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Schengensky srostlí

ROČNÍK XIII

18. 12. 2012 od 10.00 proběhlo v prostoru
bývalé celnice na česko-bavorské hranici v Železné Rudě vzpomínkové setkání k 5. výročí
připojení České republiky k Schengenské dohodě. Organizátorem bylo město Železná
Ruda, Bayerisch Eisenstein a Euroregion Šumava.

LEDEN 2013

ZDARMA

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

rální konzul ČR v Mnichově Josef Hlobil. Starosta Michal Šnebergr řekl, že po několika
letech si výhody Schengenu ani moc neuvědomujeme. „Jsme už schengensky srostlí,“ poznamenal. Zemský rada Michael Adam
vyslovil obavu z pašování drog. „Potřebujeme
víc spolupráce obou regionů. Nechceme, aby se

kolegů, chceme se dál učit česky. To je při užší
spolupráci bezpečnostních složek nevyhnutelné. Budeme provádět namátkové kontroly
kvůli ilegální migraci a podobným deliktům.
Dnes může každý přejít hranici přes louku,
lesem, kdekoli. To přináší i jistá rizika.“ V této
souvislosti si policejní zástupce neuvědomil,

Pokračování na straně 2

Výsledky
1. kola prezidentských voleb
Železná Ruda, Špičák
a Hojsova Stráž

Volební účast 60,1%

Starosta Železné Rudy Michal Šnebergr vitá
účastníky setkání z řad české a bavorské politické
reprezentace
Foto Václav Chabr

V rámci setkání proběhla prezentace Českoněmeckého multimediálního centra, které v budově bývalé celnice má vzniknout díky
nadačnímu fondu Nové Česko. Součástí byla
také výstava fotografií ze slavnosti vstupu ČR
do Schengenské dohody na přeshraničním nádraží v Železné Rudě-Alžbětíně v roce 2007.
Hosty přivítali starostové hraničních obcí Železná Ruda a Bayersich Eisenstein Michal Šnebergr a Thomas Müller. Kromě jiných se akce
zúčastnil náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Ivo Grüner, zemský rada okresu Regen Michael
Adam, předseda Euroregionu Šumava František Vlček a starosta Langdorfu Otto Probst.
Vlček připomněl, že v rámci Evropské územní
spolupráce Cíl 3 bylo už realizováno šest set
menších projektů. Bundespolizei informovala
o dopadech Schengenské dohody na bezpečnost v regionu. Závěrečné slovo pronesl gene-

i tady drogy staly problémem jako na hranicích
v severním Bavorsku.“ Zástupce bavorské policie Alexander Lang konstatoval, že jazyková
bariéra je při spolupráci Čechů a Němců stále
velký problém. „Máme deset česky mluvících
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Pohled přes hranici: Železná Ruda v pozadí s majestátným Javorem
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Foto Jan Novák
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Z usnesení ze zasedání zastupitelstva města

Zcela v duchu číslic dvanáct a osmnáct se neslo zatím poslední 18. zasedání zastupitelů města Železná Ruda. Dvanáct ze třinácti zastupitelů
se sešlo 12. 12. 2012 v 18 hodin v zasedací síni Městského úřadu. Zastupitelstvo města (dále ZM) vydalo nařízení obce „Plán zimní údržby komunikací“ pro zimní sezónu 2012/2013. Došlo ke schválení směny
pozemků města v k.ú. Špičák za pozemky ve vlastnictví s.p. Lesy ČR.
v k.ú. Železná Ruda a Debrník u Železné Rudy, přičemž na vyrovnání
rozdílu cen směňovaných pozemků uhradí město Železná Ruda s.p. Lesy
ČR částku 11 760 Kč. Došlo k prodeji pozemků v k.ú. Špičák společnosti
Sport Service. A v k.ú. Alžbětín společnosti Joka 90, s.r.o. Mezi uvedenou
společností a městem došlo k podepsání smlouvy o spolupráci za účelem
vybudování multifunkčního domu s Poker arénou a hotelem v Alžbětíně.

Dokončení ze strany 1

Schengensky srostlí

že v oblasti Šumavy Schengen existuje jen teoreticky. Z Česka do Bavorska lze přejít po několika turistických přechodech, ale určitě ne
přes „louky a lesy“, protože od Svaté Kateřiny
až po Lipno je přechod do Bavorska znemožněn z důvodu ochrany přírody. Tradiční turistické cesty byly z české i bavorské strany
zrevitalizovány, zakázány nebo zataraseny padlými kmeny suchých stromů (např. oblast
Medvědích jam nad Železnou Rudou na německé straně).
V rámci akce proběhla také prezentace nových knih s přeshraniční tematikou, konkrétně
knihy o šumavských pašerácích Pašeráci
a podloudníci na česko-bavorské hranici
a Šumavská nej s podtitulem Rekordy a unikáty Šumavy a Bavorského lesa. Součástí bylo
také hudební vystoupení a občerstvení. „Schengenská otevřenost je pro naše hraniční obce
velmi důležitá,“ připomněl starosta Železné
Rudy Michal Šnebergr. „Jde však o to, aby byla
dále prohloubena. Přes státní hranici do Bavorské Rudy sice projíždíme bez kontrol, ale několik desítek kilometrů státní hranice
a historických cest v prostoru Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava zůstává
nadále uzavřeno, a to těsně nad Železnou
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Projednával se též návrh rozpočtu pro rok 2013, rozpočtové provizorium
a přijetí několika dotací. Byly schváleny dvě výjimky ze zákazu stavební
činnosti a vydávání parkovacích karet pro rok 2013. Navýšilo se vodné
a stočné na 1,53 Kč (dohromady). Byla odsouhlasena oprava fasády a výměna oken objektu pošty č.p.2 v Hojsově Stráži za použití dotace. ZM
schválilo jízdní řád a ceny jízdného pro sezonu 2012/2013, ceník služeb
a knihovní řád knihovny města Železná Ruda. ZM vzalo na vědomí současný stav návrhu zonace NP Šumava, zprávy o činnosti orgánů obce,
zprávu o vstupu města do MAS či stížnost na hlučnost zasněžovacího systému na Samotách. Plné znění usnesení tohoto zasedání ZM naleznete
na webu MÚ.
Informace ze sekretariátu MÚ dodala LCK

