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Zdeněk Roučka putuje časem Šumavou
ze svobody do opony

24. 5. v 19 hodin v restauraci železnorudského penzionu St. Moritz takřka v komorním
duchu představil renomovaný plzeňský publicista Zdeněk Roučka svoji novou knihu
„Šumavou ze svobody do opony“. Na „předváděčku“ dlouho očekávaného, neoddiskutovatelně historicky cenného knižního titulu pozval
dvacet lidí, vesměs z řad železnorudských občanů, kteří se svými fotografiemi a hlavně
vzpomínkami na vzniku této knihy výraznou
měrou podíleli. Patří mezi ně také fotograf a obrazový redaktor ŽZ Václav Chabr. Knihu Zdeněk Roučka předal také starostovi Železné
Rudy Ing. Michalu Šnebergrovi. Přítomným
hostům jako úplně prvním knižní skvost osobně
představil, každému věnoval po výtisku a nakonec všechny pozval na dobré jídlo a pití.
Starosta Šnebergr, stejně jako hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, si uvědomují důležitost této publikace. Shodně v ní spatřují
výjimečný historický unikát, jedno z nejklíčovějších svědectví temné doby minulé a další impuls,

Starosta města Michal Šnebergr pokřtil novou knihu plzeňského publicisty Zdeňka Roučky

Ve čtvrtek 6. 6. proběhla tisková konference v Plzni, kde starosta města Železná Ruda a hlavní organizátor Milan Sklenář seznámili přítomné novináře s organizací 6. ročníku OKOLO ŽELEZNÉ RUDY.
Podrobnosti o této mezinárodní akci najdete na: www.pkvylet.cz. Na snímku zleva: Michal Šnebergr,
Thomas Müller, Milan Sklenář, Svatava Pátková

proč by se lidé měli na Železnorudsko přijet podívat a něco zde, byť již naštěstí v době demokracie, sami prožít. Jejich postoje a podpory si
Zdeněk Roučka nesmírně váží. Kniha se dokonce
stala prioritou Plzeňského kraje v letošním roce!
Autor se podle svých slov nesnaží hodnotit dobu
či vyslovovat názor. Chce především prezentovat
mnohdy dosud neuveřejněná fakta a zachází tak
často až do úplných detailů. „Snažil jsem se udělat pravdivý obraz doby. Rozdíl je ten, že si tyto
fotografie nemohu nafotit. Musel jsem pátrat
v archivech, fota díky moderním technologiím
vyčistit a seřadit. Jsem zvědavý na reakce lidí,
kteří tu dobu prožili, ale také těch z mladší generace,“ říká k hmatatelnému výsledku své několikaleté mravenčí práce Zdeněk Roučka.
Knihu lze za 599,- Kč zakoupit v ITC v budově Městského úřadu nebo v obchodě Vonáskových u kostela. Václav Šebelík z ITC
k tomu dodává: „Vzhledem k vrtochům počasí
bude nejlepší si ji zakoupit ještě dnes – a nebudete mít dlouhou chvíli.“
LCK
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Vzpomínky na Železnorudsko 1930 – 1970

Po úspěchu fotografických knih Tenkrát na
Šumavě (2004), Předválečnou Šumavou (2006)
a Šumavou Karla Klostermanna (2008) se plzeňský publicista Zdeněk Roučka naposledy
vrátil ke staré Šumavě. A návrat je vskutku pompézně šokující!
Žhavá novinka už svým názvem Šumavou ze
svobody do opony napovídá, o jak historicky
důležitou knihu jde. Na stránkách najdete na
295 (!) originálních, velmi unikátních snímků.
Ty připomenou období první masarykovské
svobodné republiky, kdy malebná Šumava byla
otevřená a přístupná všem. Bohužel tato éra
skončila tragickými událostmi v září r.1938.
Mnichovská dohoda a druhá světová válka vrhly
Šumavu na desítky let do její nejtemnější éry.
Právě druhá, rozsáhlejší část knihy je tvrdým realistickým obrazem období, kdy Šumavu po r.
1948 doslova znásilnila železná opona, zbudovaná novým komunistickým režimem.
Čtenářům se tak odhalí šokující obraz toho,
kam se vyvíjelo sousední poválečné příhraniční
Bavorsko, a naopak, do jaké nové „válečné“
doby byla vtažena česká část Šumavy. Po
mnoha letech bude možné prohlédnout i dobové záběry zakázaných míst na česko-západo-

německé hranici, o nichž mohli tehdy milovníci
šumavské přírody jen tiše snít.
V knize nechybějí fotografie z dramatických
událostí henleinovského povstání v železnorudském průsmyku, poválečného odsunu šumavských Němců a především obrazu smutně
proslulé železné opony. Nová temná éra po
r. 1948 přinesla zakázané hraniční pásmo, pohraniční roty, dráty pod napětím, vojáky ozbrojené samopaly, pozorovatelny, mnoho obětí
ideologické války na státní hranici, sledování,
nucené vysídlování a provokace STB. Přinesla
také odstřely kostelů, kaplí a totální likvidaci
řady šumavských vesnic, hřbitovů, osad a samot. Vedle toho se šumavské Železnorudsko
stalo od 60. let centrem oslavovaných odborářských rekreací a vyhledávaným, byť okleštěným
místem milovníků turistiky a lyžování. I to byl
obraz Šumavy, jaký zachycuje nová fotografická kniha Šumavou ze svobody do opony. Příprava knihy včetně pátrání po fotografiích trvala
více než tři roky.
Snímky pocházejí ze soukromých sbírek i rodinných archivů. Další např. z Vojenského historického archivu, Archivu bezpečnostních
složek, Ústavu pro studium totalitních režimů,
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Muzea policie ČR, Muzea Bavorské hraniční
policie nebo ze Sudetoněmeckého archivu
v Mnichově. Drtivá většina fotografií je pro veřejnost zcela neznámá. Snímků, zachycujících
realitu 50. a 60. let na Šumavě, nebylo vyfotografováno mnoho. O to cennější je fakt, že ty
nejlepší jsou v nové knize už navždy k vidění.
Při přípravě knihy autor hovořil s řadou pamětníků a pečlivým pátráním shromáždil mnoho zajímavých a zapomenutých informací. Velmi
podrobné texty k fotografiím tak přinášejí zajímavá fakta i zcela nové překvapivé skutečnosti.
Kniha končí počátkem 70. let zahájením velké
rekonstrukce železničního tunelu pod Špičákem.
Česko-bavorská hranice byla po desetiletí
frontovou linií studené války. Obraz dramatického osudu Železnorudska je předobrazem
osudu celé Šumavy i historie Československa.
V době otevřených evropských hranic zůstává
kniha Šumavou ze svobody do opony strhujícím a varovným mementem minulosti! Zároveň
je nejlepší knihou zobrazující Šumavu za studené války!
Zdeněk Roučka ve spolupráci s LCK
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Okénko

z radnice

Snaha o snížení
prašnosti ve městě

Město Železná Ruda zažádalo o dotaci na projekt Snížení prašnosti ve městě Železná Ruda
z prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší
a omezování emisí. Žádost o podporu ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí byla
akceptována bez výhrad. Nyní se čeká na výsledek dotačního řízení, přičemž může nastat jistý
přetlak obcí se stejnou žádostí. Podmínky pro
splnění dotačního programu jsou náročné například na kilometráž ulic, které musí vůz zamést.
Jelikož je nutno celý projekt realizovat do konce
letošního roku, město již připravuje zadávací
dokumentaci na případný výběr úklidového vozidla. V květnu jste tudíž mohli být v ulicích
města svědky zkušební jízdy jednoho z možných modelů budoucího zametacího vozu.

Zprávy ze Správního
Jubilea – červen
Blahopřejeme
červnovým
jubilantům:

Cyklostezky a cyklistické trasy
na území Železné Rudy
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28. 5. 2013 bylo oficiálně předáno hotové dílo – dokončení stavby projektu Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy.
Stavba, jejímž dodavatelem byla společnost Silnice Klatovy a.s., probíhala od 18. 5. 2012 do
28. 5. 2013. Projekt je podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
3. prioritní osy – Rozvoj cestovního ruchu, 3.1 oblasti podpory – Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu. V řešené části území tento projekt zajišťuje bezpečnost cyklistů a pěších, kterým umožňuje
pohyb mimo frekventované komunikace. Výstavbou došlo k vytvoření nových částí regionálních
i nadregionálních cyklotras (č. 33 a č. 38), které budou nově vyznačeny mimo komunikaci č. II/190.

Singltrail Špičák

V rámci programu Rozvoj cyklistického ruchu v Plzeňském kraji si město podalo další žádost na
pokračování stávající cyklostezky SinglTrek, jež ponese název SinglTrail a propojí stávající trasu
se sportovním areálem Špičák.

Zázemí pro cyklisty

Na cyklotrase č. 33 a dalších cyklotrasách vedoucích městem se počítá s vybudováním zázemí
pro cyklisty včetně posezení a stojanů pro kola. Dva cyklostojany budou nainstalovány před budovou MÚ, respektive před ITC, které cyklisté často navštěvují.

p. Eva Žihlová, Hojsova Stráž

Zároveň blahopřejeme našim spoluobčanům nad 80 let, kteří v měsíci červnu
oslaví své narozeniny:
p. Jindřiška Pelecká, Železná Ruda
p. Anna Hüttová, Železná Ruda

p. Marie Tomášková, Hojsova Stráž

Všem přejeme pevné zdraví, hodně
radosti a spokojenosti a do dalších let
jen to nejlepší.
Sociální komise

Pan Karl Kress, nejstarší občan Železné
Rudy slavil v květnu 95 let. Poblahopřát mu
přišel starosta města. Zleva: Jubilant, věčně
usměvavá manželka Rosemarie a starosta
Michal Šnebergr

Oprava pomníku

V minulém čísle ŽZ jsme vás informovali
o záměru opravit pomník na Třídě 1. máje. Skutečně k ní dojde, neboť žádost o dotaci byla
schválena. Celý projekt by měl být dokončen do
konce roku 2013.

Sběrný dvůr

Město Železná Ruda uspělo také s žádostí
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
z již zmiňovaného Státního fondu životního prostředí ohledně sběrného dvora. V současné době
se provádí projekt tendrové dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele. Jakmile bude dokumentace hotová, připraví se na výběrové řízení.
Vše by mělo proběhnout do února příštího roku.
V příštím čísle ŽZ se budeme věnovat usnesení z 20. zasedání zastupitelstva našeho města.

V zimní sezóně 2012/2013 zrealizovalo
Město Železná Ruda projekt „Propojení
běžeckých stop na Šumavskou magistrálu
– Železnorudsko 2012/2013“. Projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras na
Šumavě.
Na základě informací od místostarosty Milana Kříže zpracovala LCK
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Železná Ruda, 27. května 2013

V Železné Rudě se věnují strategickému plánování

Nejen k rozvoji strategického plánování přispěje projekt, na kterém v současnosti pracuje realizační tým v Železné Rudě. Projekt s názvem
Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě byl podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

„Město Železná Ruda dlouhodobě řeší problematiku udržitelného rozvoje, proto si od realizace projektu slibujeme zejména vyřešení problému při implementaci a následné realizaci strategických plánů,“ informoval místostarosta města Milan Kříž.

Cílem projektu je zpracování Strategie udržitelného rozvoje se zaměřením na vývoj v dlouhodobém časovém horizontu a dále také nastavení
a implementace procesního řízení do činnosti úřadu. Aby bylo stanovených cílů dosaženo co nejefektivněji, dojde ke vzdělávání zainteresovaných osob, kterými jsou zastupitelé a členové výborů města.

V současné době je největší prioritou velké výběrové řízení na zpracovatele Strategie udržitelného rozvoje, procesního řízení a souvisejícího
vzdělávání. Samotné vzdělávání je rozděleno do dvou částí, kdy první skupina bude zaměřená na strategické plánování a druhá na neméně důležité procesní řízení.
„Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 30. června 2015, je tedy nutné plánovat veškeré aktivity tak, abychom dostáli stanovených cílů,“ dodal místostarosta Milan Kříž s tím, že nabyté zkušenosti a získané informace jistě přispějí k dalšímu vývoji šumavského města.
Kontakt:
Ing. Milan Kříž, místostarosta města Železná Ruda
Telefon: +420 376 361 227
e-mail: kriz@zeleznaruda.cz

Tento projekt
„Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě“
je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00104

„Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií“

Fotografie je z tiskové konference, která se
konala k ukončení rozsáhlého projektu „Do
Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií“. Záměrem bylo vytvoření a distribuce tří nových propagačních produktů
cestovního ruchu: Šumava = Zelená střecha Evropy, Živý folklór Chodska a Pivo = zlatý poklad
Plzeňského kraje. Všechny produkty prezentují

unikátní nabídku cestovního ruchu turistického
regionu Šumava a z části regionu Plzeňsko.
Každý produkt obsahuje tištěné propagační materiály – mapy, brožury, image publikace, multimediální prezentaci a propagační předměty, jež
byly cílovým skupinám distribuovány prostřednictvím médií, internetu, informačních center,
propagačních akcí a veletrhů cestovního ruchu.

