp. Lehká, Kořán,Papež 
17/549 - Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí, aby problém s TV sig-
nálem byl řešen pomocí rozšíření IP televize. V první fázi se budou realizovat 
oblasti ulic Řezná, Šumavská, 1.Máje a dále propojení stávajících vysílačů. 
Postupně budou budovány podzemní podzemní optické trasy souběžně s pro-
váděnými výkopy při stavebních akcích města.
Město Železná Ruda svolá veřejnou prezentaci funkcí IP TV, zodpovídá 
správní odbor. 
Zastupitelstvo města Železná Ruda upřednostňuje řešení zavedení datového 
televizního vysílání a bude se snažit podporovat zavedení tohoto systému. 
Pro:12  Proti: -  Zdržel se:- 
17/551 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vybudování „muzea 
železné opony“. Budou hledány prostory, dotační program a náplň. 
Pro:12  Proti:-  Zdržel se:- 
…kompletní usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete na webo-
vých stránkách města: www.zeleznaruda.cz

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.17

Finanční odbor Městské úřadu Železná Ruda vydává od ledna 2017 parkovací karty (P-karty) pro rezidentní stání na rok 2017. Výše poplatku zůstá-
vá zachována dle Sazebníku finančních úhrad z roku 2016 přijatých usnesením ZM č. 10/275 ze dne 7. 12. 2015, jako součást Nařízení města Železná 
Ruda, kterým se upravují podmínky dopravního režimu na území města Železná Ruda, přijatý usnesením RM č. 33/363 ze dne 19. 11. 2001.

Nově lze zakoupit Návštěvní P-kartu 2017 v ceně 75,- Kč/den i na služebně Městské policie Železná Ruda a v Informačním turistickém centru Že-
lezná Ruda.Zároveň je jako návštěvní P-karta na vyhrazených parkovištích akceptován lístek z parkovacího automatu parkovišť u kostela a cukrárny 
Charlotte s tarifem denní stání v ceně 75,- Kč.

Vzor P-karet 2017 a platný Sazebník finančních úhrad je vyvěšen na úřední desce města Železná Ruda a na internetových stránkách města Železná 
Ruda www.sumavanet.cz/muruda/urednideska.                                                                                                      Josef Podlešák, velitel Městské policie

Parkovací karty 2017
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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.

Mgr. Daniela Pluhařová
•	 Jaká	 je	 vaše	 pracovní	 pozice	 v	 ZŠ	 Karla	
Klostermanna?
Jsem třídní učitelkou čtvrté třídy, kde vyučuji 
český a anglický jazyk. Každý den si ale ještě 
ráda zaběhnu na druhý stupeň, abych si moh-
la spolu se svými žáky trochu „zašprechtit“  
v hodinách německého jazyka. Nastoupila jsem 
v roce 2009 a minulý školní rok jsem se sem po 
rodičovské dovolené opět ráda vrátila. 
•	 Pocházíte	ze	Železné	Rudy?
Ne, pocházím z Klatov. V současné době ale 
žiji v jedné malé vesničce, protože jsem od-
jakživa měla ráda přírodu, ticho a klid. Velká 
přelidněná města mě nikdy nelákala. 
•	 	Jak	jste	se	připravovala	na	profesní	dráhu	

pedagoga?
Studovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni, obor český a německý 
jazyk pro II. stupeň ZŠ. S klidným svědomím však mohu říci, že nejvíc 
mě naučila samotná praxe a také bohaté zkušenosti mých starších kolegů, 
kteří mi v začátcích mé učitelské kariéry neváhali poradit a pomoci, za 
což jsem jim nesmírně vděčná. 
•	 Co	vás	na	práci	učitelky	nejvíce	baví?
Svoje povolání mám ráda a každodenní setkávání s dětmi mě těší, i když 
přiznávám, že víkendy taky nejsou k zahození. Každý den ve škole je 
úplně jiný, každá hodina přináší něco nového a to mi vyhovuje. Zajímají 
mě osobnosti a charaktery dětí, se kterými se setkávám. Přemýšlím, jak 
je co nejlépe motivovat k práci, jak co nejvíce podpořit ty, kteří potřebují 
pomoc a nevěří si. Uvažuji o důvodech jejich jednání, pokouším se jim 
pomoci při řešení nejrůznějších konfliktů a trápení. Snažím se zvolit ten 
nejefektivnější způsob, jak jim předat něco pozitivního. To je pro mě ob-
rovská výzva a z každého sebemenšího úspěchu svých žáků mám radost. 
A určitě nemám na mysli pouze úspěchy ve školní práci. 
•	 A	jsou	nějaké	okamžiky,	kdy	jste	učitelkou	nerada?
Někdy se to tak všechno semele, vznikne z toho den „blbec“ a já mám 
pocit, že mě nic netěší. Vím ale, že bude zase líp, a proto jsem i v těchto 
chvílích učitelkou ráda. Naštěstí takových dnů zase tolik není. 

•	 Jaké	máte	záliby?
 Mým největším koníčkem je už od dětství čet-
ba. Čím silnější kniha se mi dostane do ruky, 
tím lépe – alespoň pár dní mi vydrží:) Také 
mě zajímá fotografování. Mám ráda dlouhé 
procházky do přírody s foťákem přes rameno.  
V současné době ráda fotím svého malého syna, 
ale pořídit nerozmazanou fotku je někdy oprav-
du nadlidský výkon. Ráda také cestuji a pozná-
vám cizí země. 
•	 	Které	předměty	 jste	 jako	žákyně	základní	

školy	nemusela	a	které	 jste	měla	naopak	
nejraději	a	proč?