Rudou. Byrokratické a politické překážky
by měly být v dnešní Evropě dávno překonanou minulostí.“ Konzul Josef Hlobil uzavřel
slavnostní setkání slovy, že by bylo dobré,
abychom si za několik let mohli říct, že „EU
byla dobrá věc a Schengen dobrá idea, která
se podařila“. O občerstvení na skutečně profi
úrovni se postaral Hotel-restaurace Karl
(najdete v sedle Špičák u parkoviště
na Černé jezero a při silnici na Klatovy).
Připomínáme hlavní akce na hranici
Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein při
opětovném sbližování národů, které
se odehrály v minulosti: 3. 2. 1990 byla otevřena hraniční závora za účasti ministrů
zahraničí obou států (s lidským řetězem
70 000 lidí propojujícím Železnou Rudu
a Bavorskou Rudu). 11. 9. 1990 proběhlo
procesí za účasti kardinála Miloslava Vlka
mezi kostely obou obcí. 2. 6. 1991 byla
opět propojena železnice mezi Českou republikou a Německem a zprovozněno unikátní přeshraniční nádraží za účasti
spolkového kancléře Helmuta Kohla a premiéra Petra Pitharta. 30. 4. 2004 se tu oslavil vstup České republiky do EU.

Ekologický projekt

V roce 2012 Město Železná Ruda realizovalo
projekt pod názvem „Rekonstrukce aleje
podél Křížové cesty v Železné Rudě II“. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje z Programu pro poskytování
finančních prostředků formou dotace na ekologické projekty v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2012, dotační titul č. 1
– Podpora projektů a činností v oblasti ochrany
přírody a krajiny.
-red-

•••

Fanda se vrací

Do výboru cestovního ruchu města Železná
Ruda se vrací železnorudský podnikatel František Strnad st. Se starostou města Michalem Šnebergrem se hodlá zasadit o ještě výraznější
zviditelnění Železnorudska. Společně chtějí Železnou Rudu a okolí prezentovat tak, aby turistům a návštěvníkům opravdu stálo zato do této
lokality zavítat a opakovaně sem přijíždět.
-red-

•••

Recept
na hezký rok 2013

Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od
veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28, 30 a 31
dílků tak, že vystačí na celý rok. Potom se každý
den upraví tak, že se vezme 1 porce důvěry,
1 dávka poctivé práce, 2 dávky dobré nálady,
přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu, čajová
lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti. To vše se promíchá a bohatě zalije láskou.
Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti. Podává se s milým úsměvem a dobrým
slovem.
Šumavská údolí zvou k výletům v létě i v zimě

Foto Jan Novák

PF 2013
Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody přeje
do nového roku
František Strnad st.
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Jubilea
leden 2013

Blahopřejeme lednovým jubilantům:
p. Günter Mrázek, Železná Ruda
p. Ladislav Polívka, Hojsova Stráž
p. Stanislav Bartl, Železná Ruda

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

Ceny inzerce

Uzávěrky měsíčníku Železnorudský zpravodaj zpravidla bývají k pátému dni každého
měsíce, pokud není třeba z výrobních důvodů
uzávěrku zkrátit (je avízováno písemně v Železnorudském zpravodaji). Inzerci lze podat
u mě na e-mailové adrese kriz@zeleznaruda.cz nebo osobně na adrese Městského
úřadu v Železné Rudě. Rovněž lze podat u šéfredaktora zpravodaje Radovana Holuba (radovan.holub@seznam.cz).
Ceník inzerce je následující:
celá strana – 2000,- Kč
½ strany – 1000,- Kč
¼ strany – 500,- Kč
⅛ strany – 250,- Kč.
Za Město Železná Ruda
Milan Kříž, místostarosta
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Informace pro občany

Zastupitelé města Železná Ruda opětovně schválili na posledním veřejném zasedání (3. 10. 2012)
příspěvek ve výši 500,- Kč pro občany Železné Rudy, kteří v tomto roce dovrší 62 let a více
(nevztahuje se na členy Svazu zdravotně postižených – členové SZP tento příspěvek již obdrželi prostřednictvím své organizace).
Příspěvek je určen na nákup léků, vitamínů apod. v lékárně U Sněžného orla, Špičácká 228. Čerpání do 31. 1. 2013. Poukázky si vyzvedávejte na Městském úřadu, Správní odbor. Bližší informace:
č. tel. 376 361 225, 224 nebo 724 05 37 91.
MěÚ Železná Ruda, Správní odbor, Caroline Zahradníková

Osmdesáté narozeniny

Posezení jakoby předznamenalo na výsost důležitý den, respektive dva dny, na samém
sklonku minulého měsíce. Marie Antošová, též
členka sociální komise města, totiž slavila významné životní jubileum. Plná duševní svěžesti
a vitality se dožila úctyhodných osmdesáti let.
Za normálních okolností záležitost spíše soukromá se vzhledem k všeobecné známosti oslavenkyně po zásluze stala věcí veřejnou. Marie
Antošová je obyvatelka Železné Rudy česko-německého původu a manželka nezapomenutelného hudebníka Vladimíra Antoše. Mimo jiné
se celoživotně věnuje právě utužování česko-německých sousedských vztahů. Den předem
si osmdesátiny oslavila s třiadvaceti rodinnými
příslušníky, 29. 12. se u ní doma postupně vystřídalo na pětatřicet pozvaných hostů. Namátkou jmenujme starostu města Michala
Šnebergra, faráře Vendelína Zboroně se sekretářkou, jejím manželem a dětmi, praktickou lékařku Zdenu Bártovou nebo předsedu Svazu
zdravotně postižených Josefa Viliše. Přišli také
manželé Písařovi, Vávrovi, Pešlovi, Jaroslava