„Jasný cíl – zlepšit kvalitu a dostupnost informací o nabídce cestovního ruchu v regionu,
a zvýšit tak informovanost potenciálních i stávajících návštěvníků Plzeňského kraje o nabídce
CR regionu se nám podařilo splnit“ objasňuje
Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Jako multiplikační efekt vnímáme
prodloužení sezony v našem kraji a zvýšení tak
celkového počtu návštěvníků“ doplňuje Jiří
Struček.
Dalším bodem TK byla pozvánka na poslední
akci v rámci výše zmíněného projektu, Aktivní
den na „Zelené střeše Evropy“, kterou jsme spoluorganizovali s městem Železná Ruda. Přikládám TZ.
Na fotografii zleva: Ing. Alena Svobodová
– vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jiří Struček – náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu, Ing. Michal Šnebergr – starosta
Železné Rudy, Šárka Stará – tisková mluvčí
KÚPK, vedoucí územního odboru implementace programu ROP JZ Ing. Mgr. Iveta Hametová.
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Městská knihovna se nachází v přízemí v budově základní školy. Otevírací doba knihovny se
nemění, i o prázdninách bude otevřeno v pondělí
od 14 do 18 hodin, v úterý od 13 do 18 hodin
a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Turisty jistě potěší, že je možné si knihy a časopisy půjčovat
i jednorázově za 10 Kč. Pro všechny, kteří do knihovny přijdou, jsou zdarma k dispozici tři počítače připojené k internetu, je možné si zde za dvě
koruny za stránku vytisknout své dokumenty, případně využít služeb laminování do formátu A4.
Za poslední měsíc si mohou děti nově vypůjčit komiksy s úkoly a bludišti, která se luští pomocí velké kouzelné lupy – Cesta časem a Cesta
vesmírem nebo Písničky o zvířatech od Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které vydalo nově
nakladatelství Fragment. Děti od devíti let si
mohou z knihovny přečíst další díl Klubu tygrů,
Kouzelný hrad, Matyldu od Roalda Dahla, která
obdržela titul nejpopulárnější dětská kniha roku.
Nejen kluci jistě ocení sedmý díl Deníku malého poseroutky, tentokrát pod názvem Páté
kolo u vozu. Všem doporučuji si na něj udělat
po internetu rezervaci, protože všechny díly jsou
stále rozpůjčované. Holky mohou vyzkoušet
první díl Deníku mimoňky od Rachel Renée
Russell, dívčí romány Mezi nebem a zemí
a Knihu tajných přání. Pro dospívající jsou připraveny dva díly Věku magie od Bernda Perliese, dvě knihy fantasy série Mayská proroctví
Hadí spirála a Zápas o osud lidstva nebo Tajemství duchů.

Glosa

•
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Městská knihovna bude
otevřena i o prázdninách

Kniha Václava Cílka Dýchat s ptáky se zabývá krajinou, životním prostředím a klimatem,
doplňují ji ilustrace Olgy Karlíkové. Torey Hayden, dětská psychoterapeutka vypráví v knize
Dračice a mazánek skutečný příběh dvou dětí
Cassandry a Drakea. Kniha Co, kdy a jak ve výchově dětí je klasikou Zdeňka Matějčka, kterou
by měli všichni rodiče znát. Kdo si moc nepotrpí
na naučnou literaturu, ale má raději detektivky,
může zkusit knihy českých autorů – Nebezpečnou lásku a Nepřítele mého nepřítele od Kateřiny
Petrusové, Smrtonosnou žárlivost Zdeňka Uhera
nebo Zločin s noblesou Jana Stacha a Miroslava
Kučery. Spletitý případ plný falešných stop a zavádějících důkazů najdete v knize Zlomená oběť

Ze školy i za školou

•

Johna Sandforda, Tana French vydala po prvotině V lesích, za kterou obdržela cenu Edgara Allana Poea, další detektivní román pod názvem
Podoba. Nově naleznete v knihovně i knihu
novel Petra Šabacha Máslem dolů, thriller Síť
od Hakona Nessera, román pro ženy Zlatá klec
od Elizabeth Lowell nebo Krásku a zvíře, tento
romantický příběh zasadila Barbara Hambly do
ulic New Yorku.
Na přiložené fotografii vidíte všechny nejlepší čtenáře z první, druhé a třetí třídy naší
školy na Soutěži ve čtení v Nýrsku, kde Agatha
Lily Kopecká (nejmenší) získala mezi dětmi
z prvních tříd z Nýrska, Janovic a Železné Rudy
druhé místo.
Martina Najmanová

Ze školy i za školou

Do školy jako do cirkusu

Do školy a ze školy se železnorudští školáci dopravují různě – pěšky,
autem, autobusem, zřídka vlakem, na kole, kolečkových bruslích, koloběžce nebo na skateboardu. Naprostou raritou je však způsob, který pravidelně uplatňuje žák 4. třídy Michal Svítil. Jezdí totiž do školy jako do
cirkusu, tj. na jednokolce pro akrobaty. A co by ne! Ředitel školy se shodou okolností v americké angličtině označuje termínem „principal“, čímž
anglické slovo ředitele cirkusu alias principála i v češtině přinejmenším
opticky připomíná.
Na snímku míří šikovný sportovec Michal Svítil Zahradní ulicí ke škole
zcela výjimečně bez přilby. Jinak má samozřejmě vždycky na hlavě helmu
slušivou červenou a pravidla silničního provozu dodržuje. Jelikož patří
mezi velmi bystré žáky, jistě si takto 28. června pofrčí i pro pěkné vysvědčení. To bude, panečku, krasojízda!
Lucie Charlotte Kopecká
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Velký záchranářský úspěch v Klatovech

Ve středu 29. 5. 2013 na klatovském Erbenově náměstí (areál bývalých
kasáren na Plánické) proběhla největší předváděcí akce záchranného systému v našem okrese. Významnou součástí akce byla služební přísaha
nových hasičů.
Pořadatelé z Hasičského a záchranného sboru Klatovy pro školáky připravili soutěž nazvanou Malý záchranář. Žáci museli plnit náročné úkoly
ze zdravovědy, prokázat znalost použití hasebních prostředků, dopravních předpisů, znát chování při živelných pohromách a evakuaci. Naši
školu reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva.
Po soutěžním programu nastala chvíle pro vyhlášení výsledků. Před
nastoupenými veliteli policie a hasičů se seřadilo 16 soutěžících družstev.
Na stupínek nejvyšší vystoupilo družstvo vedené naší žákyní Pavlou Podroužkovou. Dalšími členy byli Adéla Zelenková, Marek Vidlák a Michal
Svítil. Naše druhé družstvo, ve složení Tereza Fischerová, Natálie Vlachová, Ondřej Ryška a Jan Malý, skončilo těsně čtvrté. Naše první družstvo bude klatovský okres reprezentovat v krajském finále.

Od září se pravidelně schází na volejbalových
trénincích ve školní tělocvičně děvčata z druhého stupně školy. Volejbalu věnují i část hodin
tělesné výchovy a pro některá z nich se stal volejbal hlavním sportem.
Koncem dubna děvčata odehrála okresní turnaj v Klatovech. Po smolné první prohře se tým
zvedl a po několika vítězstvích postoupil až do
finále. Tam utrpěl druhou, velmi těsnou prohru
od studentek Gymnázia Klatovy. I přes porážku
děvčata předvedla výborný výkon a po dlouhých letech opět putovalo druhé místo do Železné Rudy.
Po turnaji se naše volejbalistky zaměřily na
přípravu proti italským školačkám. Hrála se dvě
utkání. V Železné Rudě naše děvčata nedala
soupeřkám z Aldena šanci. Větší obavy panovaly z následující odvety v Aldenu. Železnorudská děvčata nedala svým soupeřkám nic

Gratulaci za první místo našemu družstvu předává generál HZS ČR, a to
Pavle Podroužkové, napravo stojí Michal Svítil a Marek Vidlák. Členkou
vítězného týmu byla také Adéla Zelenková
Foto: Ctirad Drahorád

Vynikající volejbalistky
zadarmo a drtivým servisem získávala bod po
bodu a opět zvítězila. Domácí Italové si ale
spravili chuť vítězstvím v zápasu smíšených
družstev.

Školní družstvo úspěšných volejbalistek 7. 6. 2013
na vyhlášení nejlepších sportovců Železnorudska,
Foto Ctirad Drahorád

Kroužek vaření

Poslední turnaj letošního školního roku, jehož
se družstvo železnorudských žákyň zúčastnilo,
byl ve sportovní hale ZŠ Čapkova v Klatovech
turnaj čtveřic. Tento volejbal se hraje na hřišti
kratším o tři metry. Do turnaje se přihlásilo
12 dívčích týmů. Dívky z naší školy byly pouze
v základním počtu, bez náhradnic. Celým turnajem prošly bez zaváhání a po 5 hodinách se
od zápasů ve skupině, přes vítězné čtvrtfinále
dopracovaly do semifinále. V semifinále otočily
nepříznivý stav ve třetím rozhodujícím setu, dostaly se do vedení 14:13 a měly mečbol. Soupeřky z klatovského Gymnázia však měly více
štěstí a dva poslední míče uhrály. Naše družstvo
tak o jeden bod nepostoupilo do finále. Souboj
se žákyněmi ZŠ Tolstého o třetí místo pak vyhrálo. Naši školu reprezentovala děvčata Aneta
Podroužková, Lenka Nedvědová, Nora Pospíšilová a Michaela Vrbasová.

V tomto školním roce fungoval pro děti kroužek vaření, který pořádalo
Centrum volného času v Železné Rudě. Co si děti v kroužku přichystaly,
to si posléze také snědly, přičemž byly pořízeny snímky, zachycující výsledky jejich kulinářského snažení. Irena Häuslerová a Sláva Kulich věří,
že v příštím školním roce bude tento kroužek zase tak aktivní.

Družstvo mladších žáků vybojovalo 3. místo na turnaji Mc Donald´s Cup
ve fotbale v Nýrsku
Foto: Ctirad Drahorád
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Deset měsíců školního roku rychle uteklo
a mohu bilancovat. Ve
všech devíti třídách si
učitelé školy zdárně
poradili s přípravou
a učením žáků školy.
Největší pokroky udělali prvňáčci, naučili se
psát, číst a počítat
a hlavně se naučili samostatnosti. Kromě svých hlavních úkolů – předat vědomosti, znalosti a dovednosti žákům,
jsme se skvěle prezentovali na veřejnosti. Mezi
krásné akce patřily pořady Vánoce ve škole,
program žáků I. stupně pro maminky a přátelství s aldenskou školou.
Školní talenti se hlavně vyznamenali v jazykových, sportovních a zdravotnických soutěžích.
Žák 8. třídy Dominik Delič, vítěz krajského kola
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Ředitelský šuplík  Ředitelský šuplík

v německé olympiádě, skvěle reprezentoval
v národním finále v Praze. Další naši žáci se do
Prahy právě chystají. O víkendu 21. – 23. června
se budou mladí zdravotníci snažit získat co nejlepší umístění v soutěži hlídek mladých zdravotníků. Několik žáků výborně soutěžilo na
okresních olympiádách v anglickém a německém jazyce, recitaci a znalostech o přírodě NPŠ.
Samostatnou kapitolou jsou sportovci. Naši žáci
jsou vynikající ve sjezdovém a běžeckém lyžování, biatlonu, plavání, volejbale a sportovní
gymnastice dívek.
Kam bude škola směřovat v příštích letech?
Po malých úpravách školního vzdělávacího programu, jež znamenají zapracování nových témat
jako finanční gramotnost, dopravní výchova či
chování člověka za mimořádných situací, je po-

třebné zaměřit se více na matematiku, český
a anglický jazyk. Zejména matematika by do
budoucna potřebovala větší podporu od ministerstva školství, aby se zvýšil zájem žáků o přírodní vědy.
Všichni naši deváťáci se dostali na střední
školy, které si vybrali. Přeji jim hodně zdaru
v dalším studiu.
Všichni ve škole se těšíme na letní prázdniny.
Opravdu letní! Zimy a podzimu jsme si letos na
jaře všichni užili dost. Čas letních prázdnin je
čas cestování a poznávání krajin, zejména naší
vlasti.
Závěrem děkuji všem učitelům a zaměstnancům školy, že vydrželi na svých místech až do
konce školního roku. Přeji žákům pěkná vysvědčení a radostné prázdniny a nám pracovníkům hezkou dovolenou.
Ctirad Drahorád

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI USPĚLI

I letos, jako každý rok, proběhlo okresní kolo hlídek mladých zdravotníků v Klatovech 17. 4. 2013. Za 1. stupeň bojovali: velitelka družstva
Tereza Fischerová, Jan Malý, Matyáš Garba, Michal Svítil, Pavla Podroužková a obsadili krásné 2.místo. Družstvo za 2. stupeň bylo ve složení: velitelka Nikol Podlešáková, Leona Marešová, Adéla Topinková,
Adéla Zelenková a Matěj Valenta. Toto družstvo vyhrálo a postoupilo do

dalšího kola v Chebu, kde se utkalo 25. 5. 2013 s nejlepšími družstvy
z Plzeňského a Karlovarského kraje. Zde díky svým znalostem obsadili
opět 1.místo a postupují do celorepublikového kola, které proběhne
14. – 16. 6. 2013 v Praze. DRŽTE NÁM PALCE!!!!