Odpověď na tuto otázku se přímo nabízí. Vzhle-
dem k mému oboru mě samozřejmě nejvíce 
bavil český a  německý jazyk a taky výtvarná 
výchova. Naopak s chemií či fyzikou jsem dost 
často bojovala. Na Obchodní akademii v Kla-

tovech jsem posléze pochopila, že bych si jako účetní nevydělala ani na 
slanou vodu, a tak byl můj další osud zpečetěn:) 
•	 Co	byste	změnila,	kdybyste	byla	ministryní	školství?
Především je třeba říci, že se to mnohdy hezky říká, ale hůře provádí. 
Rozhodně si tedy nemyslím, že bych zrovna já naše školství nějak spasi-
la:) Přesto mě napadá několik základních bodů, o kterých se již moji ko-
legové zmiňovali. Určitě bych omezila zbytečné papírování, snažila bych 
se zlepšit hospodaření s penězi a především bych se obklopila kolegy, 
kteří školní prostředí opravdu dokonale znají, protože pouze takoví lidé 
jsou podle mého názoru schopni činit správná rozhodnutí. Také bych zru-
šila podle mě naprosto zbytečné skládání maturitní zkoušky na učilištích  
a snažila bych se vrátit zašlou slávu a lesk řemeslům. Pokud totiž někdo 
dobře ovládá svoje řemeslo a poctivě pracuje, maturitu opravdu nepotře-
buje a není o nic horší nebo hloupější než středoškolák a vysokoškolák. 
Dost často má v životě i lepší uplatnění než jeho vrstevníci s maturitou. 
Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno. 
•	 	Jistě	 ve	 škole	 zažíváte	 spoustu	 veselých	 příhod,	můžete	 se	 s	 námi		

o	nějakou	podělit?
Říká se, že papír snese všechno, ale myslím, že o historkách, které mě 
právě teď napadají, se to tvrdit rozhodně nedá. Snad mi tedy čtenáři pro-
minou, když si je raději  nechám pro sebe.  

Začátkem prosince se školní tělocvična stala 
místem setkání 78 gymnastů a gymnastek z šumav-
ského regionu (Nýrsko, Janovice a samozřejmě 
domácí závodníci), při čtvrtém ročníku gymnastic-
kého víceboje školáků. Letos cvičilo už 17 chlap-
ců. Mladí závodníci předvedli své povinné sestavy  
s nejvyšším nasazením. Nejvíce medailí si odvezli 
svěřenci trenérky Karlovské z Nýrska.  Naše výpra-
va byla velmi úspěšná, s jednou zlatou, třemi stří-
brnými a dvěma bronzovými medailemi. Železno-
rudští nejlepší závodníci jsou Jan Pscheidt, Amálka 
Pospíchalová, Zuzana Kulhánková, Petr Aubrecht, 
Rozárka Garbová a Pavla Podroužková. Na foto-
grafii je gymnastické družstvo se svojí trenérkou 
Janou Proškovou. Poděkování patří všem pořadate-
lům a rozhodčím za přípravu a uskutečnění tohoto 
sportovního setkání mladých gymnastů. 

Ctirad Drahorád

Gymnastické závody Železnorudská vločka
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ŽZ:	Dnešní	rozhovor	vedeme	s	panem	Mi-
chalem	 Šnebergrem,	 kterého	 znají	 občané	
města	především	jako	starostu.	Takže	 tomuto	
tématu	se	dnes	nevyhneme.	Michale,	kdy	vás	
napadlo,	že	chcete	být	starostou?

Michal Šnebergr: Nenapadlo mě to nikdy!  
Ani jsem se na něco takového nikdy nepřipra-
voval. Vstoupil jsem jako zastupitel do komu-
nální politiky dosti naivně, a s velkým přesvěd-
čením jak se dají věci veřejné rychle měnit.  
A také se snahou pomoci přivést Železnorud-
sko k prosperitě a kráse, kterou jsme viděli po 
pádu Železné opony v přímém přenosu na zá-
padě. Místostarostou jsem se stal v době, kdy 
byl odvolán pan Mach z postu místostarosty. 
To bylo v době starostování paní Drahorádové, 
když se hledal nový místostarosta na zbytek vo-
lebního období. Tehdy jsem to přijal pod tíhou 
situace. To bylo v roce 2001.

A poté ten sled událostí přinesl další kroky. 
Paní Drahorádovou vystřídal pan Vonásek. 
Toto období nepovažuji za příliš šťastné, neboť 
došlo opět k velkému zadlužení města. A abych to odčinil, neboť i tehdy 
jsem byl místostarostou, řekl jsem si, že to zkusím lépe.

ŽZ:…a	daří	se,	že?
MŠ: No to nevím…(smích). Vždycky se najde někdo lepší. Ale dluhy 

město nemá, průšvihy také ne, dotace čerpáme…takže se asi mohu trochu 
pochlubit.

ŽZ:	A	chválí	vás	občané?
MŠ: No…takhle, občané vidí, že se městu daří a chtějí ještě více. Kdy-

by se nedařilo, nechtěli by asi nic.