Hachová, Lidmila Kovácsová, Marie Ašková,
Alena Duchová či Marie Zelenková. Nescházeli
ani přátelé z Německa. Obzvláště květinových
darů a dárkových košů se sešlo tolik, až oči přecházely. Jeden z pugétů dorazil až z Hamburku.
S gratulací a květinou se objevila i čtveřice
policistů obvodního oddělení Policie ČR.
Ve 14 hodin se podával chutný oběd o několika
chodech, sedm mís chlebíčků, tři dorty a rolády,
Belvedérské pivo teklo proudem. V 16 hodin
následovalo svaté přijímání v železnorudském
kostele. Tam díky faráři Zboroňovi Marii Antošovou kromě varhaníka mile překvapila dvojice
desetiletých dívek. Jedna zahrála na housle,
druhá zazpívala. Oslavu završila od 17 hodin zábava s hudbou a zpěvem, jež
se protáhla až do půlnoci.
„Oslavu svých 80. narozenin
jsem si výborně vychutnala.
Naprosto předčila moje veškerá
očekávání,“ sdělila na závěr
sama jubilantka.

ších poboček v republice a přes veškerou snahu
Vlastimila Valeše byla uzavřena i pobočka v Železné Rudě. Poté Valeš vyhrál výběrové řízení
na pozici ředitele ČSOB v Přešticích, ale vše
ho táhlo zpět do Železné Rudy, kde zná lidi, prostředí i místní problémy a má k tomuto místu
vztah – prostě má to tu rád. Proto se rozhodl

zúčastnit výběrového řízení na pozici vedoucího
ekonomického odboru opět zde. Řízení vyhrál
a může tak svými zkušenostmi, znalostmi a elánem přispět k rozvoji města jako významného
sportovního centra s kvalitní infrastrukturou,
kde se lidem bude dobře žít a turistům aktivně
odpočívat.

Nový ekonom MěÚ v Železné Rudě Vlastimil Valeš

Foto Jan Novák

LCK

„Do Železné Rudy se vracím rád,“ říká nový ekonom města Vlastimil Valeš

29. 10. 2012 proběhlo za účasti právního
zástupce města výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího ekonomického odboru Městského úřadu Železná Ruda. Do užšího kola
postoupilo celkem pět uchazečů, z nichž výběrová komise zvolila Vlastimila Valeše. Ten tu
od 2. ledna 2013 začal pracovat. Vlastmil Valeš
je vystudovaný inženýr. Narodil se v roce 1959
v Plzni, kde také studoval a do svých třiceti let
žil. Poté se s rodinou odstěhoval na Šumavu,
kam již od dětství rád a často jezdil a splnil
si tak svůj sen žít tu i pracovat. Zpočátku ještě
dojížděl za prací do Plzně, později ale působil
u počítačové softwarové firmy v Klatovech
a od roku 1993 začal pracovat v bankovním
sektoru jako oblastní ředitel Plzeňského kraje.
Před narozením jeho třetího syna přišla nabídka na pozici ředitele pobočky ČSOB v Železné Rudě, kterou přijal. Nejmladší syn zde
navštěvoval Základní školu Karla Klostermanna
a učitelka Jana Prošková ho také přivedla k lyžování v lyžařském oddílu. Rodina tak jezdila
po závodech na české i německé straně Šumavy.
Bohužel v roce 2010 se vlastník ČSOB, belgická banka KBC, rozhodl uzavřít několik men-
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• Ze školy i za školou •

Ředitelský šuplík

Vánoční prázdniny opravdu utekly jako voda v Řezné. A to jí bylo o Vánocích dost a dost. Školáci-lyžaři si mezi kapkami dešťů našli trochu
sněhu, aby se projeli na nových lyžích či snowboardech. Vánoce nás
vedou také k přemýšlení o morálních hodnotách, o přátelství, o lásce,
o síle k překonávání překážek. Nejlépe se těžkosti překonávají s rodinou
nebo s přáteli. Na prahu nového roku jsme plni očekávání, co nám přinese. Školám kromě nového prezidenta více peněz na školní učebnice
a pomůcky. Nebo pro žáky určitě zajímavou informaci, že vysvědčení
za 1. pololetí se opravdu bude rozdávat 31. ledna. Zejména žáci-deváťáci
mají toto datum ve svých kalendářích zatrženo růžově, v očekávání pěkných známek, které se píší na přihlášky k dalšímu studiu. Ostatní žáci také
budou zdárně finišovat, aby sobě a svým rodičům udělali radost. Odměnou jim budou únorové jarní prázdniny, kdy si určitě všichni konečně zalyžujeme na prašanu.
V poslední den před vánočními prázdninami jsme ve škole uspořádali
Vánoce ve škole. Jednalo se o komponovanou vánoční besídku s velkým
počtem písniček, koled a scének ze života Železné Rudy. Do nácviku
a poté do hraní se zapojilo velké množství šikovných žáků. Velice mě potěšila velká účast rodičů, kteří přišli do školy si užít vánoční atmosféru
dětského pořadu.
V nejbližší době nás čekají i zimní radovánky. Šesťáci stráví týden na
sněhu při lyžařském výcviku na sjezdovkách a v lyžařské stopě. Pro školáky z celého okresu chystáme tradiční zimní olympiádu. S touto akcí nám
pomáhá mnoho pomocníků z řad železnorudských organizací. Sami bez
nich bychom tuto ojedinělou akci nezvládli.
Přeji všem žákům, učitelům, rodičům a obyvatelům železnorudské kotliny mnoho radostí a málo starostí v roce končícím třináctkou.
Zdraví Ctirad Drahorád, ředitel školy
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Za samé jedničky bazén ZDARMA
Každý školák, který se prokáže

pololetním vysvědčením se samými jedničkami,
bude mít o víkendu 2. a 3. 2. 2013
vstup do krytého vyhřívaného bazénu

ZDARMA.