Šumavský
duatlon

Pod patronací šumavských starostů, včetně
železnorudského starosty Michala Šnebergra,
se koncem května konal další ročník plavecko - běžeckého poháru pro školáky z šumavských obcí. Jak je z názvu poznat, tak se
jedná o duatlon složený z plavání na 50 m
a běhu o délce 500 m až 1 500 m. Naše malá
výprava pod vedením pana učitele Jaroslava
Lehkého si vedla na výtečnou. Mezi mladšími žákyněmi vyhrála Tereza Fischerová
a třetí místo obsadila žákyně 4. třídy Vanessa
Windsor. Mezi stejně starými žáky naši borci
obsadili celé stupně vítězů, v pořadí Michal
Svítil, Tomáš Pscheidt a Jan Malý. Podobně
se vedlo žákům z 6. až 7. třídy. Na nejvyšší
stupínek si stoupl Martin Windsor, pro druhé
místo si doběhl Robert Svítil a třetí pro sebe
získal Rudolf Latka. Mezi děvčaty ve stejné
věkové kategorii obsadila plavkyně Leona
Marešová výborné druhé místo. Děkujeme
sportovcům za reprezentaci naší školy a Železné Rudy na těchto zajímavých závodech
na Šumavě.
Ctirad Drahorád

Mladší hlídka, která obsadila těsně druhé – nepostupové místo, soutěžila ve
složení – Pavla Podroužková, Tereza Fischerová,
Matyáš Garba, Jan Malý
a Michal Svítil
Foto Ctirad Drahorád

Nikol Podlešáková, Leona Marešová, Adéla Topinková, 7. třída

Vítězové okresního kola soutěže mladých zdravotníků.
Zleva: Nikol Podlešáková,
Adéla Topinková, Adéla
Zelenková, Matěj Valenta
a Leona Marešová
Foto Ctirad Drahorád
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Na Itálii jsem se těšila již od minulého roku,
protože návštěva Itálie v roce 2012 mě velmi
nadchla.
Tentokrát se cesta do Itálie zdála dlouhá, ale
díky zastávkám v Mnichově v továrně automobilů BMW, v Rakousku u skokanského můstku
a tradiční zastávce na Brenneru jsme si cestu
zpříjemnili. Městečko Brixen nás přivítalo pěkným počasím.
Když jsme dorazili k našemu hotelu, který se
jmenoval Laghetto (česky jezírko), přivítali
jsme se s našimi italskými kamarády a zůstali
s nimi až do večeře. V Itálii jsou zvykem večeře
o čtyřech chodech. Nejdříve salát, potom nějaké
těstoviny, dále hlavní chod, v podobě masa
s luštěninou či bramborem, a dezert. Hlady jsme
opravdu netrpěli.
Každý den jsme někam cestovali. Všechny
výlety byly krásné, ale nejvíce se mi líbil ten
středeční k jezeru Lago di Garda.
Autobusem jsme dojeli až na parkoviště poblíž jezera, u kterého bylo docela větrno. Kdyby
mi někdo řekl, že to není jezero ale moře, možná
bych i uvěřila, díky jeho rozloze a průzračnosti.
Několik odvážlivců včetně pana ředitele okusilo, jak je alpská voda chladná. Ve městě Riva
byly i trhy, na kterých jsme „zuřivě“ nakupovali. Všichni mlsali i italskou zmrzlinu, která se
s českou nedá srovnávat.
Nejnáročnější výlet mířil do přírody v okolí
měst Madonna di Campiglio. I když naše nožky



Z P R Á V Y

Měsíc květen utekl rychle, ale nepřinesl nám
tolik sluníčka, kolik jsme všichni po dlouhé
zimě potřebovali. O to víc jsme s dětmi rozdávaly úsměvy, radost a viděly sluníčka v očích
dětí při besídkách pro maminky i babičky, které
proběhly ve všech třídách MŠ. U nejmenších
Čmeláků si děti hrály na myšky, kočičky a „řádily“ na skákacích míčích, které pořídili rodiče
všem dětem. Děkujeme.
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Itálie

byly unavené, příroda tohoto místa nás zcela
ohromila. Nádherné vodopády, medvědí stezky,
rozkvetlé skalničky a zvýšený adrenalin ve
výšce 1500 – 2000 m. n. m. v nás zanechaly
mnoho dojmů. Stejně tak nezapomeneme na
krásné večery s našimi italskými kamarády, ať

Z

MATEŘSKÉ

Těšte se, předvedou se vám na Zahradní slavnosti mateřské školy, která proběhne v pátek
21. 6. 2013 od 16 hodin. Srdečně vás zveme na
zajímavé odpoledne plné radosti, smíchu a her.
Ve třídě Sluníček si děti připravily pro maminky Povídání s pohádkou a poslední besídka
byla u Broučků, kde si hrály všechny děti na
zvířátka, která předvedla tanečky i písničky
s velkým nadšením.
A protože v červnu se jezdí na výlety, objednaly jsme pro děti zábavné dopoledne na Westernovém ranči v Podolí. Bohužel už týden před
plánovanou cestou pršelo a bylo všude hooodně
vody. Přesto jsme v úterý 4. 6. 2013 vyrazily
autobusem na ranč. Už po cestě přestávalo pršet.
Krátký program „Co umí kovboj“ proběhl v SALOONU pod střechou. Potom jsme viděly koně
i kovboje v akci při práci s lasem i bičem. Nechyběla ani střelba puškou či hra s koltem.
Dětem se Westernový ranč, kde viděly i koníky,
kozičky, koťátka i pejsky, moc líbil. Z ranče si
děti odvážely krásné zážitky.
Kolektiv MŠ
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už v tradiční pizzerii v městě Romagnano nebo
v aldenském divadle, kde probíhala pěvecká
soutěž. Vystoupení našich žáků 7. třídy (Filip
Najman, Vít Mahovský a já) s působivým textem v italštině Italy velice potěšilo.
Loučení nebylo snadné a balení kufrů bylo
velmi chaotické. Do České republiky jsme sice
přivezli deštivé počasí, ale celý týden se mi moc
líbil a příště bych do Itálie chtěla jet znovu.
Nikol Podlešáková, 7. třída

ŠKOLY



kamarády v Kindergarten Bayerisch Eisenstein.
Přinesli jsme vlastnoručně vyrobené skládačky
s obrázky z naší strany Šumavy, protože jsme
chtěli kamarádům ukázat, kde žijeme a kde si
hrajeme…A při milém setkání jsme si společně
zahráli hru, zazpívali písničku s kytarou českoněmecky. Kamarádům jsme ukázali, jak umíme
německy zvířátka i jiná slovíčka podle obrázků
se zajíčkem Hasem. Nakonec jsme se společně
proběhli po zahradě, kde mají kamarádi úžasnou velkooou skluzavku ale i velkoou houpačku. Cestu zpět jsme zvládli pěšky a zastavili
jsme se u nové prolézačky „pavouka“ přímo na
hranicích. Už se těšíme na společný výlet s kamarády za zvířátky do Národního parku Bavorského les, který proběhne za finanční podpory
Tandemu Plzeň a MŠMT.

„ZVÍŘÁTKA NEZNAJÍ
HRANICE“

Děti z MŠ na Westernovém ranči v Podolí

– to je název projektu „Odmalička“, který
probíhá v naší mateřské škole. A my už jsme
s předškoláky „překročili“ hranice a navštívili

Cesta Sluníček vlakem za kamarády do Německa

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři,
dne 16. června 2013 oslaví Horská služba Šumava již 65. výročí svého založení. Tento den
v roce 1948 přijeli na Špičák zástupci HS Krkonoše v čele s Bedřichem Krátkým, dále s prof.
Vilémem Nečesalem z Ministerstva školství
a s Dr. Františkem Jechortem z ONV Klatovy,
aby zřídili na Špičáku pobočku Horské záchranné služby na Šumavě. Ústředí Horské záchranné služby bylo tehdy v Krkonoších ve
Vrchlabí. Za vznik tehdy ještě Horské záchranné
služby, měl v roce 1948 na Šumavě největší zásluhu Antonín Říha, který byl hlavním strůjcem
a zakladatelem této organizace. Ze svého bytu
na Špičáku, v tehdejším pensionu „STELLA“
(nyní již dlouhodobě opuštěný hotel) udělal
první stanici HZS, ve které se pravidelně scházelo 6 dobrovolníků různého povolání, včetně
místního obvodního lékaře MUDr. Jiřího Pejši.
Antonín Říha nebyl jenom zakladatelem Horské služby na Šumavě, ale také jejím dlouholetým náčelníkem a později také předsedou
Horské služby ČSR. V roce 1949 byla tato malá
skupina dobrovolníků rozšířena o okrsek v Hojsově Stráži, kam se přihlásilo dalších 5 nadšených dobrovolníků. Jedinou jejich výzbrojí byla
chuť pomáhat lidem, kteří se dostali v horské
oblasti do nesnází. V roce 1950 bylo bohužel
zřízeno hraniční pásmo, do kterého se mohlo
vstupovat jen na zvláštní povolení, a tak se veškerý sportovní a turistický ruch přenesl ze Železné Rudy a jejího okolí na Hojsovu Stráž a na
hřeben Můstku, kde začínalo přibývat především lyžařských úrazů. Členská základna se tak
postupně rozšířila až na 15 aktivních členů Horské služby. Po roce 1956, kdy byly dokončeny
na státní hranici drátěné zátarasy napájené elektrickým proudem, se hraniční pásmo podstatně
zúžilo, a tím se z velké části sportovní a turistický ruch vrátil na Špičák a do Železné Rudy,
kde vznikala nová odborářská rekreační zařízení
různých státních podniků. V oblasti Špičáku,
Hojsovy Stráže a Železné Rudy vzniklo kolem
70 rekreačních zařízení a o víkendech přijíždělo
vlaky a autobusy velké množství návštěvníků.
Horská služba zajišťovala bezpečnost návštěv-

Výstavba první stanice HS na Weissově louce

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

níků na sjezdovkách, cvičných loukách, na hřebenech hor a asistovala u sportovních soutěží
všeho druhu. Prováděla preventivní činnost, organizovala odborné přednášky, stavěla turistické
rozcestníky v terénu a zabývala se také aktivně
ochranou přírody. Každý víkend sloužilo 8 členů a jeden lékař Horské služby. Tehdy se členská základna na Špičáku začala rozšiřovat,
nejdříve z místních obyvatel, ale pro nedostatek
lyžařské odbornosti se musela členská základna
doplňovat schopnými lyžaři z Klatov, Plzně
a okolí. V této době čítala základna okrsku Špičák na čtyři desítky členů a 6 lékařů. Zvyšující
se návštěvnost celé Šumavy si vyžádala další
rozšíření okrsků Horské služby v Železné Rudě,
v roce 1957 v Kašperských Horách, Zadově,
Kleti a Nových Hutích. V začátcích své činnosti

Instalace turistických rozcestníků v terénu

měla Horská záchranná služba jen velice
skromné vybavení pro svoz z terénu. Dvě dřevěné lodičky od armády a sanitní brašna pro
první pomoc od Červeného kříže, tvořily veškeré záchranářské vybavení. V pozdějších letech, kdy byla Horská služba začleněna pod
ČSTV, dostala kvalitnější zdravotní vybavení od
Ústavu národního zdraví (dřevěné dlahy, Kramerovy dlahy, nafukovací dlahy, extenzní dlahy
a americké dlahy). V roce 1975 přišly na Šumavu již velice kvalitní rakouské saně Akie a
skútr Snowtrick určený pro svoz zraněných ze
vzdáleného terénu. První stanice Horské služby
na Špičáku byla na Weissově louce. Tato stanice
vypadala jako trafika a HZS ji dostala jako dar
od vojenské zotavovny Rixi. V roce 1961 se postavila na Weissově louce, na tehdejší dobu moderní dřevěná chata, která tam stojí dodnes, ale
již má jiného majitele.
Uteklo dlouhých 65 let a současná Horská
služba Šumava zajišťuje záchrannou činnost od
hory Ostrý až po Lipno, na území o celkové rozloze 1068 km2. Na zajištění záchranné činnosti
se v současné době podílí 12 profesionálních záchranářů, 25 dobrovolných členů a 5 lékařů. Za
těchto 65 let bylo mnoho vytvořeno a vybudováno. V současné době disponuje Horská služba
Šumava moderní technikou a kvalitním záchra-
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První stanice HS na Špičáku – Weissova louka

nářským vybavením. Byly postaveny moderní
domy Horské služby, nové záchranné stanice
s ošetřovnami a techniku obsluhují kvalitně vyškolení a vycvičení profesionálové. Horská
služba je dnes moderní specializovanou záchranářskou organizací, která je napojena na Integrovaný záchranný systém České republiky,
Zdravotnickou záchrannou službu, Leteckou záchrannou službu, Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a ostatní složky IZS.
Všichni lidé u Horské služby měli vždy
v lásce lyže a hory. Stejně jako dnes, tak i před
65 lety měli záchranáři jedinou myšlenku
a motto: Nezištně pomoci druhému v nouzi, kdy
jedinou odměnou byl a je dobrý pocit za zachráněný lidský život. Obětaví lidé, kteří položili
před mnoha lety základní kámen Horské služby
na Šumavě, si dnes zaslouží upřímné poděkování.
Michal Janďura
náčelník Horské služby Šumava

Zakladatel HS Šumava Antonín Říha
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období: 1. květen 2013 – 1. červen 2013

Vážení čtenáři,

jak jsme v minulém čísle slíbili, tak dnes informujeme o velké akci, která se zde bude konat. Tou bude krajské kolo soutěže ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel, která bude kvalifikací na mistrovství ČR! Podrobnosti níže… Fotografie z Dětského dne, stejně tak z vypsaných událostí,
naleznete na našich stránkách či na facebooku.