ŽZ:	Co	vám	tahle	veřejná	funkce	dala	a	co	vám	vzala?
MŠ: Každopádně soukromí a pocit jakéhosi klidu. Nebo li, musím se 

stále kontrolovat. Cokoliv kdykoliv řeknu, je bráno tak, že to řekl staros-
ta. To je takové velké osobní omezení. A co to dává? Dobrý pocit, že se 
něco povedlo. Není to samozřejmě pouze o mě. Musíte mít okolo sebe 
lidi, kteří vám pomáhají. Dobří lidé ale z politiky mizí. To vidíte zejména 
na té naší národní úrovni. Okolo politiků je spousta lidí, kteří něco chtějí  
a tahají za nitky a požadují, aby politik plnil jejich „představy“. Oni mu 
za to pomáhají s kariérou, ale nenesou osobní odpovědnost. Vychází to 
již z doby komunismu, kdy byla politika založena na prospěchářství.  
A to se přenáší i do dnešní doby. Takže bez spolehlivých a poctivých lidí 
se politika dělat nedá.

ŽZ:	A	co	vaši	nejbližší,	jak	reagovali	tehdy	a	jak	se	dívají	dnes	na	vaše	
působení?	

MŠ: No tak…žádné ovace za to doma nesklízím, (smích) pro tu rodinu 
je to další břímě. Jsou stále všem na očích, stejně jako já. Komunální po-
litika v malém městě je i o tom, že se všichni znají.

ŽZ:	Já	bych	se	teď	přesunula	jinam,	do	období	vašeho	dětství.	Kde	
jste	vyrůstal?

MŠ: Mezi Boleveckými rybníky (v Plzni, pozn. red.) a Špičákem. Ro-
diče tady prakticky několik období bydleli či měli nějakou vlastní ne-
movitost. Vždycky ovšem záleželo na nastalé politické situaci. Prvně 
zde získali nemovitost na Špičáku po odsunu, později bydleli na Můstku  
a Hojsově Stráži. Oba moji rodiče měli velký vztah k lyžování a k tomu 
vedli mě i mého bratra. Naše rodina měla vždy k Šumavě vřelý vztah, 
proto si rodiče postavili na Špičáku chatu. A každý víkend jsme sem 
jezdili, trávili jsme zde i veškerý volný čas. Jako středoškolák jsem zde  
i praktikoval u tehdejšího Státního statku. 

ŽZ:	Čím	jste	chtěl	být	jako	dítě?	Pamatujete	
si	to?

MŠ: Otec si vždy představoval, že budu řez-
níkem.

ŽZ:	Opravdu?
MŠ: Strejda si to také představoval. Doba 

podnikání však nepřála. A otec rozhodl, že budu 
zemědělec. Takže i moje vize byla, že budu by-
dlet na Špičáku a pracovat v zemědělství.

ŽZ:	Pak	jste	studoval	dál	na	vysoké	škole…
MŠ: Ano, na Vysoké škole zemědělské v Praze a počítal jsem s tím, 

že pak tady budu dělat na statku. A pak přišel rok vojny. Poté jsem se na 
statek vrátil. Měl jsem ke Špičáku, rodiči vypěstovaný, vztah.  My jsme  
s bráchou byli stále na lyžích.

Bohužel, čím déle tady bydlím, tím méně se na lyže dostanu. Všechno 
se mění, a já bych na lyže chodil rád, ale není čas. Navíc nemáme hranice, 
jako děti jsme se na Velký javor „dostali“ pouze přes zvětšovací skla dale-
kohledu a dnes tam můžeme lyžovat, kdy se nám zachce.

Ale ještě k té otázce práce na statku. To byla velká firma, ten statek. 
Od Petrovic u Nýrska až na Gerlovku. Sídlo bylo v Dešenicích. Pracoval 
jsem na různých pozicích a znám z té doby spoustu lidí. Statek měl okolo 
700 zaměstnanců. Práce to byla docela zajímavá. Revoluce mě zastihla  
v Dešenicích, a můj otec ihned začal spřádat  plány o provozování řeznic-
ké živnosti. To byla pro něj satisfakce. On a strýc měli kdysi v Plzni, před 
rokem 1948, soukromé řeznictví.

ŽZ:	Vy	jste	teké	úspěšný	podnikatel,	vaše	řeznictví	je	vyhlášené	kvalit-
ními	výrobky	vlastní	provenience.	A	nyní	už	víme,	že	máte	pro	řeznictví	
vlohy	i	genetické.	Jak	dlouho	vlastně	podnikáte?

MŠ: Příští rok to bude 25 let.

ŽZ:	A	máte	recept	na	to,	jak	být	úspěšný	podnikatel?	Vy	jste	byl	nějaký	
čas	také	v	Německu,	že?	Tam	jste	odkoukal	nějaké	profesní	nápady?

MŠ: Ano, rok jsem byl v Německu, chtěl jsem vědět, jak to funguje  
v kapitalismu, u úhlavního nepřítele, jak nás, žáky a studenty, kteří jsme 
absolvovali komunistické školství, učili….. Ten náš kapitalismus je totiž 
pořád trochu jiný. Těch 40 let se na lidech podepsalo. Máme ten systém 
stále pokřivený, protože jej stále vytváří Jakešovo prognostici (smích).....
takhle se nikam asi nedostaneme. Situace v zpracování masa je složitá, 
výhodou Rudy je to, že je to rekreační oblast, ale jsou zde i nevýhody  
a velké sezonní výkyvy. A to se projevuje na tom podnikání.

ŽZ:	A	co	recept	na	šťastné	manželství?	Ten	také	znáte?	Nechci	být	
příliš	osobní,	Vaše	paní	pochází	z	Karlových	Varů,	prozradíte	nám,	kde	
a	jak	jste	se	seznámili?