(školák včetně doprovodu jedné dospělé osoby zdarma)
Provozní doba: 07.00 – 21.00 hodin

Na Vaši návštěvu se těší hotel Čertův mlýn!

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda,
příspěvková organizace
Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

+ 420 376 397 024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Železné Rudě vyhlašuje podle
§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., zápis žáků do I. třídy pro školní rok
2013/2014 na

Pondělí dne 28. ledna 2013 od 14,00 do 17,00 hod.
a

Úterý dne 29. ledna 2013 od 14,00 do 16,00 hod.
v budově Základní školy v Zahradní ulici 403,
pro děti, které se narodily v termínu

od 1. září 2006 do 31. srpna 2007.
Zápisu se nemusí účastnit ty děti, které měly pro školní rok
2012/2013 odklad povinné školní docházky a zápisu se zúčastnily již v lednu
2012. Rodiče těchto žáků do 31. ledna 2013 sdělí, zda dítě ve školním roce
2013/2014 nastoupí do zdejší školy.
Žádám rodiče, aby si s sebou vzali občanský průkaz a rodný list dítěte.
Dotazník pro rodiče žáka obdržíte při zápisu ve škole.

Školáci zahráli písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Marnivá sestřenice.
V hlavní roli Václav Topol

Herci ze scénky o železnorudském Robinovi a jeho nevěstách na motivy
Robina Hooda

V Železné Rudě dne 4. 1. 2013

Ctirad Drahorád,
ředitel ZŠ

Závěrečné scény Vánoce, vánoce přicházejí, kde si zazpívali všichni herci
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Co přineslo první pololetí školního roku v ZUŠ

Koncert Základní umělecké školy Nýrsko, pobočka Železná Ruda se uskutečnil v pátek
7. 12. 2012 od 16 hodin v hudebně, která jinak slouží k výuce hry na klavír, k nácviku komorní hry,
hodinám hudební nauky a ke zkouškám Železnorudského smíšeného sboru. Ačkoliv vystoupení
tradičně neslo přízvisko vánoční, zdaleka nezazněly jen skladby s touto tématikou. Pětadvacet mladých hudebníků se prezentovalo s celkem jednačtyřiceti lidovými písněmi, koledami a skladbami
českých a zahraničních autorů různých žánrů. Účinkující ze tříd učitelů Martina Červenky, Václava
Kubice a Josefa Boška svému publiku v počtu zhruba padesáti posluchačů zahráli na keyboard,
zobcovou flétnu, klavír a kytaru. Program byl koncipován tak, aby se nástroje, hudební kusy i protagonisté zajímavým způsobem střídali. Nejmladší hudebník chodí ještě do mateřské školy, většina věkově spadá do školy základní, dvě účinkující již navštěvují školu střední. Během více než
hodinové hudební performance muzikanti prokázali svoje nesporné hudební vlohy a rovněž tak
zúročili čtyřměsíční píli v rámci docházky do ZUŠ. Učitelé hudby tak mohli být s výkony svých svěřenců maximálně spokojeni. Na závěrečný, veřejně přístupný koncert druhého pololetí se můžeme
těšit letos v květnu či červnu.
LCK

Gymnazistka Martina Bártová při svém vystoupení
na koncertě ZUŠ.
Foto LCK

Předsilvestrovské večerní lyžování se Světluškami na svahu pod hotelem Sirotek

Světlušky s lampióny na startu

Foto Radek Vaniš

Již popáté proběhlo předsilvestrovské večerní lyžování se Světluškami na sjezdovce pod hotelem
Sirotek
Foto Radek Vaniš

Tradiční sjezd Šancí s pochodněmi 31. 12. 2012

Tradiční sjezd Šancí s pochodněmi patří k velkým atrakcím regionu

Foto Radek Vaniš

Silvestrovský ohňostroj po slavnostním sjezdu Šancí

Foto Radek Vaniš
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sti vyžití
A další možno

16. 1. se koná 12. přechod Královského hvozdu na sněžnicích ze sedla
Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý. Zakončení v Hamrech
v hotelu Královský dvůr. Pořádá Penzion Habr.
26. 1. bude ve Ski&Bike Špičák program s názvem Škoda 4x4, celodenní
program se zábavou, soutěžením a předváděním vozidel Škoda.
Rovněž 26.1. bude na Belvedéru uspořádána Belvedérská lyže – veřejný
lyžařský běžecký závod, trasy 300 m – 15 km. Závod je součástí Krajského přeboru v běhu na lyžích.
2. 2. se v hasičské zbrojnici SDH Hojsova Stráž odehraje sportovně zábavné odpoledne Eskymácká olympiáda.
9. 2. pořádá město Železná Ruda na Belvedéru tzv. Belvedérskou dvanáctku, což jsou závody na běžkách se zajímavými cenami.
16. a 17. 2. proběhnou ve Ski&Bike Špičák územní kvalifikační závody
ve slalomu.
Upozorňujeme na stálou expozici historických motocyklů a historie
lyžování v Městském zámečku v Železné Rudě. Zde je také k vidění výstava Český kráter. Od ledna 2013 je vedle Pohádkové cukrárny na pěší
zóně instalována výstava Pivníčkovo a Křemelníčkovo království (Pivníček je dobrý skřítek železnorudského piva a Křemelníček je skřítek prameniště šumavské Křemelné) a expozice pivovarského muzea Železné
Rudy. Zároveň upozorňujeme na možnost využít udržované lyžařské
stopy mezi Belvedérem, Hoffmankami, Pancířem a Můstkem a mezi Gerlovou Hutí nad Železnou Rudou, Hůrkou a Polomem, odkud vede trasa
zpět do Železné Rudy, případně dál do Prášil (Šumavská magistrála).
Další zajímavou možností je možnost využít dobrého vlakového spojení
jak ve směru na Klatovy, tak na bavorskou stranu ve směru Deggendorf.
Na bavorské straně je možné využít tzv. Bayerwald Ticket (7 Euro)
do Regenu a okolí a zpět, Bayerwald Ticket Plus (14 Euro) do Plattlingu
a zpět nebo Bayern Ticket (21 Euro pro jednotlivce, 27 Euro pro rodinu),
díky němuž můžete v jednom dni pohodlně docestovat drahou třeba
až do Mnichova a zase zpátky.
V celé oblasti Železnorudska je 25 km sjezdových tratí různých stupňů
obtížnosti s lanovkami schopnými přepravit až 17 000 osob/hod. Samotné