Události za měsíc květen 2013
2x únik látek
5x technická pomoc

21. 5. 2013 – Na autobusové zastávce v centru města vznikla olejová
skvrna z poškozeného automobilu. Pomocí sorbentu byla
odstraněna.
27. 5. 2013 – Pomocí motorové pily byl odstraněn nahnutý strom, který
hrozil pádem do silnice na Špičáku. Stejně tak byl odstraněn
druhý strom, který na komunikaci již ležel.
28. 5. 2013 – Několik olejových skvrn se nacházelo na hlavní silnici Ž.R.
– Alžbětín, v prostoru před a za viadukty, tedy v zatáčkách,
kde mohly způsobit vážné komplikace. Pomocí sorbentu
byly skvrny o celkové délce cca 500 m odstraněny.
1. 6. 2013 – Dlouhotrvající silné deště si vyžádaly naši pomoc při čerpání zatopeného sklepa domku na Samotách. Pomocí kalového ponorného čerpadla byla voda odčerpána mimo sklep.
1. 6. 2013 – Další událostí bylo proražení ucpané propusti pod silnicí na
Špičáku, v křižovatce k vlakovému nádraží. Naplaveným
nepořádkem došlo k vylití strouhy a vytékání do silnice.
1. 6. 2013 – Odčerpání zatopeného sklepa bytového domu na Špičáku,
kam skrze zeď prosakovalo větší množství vody. Z bazénu,
který se nacházel v prostorech, byla odčerpáním vyrobena
záchytná jímka.

Krajská soutěž VZOHV

Bude se konat historicky první krajská soutěž ve „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“ a máme tu čest, že se soutěž bude
konat zde u nás, na Železnorudsku a my budeme jejími hlavními organizátory. Soutěž se bude konat na špičáckém parkovišti „KASKÁDY“ a její
začátek bude v neděli 16. 6. od 9.00 hodin.
Soutěže by se mělo zúčastnit až 10 soutěžních družstev jednotek sborů
dobrovolných hasičů z celého Plzeňského kraje a dvě zahraniční družstva. Během celé akce bude v místě konání soutěže občerstvení, možnost
svézt se na motokárách, expozice hasičské zásahové techniky jak české,
tak německé.
Vítěz tohoto klání se kvalifikuje na mistrovství republiky. Proto přijďte
podpořit naše mužstvo!

Dětský den

V sobotu 1. 6. 2013 jsme pořádali tradiční Dětský den. Jak tomu poslední
dobou bývá zvykem, opět pršelo. Tudíž se z plánovaného fotbalového
hřiště soutěže přesunuly do hasičské zbrojnice. Byli jsme rádi, že i tak
dorazilo několik desítek dětí, které si mohly zasoutěžit v různých dovednostních hrách, nechat se svézt v hasičském automobilu nebo v kočáře
taženém koňským spřežením!

Okrsková soutěž v požárním útoku a štafetě

V sobotu 25. 5. se konala okrsková soutěž v požárním útoku a štafetě na
4x100m s „hasičskými překážkami“ v Dešenicích. Naše mužstva mužů
i žen zaběhla nejrychlejší štafety (ty jsou s překážkami: proskok oknem,
přeskok bariéry, přeběhnutí kladiny s rozvinutím proudu a přenos hasicího
přístroje). Bohužel s běžnou neupravenou přenosnou stříkačkou nedokážeme vytvořit časy na útoku jako jiná družstva s čistě soutěžními stroji.
A tak se ve výsledném sčítání časů umístili muži na 2. místě a ženy na 3.

Mladí hasiči – závěrečné kolo hry Plamen

Dne 18. 5. 2013 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo závěrečného kola
celostátní hry Plamen v Žihobcích. Po podzimním kole jsme byli na
4. místě ze 42 družstev a pevně jsme doufali, že po druhém kole budeme
v první desítce. Po příjezdu na soutěžní plochu proběhl nástup družstev
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a poté bylo zahájení soutěže. Jako první disciplínu jsme provedli štafetu požárních dvojic, ve které jsme skončili na dvanáctém místě. Dále následovala štafeta 4x 60 kde jsme
obsadili osmé místo. Chvilka pro odpočinek a poté jsme nastoupili k provedení naší
nejoblíbenější disciplíny, a to na požární útok. Vše proběhlo hladce a s údivem jsme
sledovali výsledkovou tabuli, kde se rozsvítilo nádherné číslo 6. Poslední disciplínou byl
požární útok CTIF. Bohužel nás zklamala naše technika a to pro nás znamenalo neplatný
pokus. Po této disciplíně nikdo z nás již nečekal umístění do první desítky. Následoval
závěrečný nástup a vyhlášení výsledků. Po sečtení všech bodů bylo pro nás velmi milým
překvapením, když nás vyhlašovali na nádherném 4. místě z celkem 42 družstev. Nikdo
z nás to nečekal a i na vedoucích bylo vidět překvapení a radost. Pro příští rok doufáme,
že se ještě o nějakou tu příčku polepšíme, i když všichni víme, že to bude velmi náročné.
Patrik Soukup

V neděli 16. 6. 2013 se bude konat na parkovišti „KASKÁDY“ na Špičáku historicky 1. krajská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Jedná se zároveň o kvalifikaci

na mistrovství ČR!
Soutěže se zúčastní výhradně dobrovolné jednotky, jichž bude až 10
z celého Plzeňského kraje a jako hosté i hasiči z Německa!
V místě konání bude po celý den doprovodný program a to například
ukázka různé hasičské techniky a vybavení, možnost zazávodit si na motokárách, občerstvení a hudba.
Začátek soutěže je naplánován na 9. hodinu. Přijďte podpořit naše železnorudské hasiče!

Výcvik na špičácké lanovce

Tradičního předsezónního výcviku na špičácké lanovce
jsme se zúčastnili v součinnosti s místní Horskou službou. Důraz byl kladen na osvojení si předepsaných postupů záchrany osob z porouchané nepojízdné lanovky
a práci s lezeckým materiálem a vybavením.
Filip Brož
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Pivní běh

Dne 11. 5. 2013 proběhl již 18. ročník Pivního
běhu Hojsova Stráž, na startu se sešlo celkem 38
soutěžících. Tradiční závod se uskutečnil opět
s mezinárodní účastí a všech 19 dvojic si zhruba
5 kilometrovou trasu závodu opravdu „užívalo“,
včetně obtížných technických kontrol, kde museli prokázat zdatnost při chůzi na chůdách, hodu
pivní jehlou na cíl apod.
V kategorii muži zvítězila dvojice Kulda a Piškot ze Železné Rudy, druzí byli Jaroslav Chalupský a Ondřej Choleva – Alkotřas Hojsova
Stráž, třetí pak Vojtěch Rösel s Václavem Tobrmanem z Hojsovy Stráže. V kategorii ženy zvítězily Čertice Vendulka Koleňáková s Evou
Žižkovou před Charlieho andílky Silvií Novákovou a Kateřinou Urbanovou. V kategorii mix
se nejlépe umístili Kulík, Dulík a Bubík, tedy
Martin Stuchl s Martinou Šindelkovou, před
dvojicí Wjetroň a Marťapéro (Věroslav Máca
a Martina Zientková z Hojsovky). Na třetím
místě v kategorii skončil pár Los Milos.
Všichni účastníci náročnou soutěž ve zdraví
přežili a již se těší na další ročník.

Za úspěch akce patří dík všem účastníkům
a jejich doprovodům, SDH Hojsova Stráž, rozhodčím a pomocníkům na trase, restauracím

v Hojsově Stráži, kapele Bezpatyboty, která se
postarala o skvělou náladu a Plzeňskému Prazdroji a.s.
Text a foto: Milan Kříž

1.6. usedl na římsu panelového domu v Šumavské ulici malý
dravčík – samička poštolky obecné, Foto LCK

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Mám štěstí na báječné divadelní kolegy

STRANA 13

(Rozhovor s železnorudským režisérem, hercem a autorem her
Františkem Strnadem st.)

Nedávno jste měli derniéru Vaší druhé hry
„Nepohádka o českých loupežnících“, byl jste
spokojen s návštěvností a reakcemi publika?

„Nepohádka o českých loupežnícíh“ byla
letos od počátku března odehrána 7x a vždy
s vřelým ohlasem diváků. Máme ještě 5 poptávek z různých měst i vesnic, ale ochotníci se dohodli, že sezona končí polovinou května 2013.
Respektuji názor většiny, i když každá mince
má dvě strany. Je škodou nejen pro nás, kteří
jsme skoro 4 měsíce nacvičovali a dva měsíce
hráli, ale pro další diváky, že se „Loupežníci“
stali minulostí.
Překvapilo Vás něco, ať už mile nebo nemile, během vystoupení po Klatovsku a Sušicku, která jste se spolkem absolvovali?

Překvapila mě dvě vyprodaná představení
v Železné Rudě, velmi vyprodané klatovské divadlo i kulturní dům v Bolešinech. Jsem rád, že

ale skutečností, že kromě pana starosty se vedení města a zastupitelé nezúčastňují nejen našich představení, ale i představení dětí či jiných
podobných kulturních akcí.
Jak se Vám hrálo s kolegy ze spolku?

Všichni byli báječní. Já psal tuto komedii každému na tělo. Ti, kteří v loňské „Amnestii“ měli
malé role a nebo pouze „štěky“, tak letos byli
na jedničku podtrženou. Nebudu jmenovat.
Úspěch či neúspěch je dílem celého kolektivu.
Bohužel, rozhodli se ukončit svoji činnost dlouholetí a navíc špičkoví ochotníci: Vladimír Váca
a Miroslav Ševčík. Stejně tak i Jan Novák, ale
tam je stále jiskřička naděje, že bude pokračovat. Využiji toho, abych všem poděkoval za to,
co udělali nejen v poslední době, ale po celou
dobu, co bavili dospělé i děti a dávali jim smích,
radost a pohodu.
Když srovnáte Vaše hry „Amnestii“ a „Nepohádku.“, která se
Vám hrála lépe, nebo
máte některou z nich
raději?

Srovnání je dosti
těžké a nejednoduché.
„Amnestie“ se snažila
spojit dobu od roku
1989 do loňského
roku. K ní jen malou
poznámku: Spousty
těch, kteří ji viděli, mě
nabádali, abych napsal díl druhý, a sice
o té letošní. Ovšem ta
letošní je velikou traDětský divadelní soubor ze Železné Rudy v den premiéry „Pekla v pekle“
gédií pro spousty ne22. 5. 2013, Foto LCK
vinných lidí a jak
zpíváme závěrečnou píseň v „Loupežnících“
publikum všude, kde jsme hráli, bylo báječné, z lumpů budou andělé“... Tak to bohužel je rebavilo se a tleskalo. Potlesk je pro každého alita, že opravdoví lumpové a loupežníci jsou
z nás, ochotníků větší odměnou, než-li cokoliv čistí jako my, kdož jsme nic nespáchali. Obě
jiného. Nemilé snad ani nebylo překvapením,

Olga Myšková v zákulisí líčí Štěpánku Topinkovou alias generální ředitelku
očistce doktorku Očistu Očistnou, Foto LCK

role, které jsem si zahrál a i sám sobě napsal, se
mně hrály nádherně… Jak Mirek Ševčík loni,
tak letos Lada Zvěřinová, jsou báječní, umí nahrávat, když se zapomene text, perfektně improvizují a jsou to tzv. srdcaři, a to je nejen pro
autora a spoluherce, ale hlavně pro publikum
třešnička na dortu.
Několikrát v obou hrách narážíte a „stěžujete si“ na současnou politickou a sociální situai v Čechách i Rudě. Věříte, že Vaše hry
otevřou některým lidem oči?