MŠ: Seznámili jsme se ještě na škole, nicméně manželka je také spor-
tovně založená, a proto to tady se mnou vydržela (smích). Má podobně 
silnou vůli jako já. A ta je třeba i pro podnikání. To není pro slabé povahy.

„Můj	návod	na	život	k	přežití?	Brát	vše	s	úsměvem,“	říká	pan	Michal	Šnebergr.
s	panem	Michalem	Šnebergrem,	starostou	Železné	Rudy,	živnostníkem	a	šumavským	patriotem.ROZHOVOR

Ing. Michal Šnebergr
• Narozen v Plzni
•  Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze
•  Žije s manželkou a dvěma dětmi v Železné 

Rudě, na Špičáku
•  Pracoval ve Státním statku Dešenice, nyní je 

již třetí období starostou obce Železná Ruda
• Sportovec – lyžař

Pokračování na straně 5
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„Můj	návod	na	život	k	přežití?	Brát	vše	s	úsměvem,“	říká	pan	Michal	Šnebergr.
Dokončení ze strany 4

ŽZ:	Vaše	 paní	 je	 učitelka,	 s	 aprobací	 tělocvik	 /	 občanská	 výchova,	
práci	učitelky	nyní	nevykonává,	nýbrž	pracuje	ve	vašem	řeznictví.	To	asi	
také	není	jednoduchá	situace,	že?

MŠ: Není to optimální, nicméně v příhraničí neseženete kvalitní pra-
covní síly dneska. Takže manželka je jediná spolehlivá volba.

ŽZ:	Vrátíme	 se	 raději	 k	 vám.	Asi	 vám	moc	 volného	 času	 nezbývá,	
přesto,	když	nějaký	najdete,	čím	jej	vyplňujete?	Jaké	záliby	máte?

MŠ: Lyžování je moje vášeň stále, dále musím udržovat nemovitost, 
což není vášeň, ale nutnost, a zbytek času pohltí podnikání. A pohlcuje jej 
stále více, protože podmínky pro podnikání jsou stále složitější a než se 
tím vším prokoušete…

ŽZ:	Blíží	se	konec	roku,	až	vyjde	ŽZ	zpravodaj,	lidé	už	budou	pohl-
ceni	vírem	běžných	denních	starostí,	přesto,	dáváte	si	nějaká	novoroční	
předsevzetí?

MŠ: V životě obce. Máme přebytek v rozpočtu z minulého roku, takže: 
přestěhování školky do budovy základní školy, zlepšování stavu infra-
struktury v obci, podpora těch občanů, kteří zde budou natrvalo žít, do-
tační akce… …A co se týče osobní roviny? Udržet si pevné zdraví a také 
zdraví celé mé rodiny, příjemnou atmosféru okolo sebe……můj návod na 
úspěšný život je smích. 

ŽZ:	Tak	já	vám	přeji,	aby	vás	smích	nepřešel	a	naopak,	aby	jej	bylo	
stále	více,	ve	vás	i	okolo	vás.

Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová 

Tip na výlet

Fackelzug
V sobotu, 7. ledna, vyrazili členové Železnorudského Klubu na pochodňový pochod Fackelzug, společně s bavorským 

spolkem. Tradiční pěší akce měla zastávku v Buchenau, a po setmění jsme s pochodněmi vyrazili směrem k Spiegelhütte. 
Na konci trasy nás čekalo občerstvení v podobě výborného „svařáku“na sněhu. Ostatně sněhové vločky nás provázely celou 
cestu a vytvářely neopakovatelnou zimní náladu, v kombinaci se zažehnutými pochodněmi účastníků. Takže za rok znovu!

Dnes se podíváme po širším okolí, abychom našim čtenářům připomněli, kde si mohou zaplavat a vyřádit se v bazénu. Po jedinečném bazénu  
v sousední Bavorské Rudě zbylo jen zbořeniště a tak na úžasné umělé mořské vlny můžeme už jen vzpomínat… Níže uvedené Informace jsou převza-
ty z informačních materiálů jednotlivých zařízení. Doporučujeme ověřit si, před případnou návštěvou, zda jsou otevírací hodiny aktuální. V běžných 
bazénech a akvaparcích bývají poměrně často různá omezení.

Místo / adresa         vzdálenost otevírací doba  vstupné   další informace

Hotel Čertův mlýn 5 km denně 7.00 - 21.00  dítě do 12 let 50,- / hod. 12 m dlouhý bazén
Špičák 132      dospělý 100,- / hod.  občerstvení
          www.hotelcertuvmlyn.cz

Hotel Horizont  7 km denně 8.00 – 12.00  dítě do 12 let od 50,- / hod. bazén 11 x 6 m s protiproudem, whirpool, 
Špičák 126   13.00 – 21.00  dospělý od 100,- / hod. římské lázně, solárium, sauna, půjčovna,…
          komplet ceník na www.resorthorizont.cz

aquapark ZEB Zwiesel 17 km st, čt, pá 12.30 – 20.00  mladiství 6–18 let 2€ / 1.h,  kompletní rozsáhlé info a další ceník:  
Fürhaupten 9, Zwiesel  so, ne      11.00 – 18.00 další 0.5€   www.erholungsbad.zwiesel.de 
       dospělí za první hodinu 4€, sauna, dětské hřiště a bazén, venkovní vyhřívaný 
       další 1€   bazén s proudem, vířivky, občerstvení,  
          solárium, bazén 25 m