město Železná Ruda provozuje sedačkovou lanovku Pancíř s nezapomenutelným výhledem po okolí, pancířský vlek, kde vás celodenní permanentka přijde na pouhých 300,- Kč. Po dlouhých jednáních nakonec jede
i LA Belvedér. Na své si přijdou i milovníci bílé stopy, neboť na Železnorudsku najdete cca 73 km běžeckých stop, které se pravidelně strojově upravují několikrát do týdne. Stejně jako v loňském roce se můžete
svézt po Šumavské magistrále, která bude upravena vždy na sobotu
do 9.00. Novinkou je proznačení několika nástupních míst na běžecké
stopy. Opět zde najdete sedm oficiálně vyznačených skitouringových tras.
Mapky k trasám lze najít na www stránkách města nebo přímo v ITC. Samozřejmostí jsou také lyžařské školy, půjčovny lyží, snowtubing a snowpark. Auto lze zaparkovat třeba na špičáckých Kaskádách, zdarma.
-rh- s využitím materiálů Informačního turistického centra

V dubnu loňského roku došlo k významné změně pro městské Infocentrum – bylo přestěhováno do budovy Městského úřadu Železná
Ruda, Klostermannovo nám. 295 a 27.4.2012 po rekonstrukci prostor
v přízemí otevřeno „nové“ Informační turistické centrum města Železná
Ruda. Turisté a návštěvníci, kteří byli zvyklí za námi přijít do budovy
Muzea Šumavy, nás sice zpočátku v muzeu ještě hledali, ale cestu k nám
si všichni rychle našli. Svědčí o tom statistiky návštěvnosti Infocentra,
byť ještě mírně zkreslené první čtvrtinou roku v bývalém působišti ITC.

A co tedy říká statistika roku 2012? Celkem do Infocentra v roce 2012
zavítalo 29 271 návštěvníků, z toho bylo 27 282 z ČR, cizinců 2 971.
Oproti roku 2011 nárůst o 26,5 %, tedy více jak o jednu čtvrtinu! Z cizinců
k nám nejvíce chodili hosté z Německa – 66,11%, dále ze Slovenska –
12,37%, Holandska – 8,7% a Belgie – 2,01%. Struktura požadavků na
ITC byla následující: osobní dotaz: 65 %, telefonický dotaz: 22 %, e-mailová korespondence: 13 %.
Dotazy a požadavky na ITC se samozřejmě týkaly turistické problematiky – 20 %, dále dopravy – 14 %, služeb ITC – 9 %, ubytování – 5 %,
kultury – 4 %, stravovacích možností – 2 %, možností sportování – 3 %,
prodej upomínkových předmětů činil 13 %, ostatní dotazy – 30 % (šlo
zejména o dotazy, kde se co v okolí nebo přímo ve městě nachází).
S vyšší návštěvností ITC souvisel také nárůst prodeje upomínkových
předmětů, map, apod. – prodej a tržby se zvýšily o 32,5 % oproti roku
2011. Pracovníky Infocentra zaměstnávaly i další akce. Kromě organizace Tradičních železnorudských slavností ITC také organizovalo Rysí
slavnosti, spolupracovali jsme na cyklo – turistické akci Okolo Železné
Rudy, Železnorudsko jsme propagovali na veletrzích cestovního ruchu.
Zajišťujeme vydávání nových propagačních materiálů a propagaci v různých turistických magazínech a jiných médiích. Pracovní zaměření ITC
je ale mnohem širší a popis by zabral daleko více místa. A tak jen na závěr
– v roce 2012 jsme po několika skrytých kontrolách organizací Czechtourism získali nejvyšší stupeň ohodnocení – výborné.
Václav Šebelík, Informační turistické centrum města Železná Ruda

Zimní šumavská idylka

Foto Jan Novák

Informační turistické centrum - v novém působišti vyšší návštěvnost!

Informační turistické centrum v novém působišti v budově radnice

Foto archiv
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Nadační fond Nové Česko chce v blízkosti státní hranice v Alžbětíně
vytvořit futuristické Česko-německé multimediální centrum

Nadační fond Nové Česko byl založen u příležitosti 20.výročí pádu
komunismu. Založili ho Pavel Tůma a Hans-Uwe Worliczka. Fond
se věnuje projektům v oblasti interaktivního vzdělávání, volnočasových
aktivit a v oblasti sociální politiky. Chce modernizovat česká muzea,
školy či hřiště s použitím nejmodernějších technologií. Soustředí se na
poznatky z historie a geografie. Prvním projektem fondu je letos představené interaktivní hřiště, které spojuje počítače s pohybem na čerstvém
vzduchu a může sloužit jako doplněk školní výuky. Součástí Česko-německého multimediálního centra, které by mohlo vzniknout poblíž bývalé celnice v Železné Rudě – Alžbětíně, by mělo být inovativní 5D
muzeum a společenské centrum s prostorem pro přednášky, diskuse a promítání filmů. „Divák se přitom stane součástí dějinného příběhu,“ zdůrazňuje Tůma. Poradenství má při jeho vzniku provádět několik univerzit.