Myslím, že málokdo v této republice v roce
1989 očekával, že se rozpadne republika, že se
banky, strategické podniky, obchody a další prodají cizincům či rozkradou anebo tzv. „vytunelují“. Že budeme dovážet nekvalitní potraviny
a že lidé budou stát ve frontách na práci a na
straně druhé „nemakančekové“ budou dostávat
ze společného krajíce neskutečné peníze, aniž
by za více jak 23 let pracovali. Nemyslím, že by
moje hry lidem otvíraly oči a ani jsem se o to
nepokoušel.
Máte chuť pokračovat a chystáte další hru?
Před pár léty jsem v mojí hlavě vyplodil tuto
větu: V České republice je více šafránu, než-li
kamarádství. Až z ní běhá mráz po zádech, jak se
lidé odcizili, jak vymizelo přátelství a opravdové
kamarádství. Važme si každého, kdo v nějakém
spolku, organizaci či sportovním oddíle pracuje
a je jeho členem. To se týká i nás ochotníků, kteří
jsme se osamostatnili a doufám, že budeme i do
budoucna hrát a dávat lidem radost a smích na
straně jedné a na straně druhé budeme realizovat to, co nás spojuje, baví a dělá z nás kamarády a přátele. V letošním roce, bych rád vydal
knihu a napsal další hru pro děti. Jak to bude s repertoárem dospěláků, neumím tipnout.
Je možné se do vašeho hereckého spolku
přidat, pokud by měl někdo zájem ať už hrát,
nebo jen vypomáhat?

Zleva: nedostižná Natalie Aschenbrennerová coby Amálie Nováková a přesvědčivá Adéla Fürstová jako Čertík Bertík v jedné ze stěžejních scén celé
hry, Foto LCK

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Mám štěstí na báječné divadelní kolegy

STRANA 14

(Rozhovor s železnorudským režisérem, hercem a autorem her
Františkem Strnadem st.)

Dokončení ze strany 13

Tuto otázku vítám nejvíc. Prosím, kdo máme
chuť anebo jen nutkání to zkusit – vstoupit na
„prkna znamenající svět“, tak se neostýchejte
a přijďte mezi nás. Hlavně vy, chlapi, od jinošských
let, až po kmety. Telefony: 602 406 136 nebo
777 110 025 anebo mail: hotelgradl@email.cz.
Přivítáme i ty, kteří by rádi pomohli v technickém
personálu. Poslední věta: Važme si navzájem jeden
druhého, buďme na sebe jako lidi, přispějme
k tomu, aby se nám v Ž.Rudě žilo fajn a nežijme
jako jezevci.
A nyní ještě několik otázek k malým hercům
– dětskému divadlu. Předně bych se chtěl zeptat,
kdy a kde ještě budete s dětmi hrát?
„Peklo v pekle“ budeme hrát ještě ve Švihově,
na hradě v neděli 23. 6. od 12 hodin a od 14 hodin
v Klatovech na festivalu ochotnických souborů
našeho regionu. V Železné Rudě derniéru v druhé

polovině června, ale termín není ještě stanoven,
neb rodiče již odjíždějí na dovolené se svými
dětmi, a tak se musí individuálně vše doladit.
Údajně bylo na dětské vystoupení v Rudě vyprodáno. Čekal jste takový zájem po zkušenosti
s první hrou „Báj o Modrém a Černém jezeře“?

Byl jsem mile překvapen, oproti loňsku bylo
diváků podstatně více a večer se maximálně povedl. Děti hrály báječně a publikum bylo skvělé.

Vidíte v některém z malých herců skrytý talent, který má šanci se prosadit na „prknech,
co znamenají svět“?

Většina dětí našeho souboru je velmi talentovaná. Já bych nerad mezi nimi dělal nějaké rozdíly tím, že bych některé jmenoval a jiné ne.
I dětské divadlo je týmová práce a úspěch či neúspěch závisí na celém souboru.

Kolik má dětský sbor v současnosti „herců“?
Je mezi dětmi velký zájem vyzkoušet si zahrát?

V současné době máme 19 malých i větších
ochotníků od MŠ až po 8. třídu. Není to jednoduché s tak rozlišně starými dětmi nastudovat
celou hodinovou hru, ale díky tomu, že to je i nás
dospěláky maximálně baví, tak po desítkách
hodin zkoušek a někdy i „nervů“ vznikne krásné
divadelní představení s perfektními hereckými
výkony, nádhernými kostýmy, kulisami i hudbou
a stane se zážitkem nejen pro nás, ale především
pro publikum, které tímto zvu na závěrečné
představení. Termín se občané včas dozvědí. Od
září 2013 začneme zase nabírat děti do ochotnického kroužku, ale ne již pod Centrem volného
času, ale Ochotnickým souborem Železná Ruda.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám i Vašim hercům mnoho úspěchů.
Rozhovor: Filip Brož

Železnorudsko Vás baví!

Kalendářní přehled akcí – VI, VII 2013
Akce:
Kontakt:
Pořadatel/místo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. – 23. 6. 7.výcvikový víkend
607 810 762
Kynologický klub Ž.Ruda
– pro psy s jejich páníčky z řad široké veřejnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. 6.
,,Slunovrat“-setkání u Pomníku Barabů
376 397 185
Železnorudský klub
– pravidelné každoroční setkání na oslavu Slunovratu u Pomníku Barabů, občerstvení u ohně zajištěno…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. 6.
,,Železnorudskej noháč“
777 324 570
Hřiště ZŠ
– 8. roč. – turnaj v nohejbalu dvojic se koná tradičně na hřišti ZŠ K. Klostermanna v Železné Rudě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. 6.
Poznávání památek za letních úplňků
376 387 270
Hotel Grádl / Železná Ruda
– bylinky sbírané za úplňku mají větší sílu, snad i vědomosti získané za úplňku budou vytvářet silnější
vztah k přírodě, památkám, zemi…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. – 30. 6. iXS European Downhill Cup 2013
376 397 167
Sport.areál Špičák
– šumavský KONA Bikepark Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu
European iXS Downhill Cupjiž počtvrté…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. 6.
Tradiční tenisový turnaj
376 397 087
Pension VALMI
– čtyřhra, neregistrovaní hráči
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. 7.
Rysí slavnosti
376 397 033
Město Železná Ruda
– již počtvrté u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. – 13. 7. 6. výročí otevření pivovaru Belvedér
376 397 016
Hotel Belvedér
– s výborným pivem, občerstvením a zábavou…
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Rysí slavnosti počtvrté v Alžbětíně!

O druhém červencovém státním svátku, v sobotu 6. 7. od dopoledních
hodin se u nádraží Železná Ruda – Alžbětín opět rozjede program plný zábavy pro děti i dospělé – Rysí slavnosti.
Také letos bude všemu vévodit program s tématikou návratu do historie. Z Plzně dorazí historický vlak, který pak zájemce bude vozit mezi
Alžbětínem a Špičákem. Vlastními silami pak bude možné „rozpohybovat“ ruční drezínu a za dohledu Václava Zahrádky z čachrovského Železničního muzea se projet po alžbětínském nádraží. Také projížďka
kočárem, taženým koňským spřežením, bude pro mnohé určitě dobrodružstvím. Historicky známou je i osoba Josefa Švejka, a tak jej na nádraží

Šumavský koutek zoologa

Erbovní zvíře ve třech podobách

Rys ostrovid je erbovním zvířetem Železné
Rudy a patronem Rysích slavností. Jako vyřezaný exemplář vás mile překvapí před vstupem
do ITC v budově železnorudského MÚ. Tvoří
též nedílnou součást loga Železnorudského
zpravodaje. Můžete ho tudíž pravidelně vídat
na titulní straně každého čísla našeho měsíčníku. V reálu pak při větší troše štěstí třeba ve
výbězích na okružní stezce k Domu divočiny
(Haus zur Wildnis) u bavorského Ludwigsthalu.

Rys jako predátor

Je v současnosti jediná kočkovitá šelma žijící
na území ČR. Patří mezi největší kočkovité
šelmy žijící v Evropě. V kohoutku dosahuje
výšky až 70 cm a váhy 35 kg. Charakteristickým znakem této šelmy jsou prodloužené
chlupy na ušních boltcích vytvářející štětičky.
Srst je rezavá s množstvím tmavých skvrn. Jako
predátor stojí na posledním stupni potravního
řetězce a kromě člověka nemá v přírodě přirozeného nepřítele. To však mu mnoho nepomohlo. Již v polovici 19. století byl v Čechách
vyhuben a trvalo více než sto let, než byl člověkem opět vysazen na své původní lokality. V letech 1970 – 1972 byl rys reintrodukován
v Bavorském lese a v letech 1982 – 1989 bylo
vypuštěno 17 jedinců i na české straně Šumavy.
Člověk – pán tvorstva nepřenesl přes srdce, že
rys se živí podobnou potravou jako on a proto
považoval (a dodnes i považuje) šelmy za své
potravní konkurenty. Jako poměrně velká šelma
se živí nejen drobnými hlodavci, ale jeho kořistí
se stává hlavně zvěř srnčí. V případě nouze si
troufne na slabšího koloucha či se občas přiživí

STRANA 15

také přivítáme! Švejkova c.k.MERENDA – to bude nejen OficírKAPELA, ale také soutěž o ceny.
Po celý den budou mít návštěvníci možnost opět obdivovat rukodělné
výrobky certifikovaných šumavských výrobců. Nejen obdivovat, ale také
ochutnávat! Cukrářské výrobky, pivo, k němu výrobky uzenářské zde
představí místní certifikovaní výrobci ŠUMAVA ORIGINÁLNÍ PRODUKT – Café Charlotte, Pivovar Belvedér, Řeznictví uzenářství Šnebergr.
Zajímavé pro děti, ale i dospělé, bude sledovat výrobu vinutých perel,
což je vlastně návrat do historie sklářské. Také další certifikovaní šumavští
výrobci se nenechají zahanbit a předvedou buď výrobu, nebo výrobky ať
již vyřezávané a soustružené ze dřeva, nebo
ručně dělané, např. hračky, bižuterii, keramiku,
suché vazby… Děti v průběhu dne určitě ocení
i zábavný program ve stanu Centra volného času
Kašperské Hory.
Celý den tedy bude co sledovat, ochutnávat,
ale také poslouchat a bavit se. Bez živé hudby
Rysí slavnosti totiž nemohou být! Přijměte tedy
naše srdečné pozvání na tuto červencovou, mnohými již tradičně navštěvovanou, akci – Rysí
slavnosti v Železné Rudě–Alžbětín!
Václav Šebelík,
Informační turistické centrum Železná Ruda

na domácím zvířectvu. Hlavně ovce se mohou
stát jeho kořistí. Protože rys loví zvěř, kterou
není schopen najednou pozřít, ještě několik dní
se k úlovku vrací.
Jako predátor je vybaven výbornými smysly.
Nejlepší je sluch a zrak, jak napovídá jeho druhový název ostrovid, jen čich je poněkud slabší.
Z těchto důvodů většina lidí, trávící mnoho času
v přírodě, za celý svůj život rysa v přírodě nespatřila. Rys využívá své smysly nejen k lovu kořisti, ale také jako výbornou obranu proti člověku.

Rysí život v přírodě

V přírodě žije ve smíšených či jehličnatých
lesích ve vyšších nadmořských polohách s dostatkem potravy a klidu. Proto, i když žije po
většinu roku (mimo období páření) samotářsky,
jeho teritoria jsou kvůli nabídce potravy poměrně rozsáhlá. Podle hustoty populace se jedná
o desítky či stovky km2, což je další důvod, proč
se s rysem setkáme jen náhodně. Jako většina
kočkovitých šelem potravu neštve, ale čeká nehybně na vyvýšeném místě či se ke kořisti
opatrně plíží. V optimálním okamžiku zaútočí
a několika dlouhými skoky se zmocní kořisti.
K rozmnožování rysů dochází brzy na jaře
v únoru a březnu, kdy kocouři vyhledávají říjné
samice. Po spáření vrhá samice na odlehlém
místě po desetitýdenní březivosti, a to nejčastěji
v květnu, 2 – 4 mláďata. Ta jsou 17 dní slepá
a kojená matkou další 3 měsíce. Na matce jsou
však závislá do jara příštího roku. Za tu dobu
jsou nucena si osvojit všechny lovecké dovednosti a hledají si svá nová teritoria.