Osserbad Lam  27 km po – pá 10.00 – 21.00 denní vstup mladiství velký a dětský bazén, skluzavka, občerstvení 
Ginglmühlerweg 25, Lam  úterky zavřeno  6-18 let 5,5€  kompletní ceník vč. skupinových slev atd: 
    so, ne, svátek 10.00 - 19.00 denní vstup dospělí 8,5€ www.lamer-winkel.bayern/de

Bazén Sušice  31 km denně 9.00 – 21.30  děti 3-6 let, ZTP 30,- / hod. bazén 25x10,5 m, brouzdaliště, vířivka,  
Volšovská 444, Sušice  výjimky na internetu dospělí 60,- / hod.  sauna, občerstvení, tobogán 
          kompletní ceník:  
          www.sportoviste-susice.cz 

Plavecký bazén Klatovy 41 km poměrně složitá a na  děti, senioři,   bazén 25 x 12,5 m, dětský bazén 9 x 6m 
Dr. Sedláka 829, Klatovy III  Internetu pouze do 29.1. studenti 30,- / hod.  tobogán, protiproud, vířivka, sauna 
    www.klatovynet.cz/ts/  dospělí 50,- / hod.  www.klatovynet.cz/ts/ 
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Vážení čtenáři,
předposlední den roku 2016 jsme zasahovali u rozsáhlého požáru v Prášilech, který tak uzavřel poměrně náročný celý rok, kdy jsme vyjeli ke 116 

událostem. O tom si přečtete v druhé části našeho přehledu, kde v několika bodech také shrnuji činnost naší jednotky i sboru. Velký dík patří městu 
Železná Ruda, tedy zastupitelům a starostovi, kteří jsou, naší finančně náročné činnosti, nakloněni. Udržovat tuto jednotku v chodu stojí poměrně znač-
né prostředky obce, ale jsou účelně vynaloženy a pomáhají místním i návštěvníkům, kterým jsme již mnohokrát včasným zásahem zachránili značné 
hodnoty. Závěrem ještě zmíním naše nefunkční internetové stránky. Těm koncem roku vypršela platnost u stávajícího provozovatele a vzhledem  
k množství dat, zastaralému designu i funkčnosti, hlavně na mobilních zařízeních, již nebyla prodloužena. Nové stránky budou během několika týdnů 
vytvořeny na naší původní adrese www.hasiciZR.cz, která nyní odkazuje na náš facebookový profil.

Události za prosinec 2017
2 x požár            4 x dopravní nehoda           3 x technická pomoc

  4. 12. –  K požáru komína jsme vyjeli do rodinného 
domu v ulici K vodárně. Došlo k zahoření 
sazí, provedli jsme vyčištění komína. HZS 
provedlo kontrolu teploty komínového tě-
lesa a zdí pomocí termokamery.

  7. 12. –  Dopravní nehoda jednoho osobního au-
tomobilu se stala za Novou Hůrkou, směr 
Hartmanice. Při nehodě došlo ke zranění 
jednoho z pasažérů, o kterého se před na-
ším příjezdem postarala ZZS Pk ŽR. My 
jsme provedli protipožární opatření a pře-
dali místo Policii ČR.

10. 12. –  Dopravní nehoda jednoho osobního auto-
mobilu u odbočky na hotel Grádl. Řidič, 
který po vyjetí z vozovky a nárazu do stro-
mu utrpěl zranění, byl při našem příjezdu  
v péči Horské Služby, která mu poskytova-
la první pomoc. Provedli jsme protipožární 
opatření a během této události část jednot-
ky přejela k transportu pacienta do vozu 
ZZS. Místo nehody bylo předáno Policii 
ČR, jelikož havarovaný automobil nepře-
kážel v provozu, jednotka se vrátila zpět.

11. 12. –  Odstranění padlého stromu z hlavní silnice pod ČS Petra.
12. 12. –  Dopravní nehoda dodávky, která se převrátila 5km za Železnou 

Rudou směr Javorná. O lehce zraněného řidiče se starala posád-
ka ZZS. My jsme provedli protipožární opatření a do vyšetření 
nehody policií jsme řídili provoz kyvadlově jedním jízdním pru-
hem, neboť převrácená dodávka zůstala na střeše a blokovala 
jeden jízdní pruh. 

24. 12. –  Na štědrý večer jsme vyjeli pomoci ZZS s transportem pacientky 
do sanitního vozu.

29. 12. –  Dopravní nehoda osobního automobilu se stala na silnici ŽR – 
Hartmanice u křižovatky na Keple. Řidička po smyku skončila 
se svým vozem na střeše a utrpěla zranění. Byla provedena stan-
dardní protipožární opatření a místo nehody předáno Policii ČR.

30. 12. –  V podvečerních hodinách jsme vyjeli k požáru domu na Práši-
lech. Během jízdy byl upřesněn rozsah požáru a Operační stře-
disko HZS vyhlásilo II. stupeň požárního poplachu. Při našem 
příjezdu na místo události zde již zasahovaly jednotky HZS 
Sušice, Srní a Hartmanice. Provedli jsme doplňování cisteren 
vodou a spolu s dalšími jednotkami zřízení čerpacího stanoviště 
z nedalekého potoka pro dodávku hasební vody. Celkem se na 
likvidaci požáru objektu v Archeoparku zúčastnilo 11 jednotek 
požární ochrany. 