Starosta Michal Šnebergr, Hans-Uwe Worliczka, Pavel Tůma a starosta
Thomas Müller prezentují projekt Foto Christina Hackl, Bayerwald Bote

Budova staré celnice by se stala
součástí Česko-německého centra

5D Pavla Tůmu inspiroval osud právníka Hanse-Uwe Worliczky, který
se stal zřizovatelem fondu. Worliczka se narodil roku 1942 v sudetoněmecké rodině. Emigroval roku 1967 do Německa, vystudoval práva a pracoval v bavorské justici jako státní zástupce, v administraci bavorského
ministerstva spravedlnosti, jako ředitel dvou věznic pro mladistvé a jako
pedagog na odborné škole. Po odchodu do důchodu v roce 2007 začal
pracovat jako expert pro European Consultants Organisation (ECO) v různých projektech ve východní Evropě. Nezbývá než dodat, že futuristická
stavba multimediálního centra by byla druhou vysokonákladovou investicí poblíž státní hranice v Železné Rudě. Velké evropské informační centrum a muzeum s náklady 5,5 mil. Euro vznikají na německé straně
hraničního nádraží Železné Ruda-Alžbětín. Toto centrum bude otevřeno
v roce 2014.
-rh-

Patentovaná technologie 5D využívá všech lidských smyslů. V muzeu
se návštěvník interaktivní formou seznámí s bohatou historií soužití Čechů
a Němců. Plocha muzea by měla být zhruba 2000 m² a bude navazovat na
budovu staré celnice. Projektová studie bude stát 120 000 Euro, celková
cena stavby by měla být 4 mil. Euro. Smysl centra je podle autorů přispět
k rozvoji česko-bavorského příhraničí a má přilákat 200 000 až 250 000
návštěvníků ročně. Autora projektu, vizionáře a zakladatele technologie

Model nové budovy Česko-německého centra

Slavnostní zahájení zimní sezóny v Národním parku Šumava

Zimní Šumava zahájila 27. 12. 2012
v Kvildě letošní sezónu závodem historických
lyžníků a českých olympijských nadějí. Hlavním startérem byl ředitel Správy Národního
parku Šumava Jiří Mánek, který sám ujel symbolické první metry v běžecké stopě. „Pro obce
i podnikatele na Šumavě je zásadní turistický
ruch a lidé nejen z České republiky mají celou
řadu důvodů k nám jezdit. Stále se zlepšuje současná turistická nabídka ohledně služeb a pak

je tu samozřejmě nezapomenutelná šumavská
příroda,“ uvedl ředitel Mánek. Dále poznamenal, že na Šumavě jsou desítky běžeckých stop,
které stačily na přípravu například i olympijské
vítězce Kateřině Neumannové. „Myslím si,
že pro běžkaře je Šumava ideální. Zadovské
tratě patří mezi vyhlášené. Tady jsem kvůli
skvělé partě a legraci. Myslím, že pořadatelům
se i přes nepřízeň počasí závody vydařily,“
pochvaloval si atmosféru běžkař Karel Mašek.

Lesy České republiky, lesní správa Železná
Ruda chystají nový informační panel o otci
a synovi Komárkových, kteří byli neodmyslitelně spjati se zdejší lokalitou. Podle slov zástupce lesního správce Ladislava Řezníka bude
panel umístěn na lesní cestě k Černému jezeru,
kam již byla nainstalována pamětní deska. Veškerý text včetně podtitulků u obrazové části
si budou moci návštěvníci Šumavy přečíst
v češtině a němčině.

Lesmistr Julius Komárek sice pocházel z Jáchymova, avšak po studiích působil na Hohenzollernském panství v Železné Rudě. Za vrchol
jeho profesní kariéry lze považovat rok 1896,
kdy převzal plnou zodpovědnost za hospodářské výsledky hohenzollernských velkostatků.
Také platil za neochvějného zastánce přirozené
obnovy lesních porostů. Má rovněž velkou zásluhu na zpřístupnění Černého a Čertova jezera
turistům.

Mluvčí parku Pavel Pechoušek konstatoval,
že ta pravá zima teprve začne. „Už v noci na
čtvrtek tady sněžilo, ale je obleva, takže
všechny stopy rozhodně protažené nejsou. Výjimkou jsou například ty z Modravy na Březník. Doufám, že počasí čekalo na oficiální
zahájení sezóny a teď běžkařům snad nasněží
a přituhne,“ dodal Pechoušek.
-red- s využitím materiálů NP Šumava

Nový informační panel o Komárkových

Syn Komárka staršího Julius Miloš se naro-

dil přímo v Železné Rudě-Alžbětíně. Proslul ze-

jména jako vědec, pedagog a spisovatel. Bádal,

publikoval a ve své výzvě Poslední příležitost
pro národní park, jež otiskl list Svobodný zítřek

v roce 1946, například upozornil na potřebu
co nejdříve založit Národní park Šumava.

LCK
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Jak prožívá zimu Svaz zdravotně postižených
Posezení s hudbou

Mezi standardní železnorudské akce se každoročně řadí posezení členů
základní organizace Svazu zdravotně postižených. Kromě členských
schůzí, přednášek, jednodenních zájezdů za poznáním, absolvování rehabilitačních kúr a podobných aktivit se železnorudští občané nejen se zdravotním handicapem scházejí nejméně dvakrát ročně, a to před Vánocemi
a na jaře. Nejinak tomu bylo 6. 12. 2012 od 16 hodin v prostorách restaurace penzionu Böhmerwald. Úvodní přivítání pronesli starosta města
Michal Šnebergr a zástupkyně místopředsedkyně Svazu Marie Antošová
ve společnosti místopředsedkyně Jaroslavy Hachové. K umocnění příjemné atmosféry hned zkraje přispěla sedmiletá školačka, která čtyřicítce
zúčastněných zahrála na zobcovou flétnu pět vánočních melodií. Nato
ji vystřídalo oblíbené hudební duo Fürstová – Jandovský. Nescházel slavnostní přípitek a teplé občerstvení. Všichni přítomní se evidetně dobře bavili. Akci spolupořádalo Město Železná Ruda a byla určena všem
občanům. Navzdory velmi chladnému počasí jich tedy mohlo přijít daleko více.