Monitorování rysí aktivity

Díky reintrodukci žije v současné době na Šumavě několik desítek rysů a mohlo by se zdát,

Rys ostrovid

že současná populace není díky ochranářským
opatřením ohrožena. Opak je ale pravdou. Lidská chamtivost je silnější nežli zákony, a tak
každý rok přijde o život nezákonným způsobem
několik jedinců. Nová technika nám dnes umožňuje monitorování zvířat pomocí vysílačů připevněných k obojku. Od roku 1996 je na
Šumavě prováděn radiometrický výzkum a celkem bylo vysílačkami označeno 15 jedinců. Pomocí tohoto zařízení je možné monitorování
jejich denní aktivity, (lovu, spánku, rozmnožování), velikost teritorií, rozptyl mladých jedinců
při vyhledávání nových teritorií. (Průměrná hustota rysí populace je v současné době 1, 75 jedince na 100 km2.
Z 15 označených rysů bylo v letech 1996
– 2004 upytlačeno 7, tj. 45% !!!!! Jen v kašperskohorské Záchranné stanici pro handicapované
živočichy skončili čtyři zranění jedinci vinou
člověka. Ivan Lukeš věří, že konečně přijde
doba, a lidé si uvědomí, že nejsou neomezení
vládci, ale jen součást přírody.
Materiál z knihy Mgr. Ivana Lukeše
Šumava objektivem zoologa zpracovala LCK
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Výstavy a expozice
na Železnorudsku:

– Historické motocykly – stálá expozice v „Zámečku“
v Železné Rudě
– Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice
v „Zámečku“ v Železné Rudě
– Český kráter – stálá geologická expozice v „Zámečku“
v Železné Rudě
– Pivníčkovo a Křemelníčkovo království – ul. 1.máje, vedle
Pohádkové cukrárny,
provozní doba: květen – září: ÚT – NE, 10:00 – 17:00
/Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete
v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda/
ITC Ž.Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net

9. 6. proběhl na Belvedéru 34. ročník běhu Jarním Železnorudskem – lesní cross, Foto LCK

Kynologický klub Železná Ruda upozorňuje

7. výcvikový víkend pro psy a jejich páníčky z řad široké veřejnosti
se z důvodu zranění přesouvá na termín 21. – 23. 6. 2013.

Na skok do Bavorska

Projekt „Fórum mladé umění Česká republika – Bavorsko“

I v roce 2013 pořádá,
stejně jako v letech minulých, Centrum Bavaria Bohemia úspěšný
výstavní projekt „Fórum mladé umění Česká
republika – Bavorsko“. Přeshraniční výstavy se účastní 25
českých a německých umělců, kteří budou prezentovat
výběr ze svých zajímavých děl. Vernisáž zmíněného projektu proběhla 13. 6. v 17 hodin v Galerii města Plzně
v Dominikánské ulici čp. 2. Vernisáže se osobně zúčastnilii někteří z umělců, čímž se nabídla možnost k výměně
kontaktů.
8 umělců pochází z Bavorska a 17 z České republiky.
Někteří z nich ještě studují na univerzitách, akademiích
umění a vysokých školách designu a umění, ostatní již
pracují v uměleckých oblastech. Cílem tohoto projektu je
nabídnout mladým umělcům možnost veřejně prezentovat svá díla v partnerských městech Plzni a Řezně, vzájemně se poznávat a upozornit příznivce umění na mladou
uměleckou scénu na obou stranách hranice. Výstavní projekt se koná za finanční podpory Česko-německého fondu
budoucnosti v rámci projektu „Kultur ohne Grenzen –
Kultura bez hranic/ Setkávání Čechy – Bavorsko“. Partnery projektu jsou Galerie města Plzně a Galerie města
Řezna.
Mgr. Václav Vrbík, ředitel projektu a reprezentant Plzeňského kraje

Dne 31. května se v Bavorské Rudě konala tisková konference, kterou svolal starosta Bavorské
Rudy, pan Thomas Müller. Tiskové konference se kromě novinářů a bavorské televize, zúčastnili i zástupci NP Bavorský les, myliveckých sdružení a také zástupci Svazu ochrany zvířat. Na
programu bylo odsouzeníhodné jednání, kdy 8. května t. r., v lese u města Bodenmais, došlo
k zastřelení březí rysice. Byl to již druhý případ v letošním roce! Všichni zúčastnění požadovali co nejrychlejší vyšetření tohoto brutálního činu a potrestání viníka či viníků. V této souvislosti bude 23. června uspořádaná tzv. „Rysí slavnost“, která se bude konat v privátním
zooparku v bavorském Schwellhäuslu (pěšky nebo na kole). Všichni, kterým není lhostejný osud
těchto nádherných skvrnitých šelem, jsou srdečně zváni.
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Na Česko-bavorské neděli rozkvetl klatovský Karafiát
ské ZŠ v Čapkově ulici paní Monika Černá.
Hudebními žánry country a folk kulturní program uzavřelo Karel Pixa Trio. Trhovci se po-

Letošní akce česko-bavorských sousedů se
uskutečnila 12. 5. v době od 10 do 17 hodin u
bývalé celnice v Alžbětíně. Tradiční setkání
Čechů a Němců s posezením, možností občerstvení nebo zakoupení českých a německých
knih o Šumavě, bleším trhem a doprovodným
hudebním programem se neodchýlilo od scénáře prověřeného minulými ročníky. Zahlédnout jste tu tudíž mohli také starostu Železné
Rudy Michala Šnebergra. O pastvu pro uši se
nejdříve postarali typicky oblečení bavorští
muzikanti „Über d´ Grenz“ (Přes hranici). Při
následném vystoupení dětského pěveckého
sboru Karafiát dokonce vyšlo slunce. Dobře
zvolenou česko-německou verzí hitu Karla
Gotta „Včelka Mája“ Karafiát rozhodně potěšil a rozezpíval snad všechny posluchače.
„Celkově je nás 25, na česko-bavorské neděli
nás zazpívalo 18. Přijeli jsme vlakem z Klatov.
Ráno jsme se trochu báli počasí. Nakonec lidé
přišli a nám se tady líbilo. Ještě si to tady projdeme a vezmeme to přes Rudu na nádraží.
Myslím si, že mít Česko-bavorskou neděli je
hezká tradice. Budeme-li pozváni, přijedeme
zas a nebráníme se ani účasti na jiných akcích,“ uvedla sbormistryně Karafiátu z klatov-

Hudební program Česko-bavorské neděle osvěžil i dětský pěvecký sbor Karafiát ze ZŠ v Čapkově ulici
v Klatovech, Foto LCK

Den matek v penzionu Böhmerwald

Ve čtvrtek 9. 5. v 16 hodin se členové železnorudské základní organizace Svazu zdravotně postižených přišli bavit do svého oblíbeného penziónu Böhmerwald. Převažovaly ženy, neboť se jednalo o jejich svátek – Den matek. V prostoru před vstupem do restaurace si všichni mohli
prohlédnout trendy nabídku zdravotní obuvi či si nějaký pár bot rovnou zakoupit. František Písař
se zhostil role kavalíra a všem dámám postupně předal po kytici z gerber a karafiátů. Oficiálního
zahájení s tradičním přípitkem se opět ujali starosta města Ing. Michal Šnebergr a zástupkyně
místopředsedkyně paní Marie Antošová. Kulturní program odstartovali žák 4. třídy ZŠ David Loos
a prvňačka Agatha Lily Kopecká.
David zarecitoval pěknou báseň
speciálně určenou všem maminkám, Agatha Lily zahrála na flétnu
dvě písně známých skladatelů
vážné hudby. Školáky hned nato
vystřídalo trio muzikantů. Nescházelo občerstvení v podobě nápojů a teplé večeře. Při hudbě,
zpěvu a tanci se slunné odpoledne
za oknem nepozorovaně proměnilo ve večer. Veselit se většina
František Písař s galantním gestem kavalíra předává květiny Janě příchozích totiž vydržela až do jeKnapové, Foto LCK
denadvacáté hodiny.
LCK

Dopis čtenáře

zvolna začali vytrácet a na hlavy vytrvalců nakonec dopadly dešťové kapky. Asi pro štěstí
a zdar příští Česko-bavorské neděle.
LCK

•

Dopis čtenáře

Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na vydávání Železnorudského
zpravodaje. Je plný nejen zajímavých zpráv z města Železná Ruda, ale najdu v něm, jako jeho
čtenář, i mnoho poučného a zajímavého z prostředí krásné šumavské přírody a mnoho nových, a též zajímavých, tras na turistické výlety. Vždy, když se mi dostane váš zpravodaj do ruky,
přečtu jej se zájmem od první do poslední stránky. A co je zajímavé, je to, že jen málokteré
město vydává něco podobného zcela zdarma. Přeji všem, kteří se na jeho tvorbě podílejí, aby
se jim práce vždy tak dařila jako doposud a již dnes se těším na další čísla zpravodaje.
S pozdravem, váš čtenář Pavel Votava, Písek

Poděkování

Touto cestou bych chtěl poděkovat strážníku MP Železná Ruda Františku Venclíkovi. Tento strážník dne 4. 6. reagoval na
můj telefonát o pomoc při odstranění zdechliny kočky za čp. 114 a odchyt jedné živé
kočky přímo v domě. Ještě jednou děkuji za
řešení i takovéto banální záležitosti.
František Venclík má osvědčení na odchyt
toulavých zvířat. Problematice toulavých
psů a koček na Železnorudsku se budeme
podrobněji věnovat v některém z příštích
čísel ŽZ (pozn. red.).

Školáci si užívali bazén

v hotelu Čertův mlýn
Ve dnech 22. a 23. 5. 2013 se naše
třída – 3.B ze Základní školy Martina
Luthera v Plzni – zúčastnila v rámci týdenního pobytu ve škole v přírodě na
Šumavě volného plavání v bazénu hotelu Čertův mlýn. Hodinové plavání
dětem vítaným způsobem zpestřilo
denní program a znamenalo pro ně hodinový aktivní pohyb. Děti byly z pobytu v bazénu zkrátka nadšené. K dobré
pohodě a sportovnímu vyžití dětí posloužilo i dobré vybavení bazénu herními
a sportovními pomůckami a celkovým
příjemným prostředím i vstřícným přístupem personálu.
Eva Tanzerová, ZŠ Martina Luthera, Plzeň
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Jarní koncert pěveckých sborů

31. května večer aula železnorudské ZŠ opět
ožila. V jejích útrobách se prostřednictvím šestnácti písní různých žánrů téměř na hodinu
rozezněly hlasy dětských a dospělých sboristek
a sboristů. Takřka geniální se ukázala být myšlenka dirigenta Martina Červenky uspořádat
společné vystoupení tří sborů, v jichž je sbormistrem.
Na úvod pohladilo svým vystoupením duši
a uši publika čtyřiadvacet členů Dětského pěveckého sboru ZUŠ Nýrsko a Železná Ruda.
Zazpívali pětici písní v češtině a angličtině za
klavírního doprovodu Jiřího Peška. Nejpůsobivěji na posluchače nutně musela zapůsobit Memory z muzikálu The Cats od A. L. Webera.
Úchvatné bylo i následné vystoupení čtrnácti

Dirigent a sbormistr Martin Červenka při soustředěném dirigování Železnorudského smíšeného
sboru, Foto LCK

dospělých ze Železnorudského smíšeného
sboru. Ti zapěli povětšinou a capella, tedy bez
doprovodu, písně v latině a češtině. Ačkoliv
mužská část sboru je svým počtem v oslabení,
přesto mužští sboristé zajímavou barvou hlasů
výrazně podtrhli zejména krásu cyklu smíšených sborů na texty lidové poezie Z. Lukáše
s názvem „Hadroplet“. Tečku za setkáním pěvecké elity nejen ze Železnorudska učinilo společné vystoupení ŽSS a DPS se songem J.
Rutter – „Look at the World“. Po celou dobu
koncertu bylo možné zblízka pozorovat dirigentskou práci a nestrojené zaujetí hudebního

pedagoga Martina Červenky pro mnohovrstevnatý obor zvaný hudba. Vydatný potlesk
jednoznačně ocenil několikaměsíční píli účinkujících. Železnorudský smíšený sbor tak zároveň představil část programu, s nímž letos na
podzim vyrazí do Anglie. Lze jen doufat, že
společné vystoupení ŽSS a DPS nebylo poslední. V budoucnu by mohlo zanechat další
nesmazatelnou hudební stopu třeba v návštěvnících Tradičních železnorudských slavností…
Více informací a fotografií naleznete na
www.zeleznorudskysbor.xf.cz
Lucie Charlotte Kopecká

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Nýrsko a Železná Ruda, Foto LCK