Filip Brož

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Během uplynulého roku jsme zasahovali u 116 událostí. 32 x se jed-
nalo o dopravní nehodu silniční, 2 x o dopravní nehodu železniční, 59 x 
jsme vyjeli k technické pomoci, 9 x jsme odstraňovali únik nebezpečných  
látek, 2 x jsme spolupracovali s jinou složkou IZS a také jsme vyjeli ke 
12 požárům.
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ROK 2016
Uplynulý rok přinesl hned v úvodu roku jednu zásadní změnu a tou 

byla výměna velitele jednotky SDH, kdy odstoupivšího Josefa Jaroše na-
hradil Patrik Soukup, který je zaměstnancem obce na pozici hasiče. 

Během roku byl převeden náš dopravní automobil Citroen Jumper na 
JSDH Hojsova Stráž a naše jednotka dostane automobil nový. Ten je  
z 90 % financován z evropské dotace. Určitě vám jej příště podrobně 
představíme, neboť by nám měl být předán v těchto dnech. 

Další dotací byla řešena oprava CAS Tatra Terrno. Kabina po deseti 
letech provozu v místních náročných podmínkách (sůl v zimě) začínala 
trpět korozí a proto byla provedena oprava karoserie a z části obdržela 
nový lak.

Poslední dotací, která se čerpala, byla rekonstrukce nástavby RZA Ni-
ssan. Původní ocelová konstrukce taktéž protrpěla dvanáct prosolených 
zimních období a výrazně se to poznalo na její pevnosti. Rekonstrukce 
byla provedena v létě, ale nová nerezová nástavba vydržela pouze 5 mě-
síců, neboť poté došlo při jízdě k dopravní nehodě se zraněním k nehodě 
našeho vozu na silném náledí. Jak jsme vás informovali, posádka naštěstí 
(i díky nové nástavbě) vyvázla bez zranění.

Během roku bylo také absolvováno několik školení a výcviků členů 
JSDH. Ukázky zásahů jsme předvedli při Železnorudských slavnostech, 
Dětském dnu a zúčastnili jsme se i statické ukázky v rámci akce Bezpečná 
Šumava v Prášilech.

Sbor dobrovolných hasičů během loňského roku pořádal mnoho akcí  
a na několika se organizátorsky podílel. Jmenujme například pořádání tra-
dičního hasičského bálu, který se poprvé konal v hotelu Engadin. 

Vzhledem ke kladné odezvě návštěvníků se bude letošní bál konat tam-
též. O možnosti zakoupení lístků vás budeme informovat. 

Další akcí byl dětský den, který byl tentokrát v novém, pohádkovém 
stylu. Navíc děti musely splnit několik úkolů, aby nějakou zajímavou 
cenu obdržely. Dle ohlasů se dětem akce líbila, a proto věřím, že se ji  
s přispěním města a všech členů podaří letos zopakovat.

Nesmíme zapomenout ani na stavění máje, které se jako každý rok po-
vedlo.

Naši členové opět pomáhali při zajištění Rysích slavností, zúčastnili se 
akce „Parohatá města“ a spolupořádali Železnorudské slavnosti, kdy jsme 
opět po tři dny občerstvovali návštěvníky této akce.

Další akcí, které se naši členové zúčastnili, byla dvoudenní akce v Ital-
ském Aldenu, kam jsme jeli jako součást železnorudské výpravy k 25 le-
tům partnerství obou měst.                                              Za SDH Filip Brož
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Ohlédnutí za rokem 2016

V květnu přijel do Alžbětína protidrogový vlak.

Duben  –  začala demolice starého domu na Klostermannově náměstí.

V květnu hostilo naše město Parohatá města z České republiky.
2. června 2016 uplynulo 25 let od znovuotevření železničního přechodu 
Bavorská Ruda – Železná Ruda.

Rysí slavnosti se nesly v duchu 25 let partnerství Aldeno – Železná Ruda Tradiční městské slavnosti zahájil Radek Nakládal.
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Ohlédnutí za rokem 2016

Začala přestavba staré celnice na komerční účely.
Koncert dechových kapel v Aberlandhalle.

Byla dokončena přestavba staré školy na Environmentální centrum, které 
bude sloužit m. j. k vzdělávacím akcím pro veřejnost. Stálá expozice je 
věnována šumavské přírodě a její ochraně.   

Slavnostní otevření Environmentálního centra zahájil starosta Železné 
Rudy Michal Šnebergr, zúčastnili se i hosté z partnerských měst Aldeno  
a Zernez, sousedé z Bavorska a zástupci Plzeňského kraje.

Slavnostní křest knihy Železnorudsko, z dílny železnorudských fotografů, 
proběhl již v novém centru.

Vzácný dar – unikátní lyže – věnovalo do expozice historie lyžování  
Atommuzeum z Míšova.
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DO RUMUNSKA za ČECHY a SLOVÁKY
Po druhé světové válce nastala v Československu vlna dosídlení rumunskými Čechy a Slováky, zejména z oblastí 
Banátu, Bihor a Salaj. Ve spolupráci s CK KUDRNA jsme pro Vás opět připravili dva nenáročné, pohodové 
výlety za krajany do těchto přírodně i historicky nádherných oblastí.

29. 4. – 6. 5. 2017… s plnou penzí a ubytováním u místních
Za ČECHY – Ubytování celý týden v české vsi Svatá Helena. Navštívíme Gernik, Bígr, Eibenthal, Sv. Elizabe-
tu, termály Baile Herculane, trh v Oršově,Kulhavou skálu, Tureckou díru, i České Selo v sousedním Srbsku, 
proplujeme na Dunaji Kazaňskou soutěskou.