Další večer v komponovaném cyklu Fanda
se vrací, organizovaný podnikatelem a režisérem Františkem Strnadem st., byl 18. 12. 2012
věnován dvěma veličinám, které překročily význam svého regionu. První byl řezbář Karel
Tittl. Tittl se narodil v Plzni v roce 1954, žil
v Horské Kvildě, později ve Velharticích.
Od mládí měl zálibu v řezbě a práci se dřevem.

Členové kapely Zebedeus

(Zleva) Místopředsedkyně Svazu zdravotně postižených Jaroslava Hachová,
její zástupkyně Marie Antošová a starosta města Michal Šnebergr vítají
příchozí na společné akci
Foto LCK

Fanda se vrátil

Po vyučení pracoval dvacet let v lesnictví
a ke své zálibě se profesionálně dostal až po
roce 1990. Zkušenosti a nápady získal porůznu
od jiných řezbářů, z literatury a výstav. Nemalou
měrou napomohli v jeho hledání řezbáři z Německa, pocházející z Horské Kvildy. Od roku
1990 Tittl spolupracuje s galerií Amos (zabývající se dřevořezbářskými pracemi) sochaře Jana
Vaňka, s nímž svá díla konzultuje. V roce 2003
získal Tittl živnostenský list na řezbářskou
práci, je členem Sdružení výtvarníků ČR a Unie
výtvarných umělců ČR. Spolu s Pavlem Svobodou, synem Martinem a ostatními kolegy se podílel na výrobě známého Sušického betlému.
V poslední době se zabýval výrobou replik umrlčích prken pro Národní muzeum v Praze. Právě
o tom hovořil Tittl s diváky večera Fanda
se vrací. Jeho vyprávění doplnil František Strnad svými písněmi za doprovodu kytary a harmoniky. Strnad představil také své vnuky Honzu
a Martina a dvě členky dětského ochotnického
sboru.

Ochotníci znovu v akci

Ochotnické divadlo Železná Ruda zve příznivce dobré zábavy a humoru na novou komedii s názvem Nepohádka o českých loupežnících,
o které autor a režisér František Strnad st. říká toto:,,Jedná se o děj
ze současné doby, jenž je komedií o komedii, ve které žijeme.“ Premiéra
bude v aule základní školy 1. 3. 2013 v 19 hodin. Prvá repríza následující den, tj. 2. 3. 2013 na stejném místě a ve stejný čas. Pro vážné zájemce budou lístky v předprodeji v Informačním turistickém centru
Železná Ruda v budově Městského úřadu a v Nehtovém studiu Lady
Zvěřinové pod obchodem Spar.
Po úspěšné komedii Amnestie všichni ochotníci doufají, že nové představení zaplní aulu ZŠ vícekrát. Perlička na závěr: Autora vyzvalo již několik lidí, aby napsal druhý díl Amnestie. Jeho reakce: „Nejedná se
o komedii, ale tragédii, o legalizaci závažných kriminálných činů, za
které by v právním státě hrozilo pachatelům mnoholeté vězení.“
-red-

Po Tittlovi vystoupila výrazná pětičlenná klatovská vokálně-instrumentální skupina Zebedeus. Muzikanti Zebedea jsou zaměřeni na
spirituály, křesťanský folk a vlastní tvorbu.
Písně předvedli jak v čistě vokálních úpravách,
tak s doprovodem nástrojů. Jejich texty vycházejí často z biblických příběhů nebo mají duchovní motiv. Autorem většiny hudby a slov
je středoškolský učitel Štěpán Špád, který také
železnorudský koncert doprovázel mluveným
slovem. Kapelník Pavel Koura, který v kapele
plní funkci řidiče, organizátora koncertů a manažera, také zpíval a zahrál kytarová sóla.
„Železnou Rudu si do našeho kalendáže zaznamenáme velkými písmeny,“ řekl při koncertu
Koura. Publikum v ZŠ Karla Klostermanna totiž
reagovalo na písně kapely Zebedeus citlivě a zároveň s nadšením.
-rh-

Ochotníci při děkovačce po uvedení hry Amnestie
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Retro:

Pět otázek
bývalému řediteli správy NP a CHKO Šumava
Františku Krejčímu
rozhovor Hany Sádlíkové pro Plzeňský deník z roku 2009
s komentářem z roku 2013

Novinářka Hana Sádlíková z Klatov se
v tomto rozhovoru ptala tehdejšího ředitele
na otázky, které zajímají návštěvníky a obyvatele Železnorudska. Po čtyřech letech tento rozhovor komentujeme z aktuálního úhlu pohledu.
Pane řediteli, kdy bude otevřena tradiční,
tzv. Lávková cesta nad Čertovým jezerem?
To není ani tak otázka na mě. To je opravdu
otázka spíš na ten tým, který bude připravovat
tento vlastní projekt, ať už se jedná o technické
části projektu, organizační složku tohoto projektu a hlavně o posuzování tohoto projektu.
Komentář: Projekt připravilo město Železná
Ruda, získalo na něj dotaci, ale práce se nemohly rozjet z důvodu ochrany přírody.
Jaké práce se budou před jejím otevřením
provádět a kdo je zainvestuje?
My opravdu, protože se jedná o území
CHKOŠ, nejsme správcem tohoto území.
Správcem za ČR jsou Lesy České republiky,
protože spravují státní majetek tohoto území.
I vlastní Lávková cesta je vlastně cesta, která
dodnes je na seznamu soupisu majetku a pokud
by se tam cokoli budovalo, tak se jedná o rekonstrukci majetku. To je první věc. A druhá
věc, investorem má být ve spolupráci s Lesy
České republiky město Železná Ruda a pravděpodobně na to mají přislíbeny peníze z evropského dotačního titulu.
Komentář: Dotační prostředky musely být nakonec použity na jinou akci (naučné stezky),
protože v oblasti Lávkové cesty by turisté prý
ohrožovali populaci tetřeva.
Oblíbeným cílem na Železnorudsku je Černé
jezero. Nad ním je bývalá rota pohraniční
stráže, dnes je zdevastovaná. Tato rota je majetkem Správy NP a CHKOŠ. Jaký bude její
další vývoj? Bude se zde něco stavět v rámci zázemí pro turisty?
Bude. My v současné době připravujeme projekt na rekonstrukci tohoto objektu směrem
k vytvoření informačního bodu pro veřejnost,
pro hosty tohoto území. A budeme tam chtít propagovat hlavně ledovcová jezera v této části Šumavy.
Komentář: Stavba byla roku 2009 z evropské
dotace srovnána se zemí a rozebrána. Žádný informační bod pro hosty území tu nevznikl (hovořilo se dlouho o stylovém kiosku, kde se bude
prodávat občerstvení a suvenýry).
Hodlá Správa NP a CHKOŠ zpřístupnit také
dříve nejvýše položený hotel Šumavy – tzv. Juránkovu chatu? Dnes jde jen o památné místo,
nový hotel tam zřejmě stavět nikdo nebude, ale
byl by to krásný turistický cíl přímo na státní
hranici.