Kostel Panny Marie Pomocné
z Hvězdy

Už 4. rokem probíhají v našem kostele prohlídky a zájem o ně až dosud
vzrůstal. Výjimkou je ovšem letošní chladné a deštivé jaro, které zřejmě z větší
míry zapříčinilo pokles zájmu turistů a návštěvníků.
A tak teprve koncem května se tu konaly dvě akce. Tou první byla Noc kostelů (24. 5.) a proti skeptickému očekávání ji navštívilo víc jak 50 lidí. V té
úvodní části je zaujal jemný zpěv a hra sester Katky a Lucky Matoušových.
Obě řídil a také doprovázel jejich otec, ředitel ZŠ v Hlavňovicích.
Po tomto vystoupení následovala první část výkladu o historii kostela a vzápětí Železnorudský smíšený sbor rozezvučel sakrální prostor latinsky zpívanými písněmi různých autorů. Závěr výkladu vlastně ukončil Noc kostelů
v Železné Rudě asi kolem 23. hodiny.
Hned po několika málo dnech jsem v kostele mohla uvítat přes 30 žáků
z 5. ročníku ze Dvora Králové s jejich pedagogickým doprovodem. Děti ukázněně a také pozorně sledovaly výklad, na konci se zvídavě vyptávaly a nejpozornější z nich si jako drobnou odměnu odnášely letáčky s dětskými básněmi.
Počínaje červnem a až do konce září se budou uskutečňovat pravidelné komentované prohlídky kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy i s výstupem do
krovu. Probíhají každé pondělí, středu a pátek vždy v 9 hodin se vstupným
25,- Kč pro dospělé, pro děti zdarma, studenti a penzisté vstup dobrovolný.
Objednávky mimo pravidelné prohlídky na tel. 732 771 807. Vybrané vstupné
bude věnováno na opravy kostela.
Lidmila Kovácsová
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Café Charlotte využívá evropské fondy, přijela Pavlína Berzsiová

V rámci Evropského sociálního fondu EU
v ČR, operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“, získala železnorudská cukrárna
a kavárna Café Charlotte dotace na školení
svého týmu zaměstnanců.
V první části kurzu na téma „Komunikace se
zákazníky“ byli všichni zaměstnanci Café Charlotte proškoleni v oblasti psychologie prodeje
lektorkou komunikačních, manažerských a osobnostních dovedností paní Mgr. Janou Rambouskovou. Cílem této části bylo rozpoznat
osobnostní typy zákazníků a umění s nimi jednat, naučit se zvládání obtížných situací a psychologických prvků v prodeji.
Na druhou a třetí část kurzu „Nové trendy
v cukrářství – zákusky a dorty“ přijela do Café
Charlotte viceprezidenta Asociace kuchařů
a cukrářů ČR, známá TV moderátorka Pavlína
Berzsiová. Pod jejím vedením si cukrářky Café
Charlotte osvojily nové trendy při výrobě dortíků a zákusků, seznámily se s novými surovinami a s novými prvky zdobení. V budoucnu tak
zcela jistě dojde v Café Charlotte k rozšíření
portfolia už tak široké nabídky dortů a zákusků.
Více fotografií z akce najdete na Facebooku
Café Charlotte.

Café Charlotte se setkala
s prezidentem ČR

Spolumajitel Café Charlotte Ing. Jaroslav Nechvátal, MBA se na pozvání PIBS zúčastnil Žofínského fóra s prezidentem České republiky
Milošem Zemanem. Setkání se uskutečnilo ve
velkém sále Žofínského paláce v pondělí 20. 5.
2013 od 13 hodin na téma „Dvacetiletí České
republiky, poučení z historie, současnost a perspektiva.“
Prezident republiky nastínil směr, kudy se
v budoucnu Česká republika bude ubírat, za prioritu vlády označil investice, které by měly pomoci rozhýbat stagnující ekonomiku naší země.
Za vzor pro ekonomiku naší země označil skandinávský model, zejména ten švédský. Poté odpovídal na písemné i ústní dotazy přítomných.
V závěru společenského setkání s občerstvením
za účasti prezidenta probíhala volná diskuze.

Ranč Petra Zíky
v Hošticích u Volyně

Podnikatel Petr Zíka s rodinou žije a už léta
provozuje železářství v centru Železné Rudy.
Druhý domov Zíkových představuje ranč v podhůří Šumavy v Hošticích u Volyně, dějišti nestárnoucí filmové trilogie režiséra Zdeňka
Trošky „Slunce seno, jahody“, „Slunce, seno
a pár facek“ a „Slunce, seno, erotika“. Právě
Zdeněk Troška se tak stal sympatickým sousedem Zíkových.

Zleva: cukrářky Lenka, Maruška a Zdenka, s bílou čepičkou viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů
ČR Pavlína Berzsiová nad svými novými výrobky,
Foto: J. Nechvátal



Ranč pan Zíka opravoval 17 let. V roce 1989
měl být tehdejším JZD zbourán pro dezolátní
stav. Nyní je statek opraven a slouží jako ubytovací zařízení, do něhož často zavítá i někdo z
obyvatel Železné Rudy. V areálu se nachází golfové hřiště, zatím na dva hektary, tři rybníky

vhodné pro sportovní lov ryb, je zde také kempink se zázemím restaurace pro ubytované. Veškeré informace o akcí a hlavně fotogalerie
s historií, včetně videa z ptačí perspektivy, jsou
umístěny na www.poslednikovboj.cz.
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AKVA TYNU – ZOO přepadly
pumy jihoamerické

O AKVA TYNĚ-ZOO místního podnikatele Jaroslava Součka ŽZ psal
v letošním únorovém čísle. Pan Souček neustává ve své činorodosti a pěstování kontaktů s podobně zaměřenými nadšenci.V sobotu 18. 5. do této
prodejny v 1. patře Coop Tipu nečekaně zavítal Součkův obchodní partner a kamarád Jiří z Příbrami. Jelikož je i on velkým milovníkem zvířat
všeho druhu (chová akvarijní a jezírkové ryby, habešské kočky, pštrosy),
naprosto mimořádný byl též jeho zvířecí doprovod. Vlastní totiž pár pum
jihoamerických. 110 kg vážícího samce Adolfa a 50 kg těžkou samici
Sany sice nechal doma, zato přivezl na ukázku tři potomky této dvojice.
Šest týdnů stará koťátka pumy jihoamerické, která již po narození vážila
pěkných 500 g, okamžitě způsobila rozruch a budila zaslouženou pozornost. Každý je chtěl vidět, vyfotografovat, pohladit nebo pochovat v náručí.
Pan Jirka spolupracuje s některými zoologickými zahradami. Vyrábí
na zakázku klece pro velká zvířata. Chovu kočkovitých šelem doslova
propadl. Do budoucna plánuje začít s chovem bizonů a jeho největším
snem je pořídit si jednou gepardy. Na Šumavě se mu líbí, rád se sem s rodinou přijíždí odreagovat.
Chcete-li se také setkat s pumami jihoamerickými, pozorně sledujte
dění v AKVA TYNĚ-ZOO. Některý den v červnu poctí pumy se svým
majitelem Železnorudsko opět svojí vzácnou přítomností. Nepropásněte
tuto jedinečnou příležitost!

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14 – 18 týdnů, cena 149 – 170 Kč/ks,
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v pondělí 17. června 2013
v Železné Rudě u žel. stanice Žel.Ruda město
v 17. 20 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

Železnorudský podnikatel Jaroslav Souček (vpředu) s chovatelem pum Jiřím
z Příbrami

V AKVA TYNĚ se usadila veverka
Prevostova

Od května se v 1. patře Coop Tipu, v prostorách chodby, kde se obvykle
vystavuje zboží, díky Jaroslavu Součkovi natrvalo usadil párek tropických
stromových veverek z jihovýchodní Asie. Vzácné veverky se živí ovocem, zeleninou a jižními plody, semeny, občas drobnými živočichy a nepohrdnou ani piškoty. Mají se čile k světu. Jejich život se tak dá po většinu
dne pozorovat na vlastní oči. Dokonce se při tom můžete posadit na jednu
za dvou připravených laviček. K veverkám se podrobněji vrátíme v příštím čísle ŽZ.
Ve spolupráci s železnorudskými podnikateli připravila LCK

Úspěchy místních výrobců

Letošního ročníku o nejlepší lahůdky Plzeňského kraje se zúčastnilo na 22 výrobců s 52 produkty.
Cenu hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance si odnesl horský
hotel Belveder, kde se vaří třináctistupňový pivní medový Pašerák.
Zvláštní ocenění udělila komise i řeznictví Šnebergr za jeho šumavské maso.
Foto a info MAFRA / fb

Při prodeji slepiček nová služba
– výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks.

Michal Šnebergr ml. při prezentaci svých uzenářských specialit v Plzni,
Foto: Ladislav Němec / Mafra
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Po stopách otce alpského lyžování Mathiase Zdarskeho

Po stopách Mathiase Zdarskeho, otce alpského lyžování, se v květnu vydala skupinka šumavských lyžařských veteránů do rakouského městečka Lilienfeldu v Dolních Rakousích. Vedeni známým „drezinologem“ Václavem Zahrádkou z Čachrova jsme navštívili místní muzeum s rozsáhlou expozicí jmenovaného „otce“. Odborným průvodcem nám byl samotný ředitel muzea Ing. Ewald Zich. A bylo se na co dívat i poslouchat!
Něco jsme již o Mathiasovi věděli, neb v minulosti každý cvičitel lyžování se učil o vázání i technice lyžby, pocházející z tohoto městečka, i o tom,
že Zdarsky je původem z Čech. A tak i vás, čtenáře, trocha té historie nezabije.
Mathias Zdarsky se narodil 25. 2. 1856 v Kožichovicích u Třebíče. Byl všestranně nadaný a
zajímal se o technické i umělecké obory. Nadchl
se Nansenovou expedicí Norskem na sněžnicích
a lyžích a objednal si proto ty zázračné ski. To
již od roku 1889 žil v zemědělské usedlosti vysoko nad Lilienfeldem, kde konal své první pokusy se zaslanými lyžemi. Ty však byly pro
zdejší strmé svahy nevhodné. Proto je hodně
zkrátil a zkonstruoval nové revoluční vázání
s pružnou ocelovou deskou, která pevně držela
dosud volnou patu při bočním pohybu, a tak
umožnila lepší ovládání lyží. Tím vznikla první
Lilienfeldská lyžařská škola a první lyžařská
učebnice jím sepsaná, vydaná roku 1896, která

je v mnohém platná i dnes. Avšak čeští lyžaři,
„odkojeni“ technikou norskou, byli konsternováni a tuto novost odmítali. „Svaz lyžařů v království Českém prohlašuje tímto veřejně, že
neschvaluje doporučování lilienfeldských lyží
s kovovým bindingem, jako se soustavně děje
vyloučeným z Českého skiklubu panem Benešem. Svaz považuje toto vázání za nanejvýš nebezpečné pro své sevření nohy do kovových
svěráků a doporučuje všem svým lyžařům, kteří
jezdí do Krkonoš a Šumavy vázání česká kožená.“

Rok 1905 dal však Mathiasovi za pravdu, neb
zástupci norského lyžařského svazu Hassa Horn
provedli srovnávací jízdy a právě zde Norové
sami uznali, že Zdarskeho
technika a vázání jsou pro
Alpy nejvhodnější. A o dva
měsíce později uspořádal
Zdarsky poprvé na světě na
Muckelkogelu – 1248 m
– závod ve slalomu – 85
branek – a tam Norové dostali „na frak.“ Jeho lyžařskými kurzy prošly tisíce
lyžařů. Vedl i lyžařské
kurzy pro rakousko-uherskou armádu. V letech
1911 – 12 vyučoval lyžaře
i v Japonsku.
Byl asi i prvním badatelem v oblasti lavinového
nebezpečí, což se mu později stalo osudným. Za
1. světové války byl specialistou při likvidaci lavin.
V únoru 1916 jej nenadále
zasáhla lavina z protějšího
svahu a způsobila mu
80 zlomenin v celém těle.
Svou houževnatostí a pilným cvičením se za rok
vyléčil a kondici si udržel
do vysokého věku. Ještě
v 80ti letech lyžoval a dokonce saltem skákal do
koupaliště, které si vybudoval pod svým statkem.
Tento všeuměl, vynálezce, malíř, asketa, milovník sportu, tvrdé práce i
žen, zůstal po celý život
svobodným.
Zemřel 20. 6.
U pomníka Mathiase Zdarskeho v Lilienfeldu – Traisen. Vlevo dole - nahoru: Ewald Zich, ředitel muzea, Milan Hampl, Václav Zahrádka, 1940 a je pochován v místě
vpravo: Emil Kintzl, Václav Mlynařík, vpředu: Václav Chabr, fotografuje nejmilejším, nedaleko svéJarda Frič