PŘIHLÁŠKY	do	31.	března	2017!!!

2. – 9. 9. 2017… s polopenzí a ubytováním na hotelu
Za SLOVÁKY – Ubytování na hotelu s termálními bazény. Navštívíme Plopiş, Gemelčičku, Čerpotok,  
Bodonoš, Siplak, Fogáš, Varzaľ, Starou a Novou Hutu, Socet, Židáren, Šastelek, Bajaš, Dernu, Harašov,  
Bystrou, Čiernu Horu, Alesd, Borod, Šarany (pouť) a další.

PŘIHLÁŠKY	do	13.	srpna	2017!!!

Koncert Štěpána Raka
V sobotu 8. prosince 2016 se uskutečnil v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě 

u Hartmanic benefiční Adventní koncert kytarového virtuosa profesora Ště-
pána Raka.

Poslední akce letošního roku, kterou náš spolek Šumavské cesty organizoval  
v Dobré Vodě, byl Adventní koncert. Po zkušenostech z minulých let jsme po-
sunuli začátek na 16:00 h. Třeskuté mrazy nebyly, ale teploty lehce nad nulou 
avizovaly lezavé podzimně zimní počasí. A v kostele byla opravdu zima. Chtěli 
jsme vytvořit krásnou adventní atmosféru, aby lidé zimu nevnímali, a věříme, že 
se nám to povedlo. V kostele svítilo mnoho svíček a každý příchozí dostal ručně 
háčkovanou ozdobu. 

Po několika úvodních slovech jak nás, pořadatelů, tak pana Štěpána Raka, za-
zněly první tóny. Po každé skladbě se dlouze tleskalo. Pan Rak připomněl letošní 
výročí narození Karla IV. a zahrál skladbu z CD Vivat Carolus Quartus. A v po-
lovině vystoupení přišlo překvapení – Štěpán Rak uvedl svého syna Jana Matěje  
a několik skladeb hráli pánové spolu – nádhera! Po více jak hodině koncert končil. 
Zaplněný kostel tleskal ve stoje a nechtěl umělce pustit. Po přídavku znovu dlouhý 
potlesk ve stoje. Někteří se přišli osobně pozdravit s umělci, někteří přišli poděko-
vat nám, pořadatelům.  I my děkujeme Vám, pane Štěpáne Raku, že jste přijal naše 
pozvání a přivezl s sebou svého syna (bylo to milé zpestření). Vám, posluchačům, 
že jste přijeli na koncert z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst (Prachatice, Stra-
konice, Vimperk, Plzeň). Byl to opravdu krásný zážitek pro nás všechny a těšíme 

se, že se určitě v kos-
tele sv. Vintíře zase 
brzy potkáme.

Pevné zdraví 
        a veselou mysl!                                                
Šumavské cesty, z. s.

Rauhnacht
Rauhnacht (Kouřová noc), kterou měli možnost shlédnout návštěvníci v Bavorské Rudě 

30. prosince, se konala již potřetí. Návštěvníky z Čech a Bavorska přišli uvítat starostové 
Charly Bauer z Bavorské Rudy a Michal Šnebergr ze Železné Rudy. Návštěvníci měli 
možnost shlédnout čarodějnice, skřítky, strašidla a pekelníky, kteří plivali oheň a strašili 
děti a někdy i dospělé. Své „ohnivé“ umění předvedly skupiny z Bavorska, Rakouska  
a z Plzně. Tato slavnost je inspirována starou lidovou tradicí, která měla ochránit horaly 
před vším zlým a jejich dobytek před vlky.
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Po třech letech přišla první pořádná zima, 
která umožnila největšímu sportovnímu 
areálu, nejen na Železnorudsku, ale i v ce-
lém Plzeňském kraji, předvést všechny in-
vestice a novinky v plném lesku. Konečně 
se lyžovalo už od začátku prosince a hlavně 
mezi vánoci a Novým rokem si návštěvní-
ci Železné Rudy nepřipadali jako na jar-
ním pochodu. Lednové ochlazení a trvalé 
sněžení pak připravilo parádní podmínky,  
o kterých jsme si pár let nechávali jen zdát. 
Nové parkoviště otevřené na podzim 2015 
bylo a je konečně plné skoro každý den.

Lyžařům a snowboarďákům jsme uděla-
li radost i jinak – nezdražili jsme. Hlavní 
skipasy, např. jednodenní pro dospělého, 
zůstaly na loňských 610 korunách. Premi-
érově se zvýhodněných jízdenek dočkala 
mládež ve věku 15 - 18 let (530 Kč). Děti 
od 6 do 14 let lyžují za 430 korun na den  
a ty do 6 let za pouhou dvacetikorunu. Jako 
jedni z mála v ČR prodáváme rodinnou jíz-
denku, kdy platí pouze dva dospělí (1470 
korun/den) a neomezený počet vlastních 
dětí lyžuje zdarma. Už třetí sezonu nabí-
zíme rozšířenou nabídku společných skipasů s dalšími železnorudskými 
areály Belveder a Nad Nádražím. Pokud máte naši čipovou kartu, tak si 
můžete za úplně stejnou cenu koupit libovolný skipas i on-line v příslušné 
sekci našeho webu spicak.cz/on-line prodej skipasů. Vyhnete se tak fron-
tám před kasami.