Dobová fotka Mathiase Zdarskeho

ho statku s výhledem do hlubokého údolí. Hrob
i jeho památník jsme vpodvečer také navštívili.
Václav Chabr nestačil fotografovat…
Druhý den, za příznivého počasí, jsme se vydali po trase toho prvního slalomu a stálo to
zato. Zejména lyžaři Milan Hampl i Jarda Frič,
mne nevyjímaje, jsme obdivovali tehdejší lyžaře, kteří, s pády i bez nich, sjížděli do hlubokého údolí. Stálo to za tu námahu.
Při cestě domů jsme ještě navštívili, k radosti
našeho „drezinologa“, dvě muzea úzkorozchodných železnic, ale stále vzpomínali i trochu
na našeho Mathiase.
Zbývá na závěr jen pozvat milovníky historie
lyžování do Lilienfeldu. Poznat pestrý život rakouského Cimrmana stojí opravdu zato.
Emil Kintzl
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Tip na výlet – Velký a Malý Polom

Průběh trasy: Železná Ruda – Debrník –
Polom – hraniční přechod – Ferdinandovo
údolí – Železná Ruda
Délka trasy: 18 km. Převýšení: 806 m. Obtížnost: střední. Povrch: lesní silničky 10 %, cesty
30 %, stezky 60 %. Značení: 20 % TZT. Čas
chůze: 6 hodin. Parkoviště: Železná Ruda. Start:
Železná Ruda. Občerstvení: Ano.
Z železniční zastávky Železná Ruda-centrum
vyjdeme okolo Okuly po zelené směrem k bývalému zámečku Debrník. Před vlekem u Debrníku odbočíme vlevo na cestu k vysílači. Za
vysílačem vystoupáme do horního pravého cípu
Samot (do tohoto místa můžeme dojít i po sjezdovce Samoty). Cestou se nám naskýtá nádherný pohled na celou železnorudskou kotlinu
lemovanou vrcholy Pancíře, Špičáku, Jezerní
hory, Javoru a Mittagsplatzlu.
Těsně u lesa vystoupáme po bývalé signálce
k rozcestí Nad Samotami. Dáme se po asfaltce
cca 50 m vpravo a odbočíme vlevo na lesní cestu
stoupající přes Zámecký les (1129 m) až na křižovatku 7 cest. Po cestě šikmo vlevo stoupáme

směrem na Sklářský vrch. Na první odbočce se
dáme vpravo. Na konci stoupání odbočíme opět
vpravo. Za námi je Sklářský vrch (1195 m), před
námi vyšší vrchol Polomu (1295 m) a kolem dokola scenérie a nádherný výhled na velkou část
Šumavy. Vystoupáme až na vrchol Polomu. Jak
dosvědčuje název vrcholu, i v minulosti zde
často docházelo k polomům a ani poslední smrkový les s příměsí buku a jedle neunikl orkánům
Kyrill a Emma a vzal za své. Vyvrácené stromy
zůstaly zčásti na místě a vytváří tak neprůchozí
spleť kmenů a vyvrácených kořenů. Vrcholová
stezka je ovšem průchozí. Pokračujeme na nižší
vrchol Polomu (1291 m). Na tomto vrcholu je
umístěna meteorologická stanice. Sejdeme až na
asfaltku a dáme se vlevo na rozcestí Pod Polomem (1122 m).
Další pokračování je možno jen od 15. 8. do
15. 11., jinak jsme nuceni sejít buď po červené
na Debrník, nebo na druhou stranu na Hůrku (jezero Laka + 4 km) a Novou Hůrku na autobus.
Pokračujeme směr jezero Laka, ale po 500 metrech odbočíme vpravo na hraniční přechod pod
Plesnou. Mineme odbočku vlevo
na vrchol Debrníku (Plesná)
a Lackenbergru (1336 m) a pokračujeme vpravo v sestupu ke státní
hranici. Na tu se napojíme u hraničního patníku 9/1. Klesáme po
hraničním chodníku až k patníku
8/2. Odpojíme se od hraničního
chodníku a pokračujeme mírně
vpravo po cestě. Za roklí tvořenou
jedním z přítoků Debrnického potoka odbočíme na cestu vlevo opět
ke státní hranici. Pokud bychom
neodbočili, došli bychom na křižovatku Zámecký les (968 m). Na
hranici u hraničního patníku 6/2
Panorama z planiny mezi Polomem a Plesnou s hřebenem Vel- pokračujeme po cestě kolem hranice až k patníku 6/1. Od hraničkého Javoru, vpravo je Schwarzeck
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ního chodníku vpravo máme I. zónu NP Šumava
Medvědí jámy. Chráněné území o rozloze přes
140 ha leží na svazích potoka Velký Debrník,
který zčásti tvoří státní hranici mezi ČR a Bavorskem. Potok je v údolí hluboce zaříznut
a často vytváří kaskády a drobné vodopády. Ve
smíšeném porostu můžeme najít snad nejvzácnější českou rostlinu sklenobýl bezlistý, skoro
průhlednou orchidej bez chlorofylu či vzácné
mechy s prapodivnými názvy jako např. kápušku skvělou či sourubku. I mykologové zde mají
svůj ráj, z mnoha zde se vyskytujících hub jmenujme kryptovku růžovou. Žije zde i rys ostrovid, jeřábek lesní nebo čáp černý. Hraničním
chodníkem sejdeme až k potoku. Po zdolání potoka pokračujeme hraničním chodníkem až do
Ferdinandova údolí.
I zde stála sklárna, která dostala jméno po jednom ze svých majitelů Ferdinandovi Abele
(1834). Pokračujeme po zelené alejí na Debrník,
kde bývala také sklářská huť, a od roku 1779
i skromný zámeček, který tvořila obdélná patrová budova krytá mansardovou střechou, v jejímž užším, severním průčelí, byl patrový
nástavec s arkýřem zakončeným osmibokou věžičkou s cibulovitou bání. Přízemí budovy dělila
střední chodba na trojtrakt. V jeho severovýchodní části se rozkládala pětice místností se
schodištěm do patra, v severozápadní části byla
umístěna kaple Blahoslavené Panny Marie, jejíž
obdélná loď byla sklenuta valenou klenbou s lunetami. Debrnický zámek sloužil po roce 1945
k různým účelům. Nejhoršími správci této památky byli vojáci naší lidové armády. V kapli si
vybudovali svou politicko-výchovnou světnici
a nakonec celý zámeček nechali v roce 1989,
těsně před revolucí, zbourat. Odtud pokračujeme
po zelené zpět na nádraží Železná Ruda-centrum.
S využitím turistického průvodce Kletr Železnorudsko, Prášilko, Bavorský les od Josefa
Pecky zpracoval fb

Výsledky v sezóně 2012/2013

Na fotkách:
PETR ZÍKA 2009, 3x 1. místo os.,
ELIŠKA ZÍKOVÁ 2004, vítězka
Bavorského poháru Sparkasse Cup,
BARBORA ZÍKOVÁ 2001,
vítězka Bavorského poháru Sparkasse Cup,
1. místo na mistrovství Německa 2013
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Aktivní den na „Zelené střeše Evropy

Tak zněl název akce, která oficiálně zahájila letošní pěší a cyklo-turistickou sezónu na Želenorudsku. Akci pořádalo město Železná Ruda
za významné podpory Plzeňského kraje, který také spolufinancoval výstavbu nově prezentovaných cyklotras. Vzhledem k nepříznivému počasí byla potěšující účast registrovaných turistů, kterých bylo téměř sto.
Ti se poté vydali po některých z různě obtížných a dlouhých tras. Zahájení sezóny bylo moderované, pro turisty byla možnost rozcvičení se pod
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dohledem profesionálky a před samotným výšlapem se ještě mohli
všichni návštěvníci občerstvit některým z belvederských piv či si vyzkoušet kolo z půjčovny špičáckého areálu. Energii bylo také možno doplnit v grilu s masnými výrobky od hotelu Kolibřík. O samotné zahájení
se postaral starosta města Ing. Michal Šnebergr a Jaroslav Bauer – náměstek hejtmana pro oblast dopravy.
fb

Harakiri Gang

V sobotu 6. 7. proběhne oficiální otevření Harakiri Water Jumpu (HWJ)
v areálu nad Samotami.
Zde je možné zapůjčit si kompletní vybavení (lyžařské, snowboardové)
včetně neoprenu a přilby a vyzkoušet si to, co zažívají skokani na lyžích či
akrobatičtí lyžaři.
Kromě tohoto adrenalinového zážitku je zde k dispozici velká trampolína, písečná pláž, malý skokanský můstek, slack-line nebo indoboard pro
cvičení stability.
V rámci otevíračky proběhne otevřená soutěž pro širokou veřejnost
– přejezd vodní nádrže na kole, po úzké plovoucí lávce. Vítěz dostane
pivní tekutou odměnu. Takže chcete-li se pobavit, zasoutěžit nebo se jen
podívat, budete vítáni, protože to není vše! Na akci bude hrát DJ, proběhne
závod skokanů na lyžích, snb o věcné ceny a večer afterparty s Trautenberky v iNetu!
Podrobnosti budou na našem webu: www.harakirigang.cz či na facebooku.
Filip Brož

Bike park Špičák – opening a pozvánka na závody

Otevření špičáckého bike parku letos proběhlo o 14 dnů dříve než loni, a to v sobotu
1. 6. Bohužel se vše neslo v duchu nepříznivého
deštivého počasí, a tak musely být některé části
tratí z bezpečnostních důvodů uzavřeny, ale
zase do nového ročníku vzniklo několik tratí
nových nebo přestavěných. Tudíž ten, kdo zde
jezdil minulý rok, může se letos těšit na novinky
a atraktivnější tratě všech možných obtížností.
Nedílnou součástí tohoto všeho je servis kol
a občerstvení jak u nástupní stanice, tak na
vrcholu Špičáku. Tratě jsou vhodné jak pro nováčky, tak pro profesionály, čehož je důkazem
konání závodu evropského poháru ve sjezdu
European iXS Downhill Cup, který se bude
letos konat již počtvrté, a to 29. a 30. června.
Představí se zde elita downhillu z celého světa,
a to jak mužů, tak žen! Podrobnosti k závodu
najdete na stránkách www.spicak.cz, případně
na www.downhillcup.cz

Program:
Pátek 28. 6. 2013

14.00 – 18.00 Oficiální trénink
20. 00 Riders´ night party

Sobota 29. 6. 2013

8.00 – 11.00 Povinný trénink
11.00 – 12.00 Nonstop trénink
12.00 – 14.00 Trénink Top 80 Muži
& Top 10 Ženy
14.30 – Start 1. rozřazovacího kola závodu
Seeding Run
18.00 – Chill out party

Neděle 30. 6. 2013

8.00 – 10.00 Oficiální trénink
10.00 – 11.00 Nonstop trénink
11.00 – 12.00 Trénink Top 80 Muži
& Top 10 Ženy
12.30 – Start finále, vyhlášení výsledků
po skončení závodu
Filip Brož
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Fotbal v Železné Rudě • Fotbal v Železné Rudě

Většina fanoušků naše Železnorudské fotbalisty zná velmi dobře, ale i tak si dnes představíme „A“ tým mužů.

„A“ mužstvo v okresním přeboru

Poslední 4 kola byla pro mužstvo poměrně
povedená, kdy jen jednou bralo bod za prohru
na penalty s Hrádkem. Jednou vyhrálo na penalty v Janovicích a dvakrát zvítězilo v běžné
hrací době – nad Běšinami 3:2 a naposledy nad
Týncem 6:0
V době vydání zpravodaje by měla být odehrána téměř všechna kola jarní části, pokud nebudou opět kvůli nezpůsobilému terénu
odložena a tím pádem bude ukončen ročník
2012/2013 fotbalové soutěže. Konečné výsledky přineseme v následujícím zpravodaji.
Poslední zápas: 15. 6. 2013 – sobota: Železná
Ruda – Bolešiny od 17h

„B“ mužstvo ve IV. třídě

„B“ týmu se nedaří tak, jak bychom si všichni
přáli. Ač v posledním kole zvítězil nad Spůlí
2:1, celkově se v tabulce pohybuje na jejím
chvostu. Jak jsme psali v minulém čísle, je to
také dáno neustále se měnící sestavou a poměrně mladými hráči, kteří své zkušenosti teprve získávají.
Následující zápasy:
16. 6. 2013 – neděle: Ž. Ruda „B“ – Nýrsko „B“
od 13h a 22. 5. 2013 – sobota: Dešenice – Žel.
Ruda „B“ od 17h

„Dorost“ v Okresním přeboru:

Dorost – poslední zápas: 15. 6. 2013 – sobota:
Žel. Ruda – Pačejov od 14.15h

„Žáci“ v Okresním přeboru:

Žáci – poslední zápas:16.6.2013 – neděle:
Ž. Ruda – Strážov, 10.30h
Filip Brož
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