Špičáckých 8,5 km sjezdovek spolu s možností využít dalších 3,5 km 
na společný skipas ještě ve dvou nedalekých areálech představuje co do 
délky tratí už srovnatelnou nabídku s největšími středisky v republice. Ve 
všech těchto areálech, včetně našeho, zajišťujeme také výuku lyžování. 
Letos se znovu pořádně zapracovalo na snowparku Freestyle Area Špičák, 
který svěřujeme již několik let profíkům v této oblasti. Na Lubáku vznikla 
hodně hravá a zábavná trať, kterou si hlavně děti užívají.

Ski&Bike Špičák je také po dobu trvání zimní sezony už tradičním spo-
lečenským centrem celé oblasti. Čeká na vás pravidelné testování lyží či 
snowboardů zdarma s doprovodným programem (např. 28. 1. Rossignol 
demo tour,11. 2. Freestyle testing days, 18. 2. Rock point testování lyží, 
aj.). Dále sportovní víkendy při závodech ve slalomu a obřím slalomu  
(25. 2.) nebo Šumavský pohárek (19. a 25. 3.). 17. února se tady pak koná 
světový pohár v PARASKI (kombinace obřího slalomu a seskoku padá-
kem na přesnost). Auta Nissan se předvedou 3. – 5. 3. Děti se mohou těšit 
na oblíbený pětiboj, za nějž dostanou skipas na celý den lyžování zdarma 
4. března a 11. března se pojede už potřinácté přes louži. Podrobnosti 
najdete vždy na našem webu. Tak se k nám kdykoli přijďte nejen podívat, 
ale zalyžovat si a užít pořádnou zimu.

Radek Vaniš, SKI&BIKE ŠPIČÁK

Ski&Bike Špičák i tuto sezonu vlajkovou lodí zimních sportů 
na Železnorudsku

Foto Ski&Bike areálu Špičák z roku 2013, kdy na vrcholu ještě nestála rozhledna. Foto fb

Vánoční večírek pro své členy a hosty z bavorskéheo Waldferein Lindberg 
uspořádal Železnorudský Klub 23. 12. 2016. Sešlo se téměř 30 účastníků, 
večírek doprovodili svojí muzikou bratři Strnadové. Na večírku tradičně 
zazněly koledy, a to jak bavorské, tak české, za doprovodu houslí a citery 
(Věra Drahorádová a Max Straub).

Členové Železnorudského klubu se opět podíleli svojí účastí, za českou 
stranu, na tradičním Vánočním jarmarku v Bavorské Rudě, letos již de-
sátém. Trh je tradičně věnován specialitám jednotlivých zemí, a to jak ve 
stravovacím, tak také pitném režimu.

Foto: Frank Bietau
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Železnorudsko	Vás	baví!
Kalendářní přehled akcí 2017

Datum	 akce	 	 	 	 kontakt

28.–29. 1.    ROSSIGNOL DEMO TOUR   SKI&BIKE ŠPIČÁK    376 397 567
 – testovací akce značky Rossignol

4. 2.     ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY    SC PLZEŇ/BELVEDÉR    739 389 513
 – závod v běžeckém lyžování, klasicky, tříčlenné štafety…

5.2.     VELKÁ CENA PLZNĚ    LK ŠKODA PLZEŇ/HOJSOVA STRÁŽ   603 233 961
 – závod v běžeckém lyžování, volným stylem (kategorie mužů pojede 30 km)

11. 2.  13:00   ESKYMÁCKÁ OLYMPIÁDA  SDH H. STRÁŽ,  HASIČSKÁ ZBROJNICE    376 361 227 
     – sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči

17.–19. 2.    SVĚTOVÝ POHÁR PARASKI   SKI&BIKE ŠPIČÁK    376 397 567
 – závod Světového poháru, kombinující parašutismus a lyžování  

25.–26. 2.    ÚKZ – SLALOMY   SK ARNIKA PLZEŇ / SKI&BIKE ŠPIČÁK  604 204 434
 – lyžařské závody v SL a OS pořádané SLČR  

11. 3.  14:00   JÍZDA PŘES LOUŽI    SKI&BIKE ŠPIČÁK    376 397 167
 – tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují…   

DLOUHODOBÉ AKCE, VÝSTAVY A EXPOZICE NA ŽELEZNORUDSKU

 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ŠUMAVY, ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA – 1. máje 12, Železná Ruda  
 HISTORICKÉ MOTOCYKLY – stálá expozice v muzeu v „Zámečku“ v Železné Rudě.  
 PIVNÍČKOVO A KŘEMELNÍČKOVO KRÁLOVSTVÍ – provozní doba: XI–XII: mimo provoz, I–IV: St, So, Ne, 10–16 hod..

Upřesnění k akcím, případně jejich doplnění naleznete na www.sumava.net/itcruda/, ITC Železná Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
Změna programu vyhrazena.
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Ledaři Luboš Kroupa, Jiří Sýkora a Richard Brož se stali hlavními tvůrci 
kluziště na školním hřišti. Podpořeni byli vedením školy a hasiči. Během 
vánočních prázdnin bylo hřiště často plné až do noci. 

Foto: Ctirad Drahorád

Začátek vánočních prázdnin oslavili školáci druhého stupně krásnou re-
vue s hudbou, tancem a příběhy ze Šumavy současné i minulé. Vše sledo-
val císař Karel IV.       Foto: Ctirad Drahorád 