Já myslím, že by bylo dobré zpracovat koncept návštěvnosti na přístupnost do celého masívu Královského hvozdu a do toho zahrnout jak
Lávkovou cestu, tak tuto Juránkovu chatu.
Nelze vytrhávat jednotlivosti z kontextu, protože se ten masív chrání celý jako přírodní památka Královský hvozd.
Komentář: Na bývalou Juránkovu chatu
a hřeben Svarohu je dodnes přístup jen z německé strany, přestože na německé straně
je území se srovnatelným režimem ochrany přírody jako na české straně.
Jaké jsou další plány Správy NP na Železnorudsku? Slyšela jsem, že správa NP
a CHKOŠ by tu chtěla vybudovat informační
centrum v centru města. Je to tak?
Je to pravda. My jednáme s městem Železná
Ruda o tom, že bychom si patrně pronajali část
budovy bývalé školy, kde chceme vytvořit centrální informační centrum správy NP a CHKOŠ
pro tuto západočeskou část. A chtěli bychom ho
provozovat celoročně, ale zase i realizace tohoto
našeho záměru je závislá na získání evropských
peněz.
Komentář: Informační centrum NP a CHKO
Šumava v centru Železné Rudy nevzniklo. Bývalá škola tedy zůstává nevyužita. Zato se na německé straně příhraničního nádraží v Bavorské
Rudě buduje Evropské informační centrum,
na české straně při silnici má vzniknout Českoněmecké multimediální centrum a funkční je Informační středisko Přírodního a Národního
parku Bavorský les v budově příhraničního nádraží v Alžbětíně na české i německé straně.
V centru města najdete Informační turistické
centru
-rh- s využitím rozhovoru Hany Sádlíkové
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Šumavská karta

Šumavou naplno a výhodně

Od 1. 12. 2012 mohou návštěvníci Šumavy
využít nový produkt cestovního ruchu - Šumavskou kartu. Jedná se o konkrétní výstup
celošumavského projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy, který byl zpracován
v minulém roce pro Mikroregion Šumava –
západ a pro Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko. Projekt Šumavská karta představí Šumavu a Bavorský les jako atraktivní turistickou
destinaci se zajímavými cíli a navíc pobyt v regionu zpříjemní a zlevní výraznými slevami.
Šumavská karta opravňuje držitele čerpat
slevy v síti více než šedesáti smluvních partnerů
po celé Šumavě, blízkém Pošumaví a v Bavorském lese. Slevy a výhody karty lze uplatnit jak
v hotelích, penzionech, kempech, wellness centrech, sportovních areálech, půjčovnách sportovního náčiní, tak i v památkových objektech,
muzeích a zařízeních Národního parku Šumava
a dále při návštěvě nejvýznačnějších atraktivit
na území Bavorského lesa. Počet míst, kde lze
kartu uplatnit, se neustále rozšiřuje. Minimální
sleva, kterou držitel karty dostane, je 10%.
Během pobytu na Šumavě a v Bavorském lese
tak může držitel Šumavské karty ušetřit i tisíce
korun. Cena karty je závislá na délce její platnosti. V současné době jsou v prodeji karty měsíční za 200,- Kč, půlroční za 400,- Kč a roční
za 600,- Kč.
Šumavská karta je od 1. prosince 2012 k dostání ve více než padesáti prodejních místech
nejen po celé Šumavě – v infocentrech obcí,
v infocentrech NPŠ a u většiny poskytovatelů
slev, ale také na dalších místech v České republice – v Informačních centrech NP Bavorský les
v Plzni a v Českých Budějovicích či v některých
hotelích v Praze. Síť prodejců se nadále rozšiřuje především mimo Šumavu tak, aby byli
osloveni turisté, kteří zvažují, jakou destinaci
zvolit pro svůj pobyt. Do letní sezóny bude možnost i získání karty on-line.
Pokračování na straně 10

Zdevastovaná Pohraniční rota na Černém jezeře byla srovnána se zemí v roce 2009

Foto Jan Novák
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Evropa je na křižovatce
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exkluzivně pro Železnorudský zpravodaj

Konferenci o tom, jak dostat Evropu ze současné krize zorganizovala v Praze 3. prosince 2012
Nadace Konrada Adenauera. Konference proběhla v Lichtenštejnském paláci na Kampě.
V době, kdy předseda Evropské komise José Manuel Barroso tvrdí, že rozpad eurozóny je zažehnán, byli čeští ekonomové mnohem skeptičtější. To je ostatně rys naší národní povahy. “Horší
než krize je nejistota,” podotkl státní tajemník pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling. Podle jeho názoru se problém evropského trhu musí diskutovat nikoli v rámci
sedmnácti států eurozóny, nýbrž v rámci všech sedmadvaceti členských států. Bývalý soudce
Spolkového ústavního soudu a univerzitní profesor z Bonnu Udo Di Fabio řekl, že problém je
v tom, že myšlenka propojení Evropy a evropského spolkového státu nebyla dokončena. Evropa
je podle jeho názoru obětí krize mentality. Euro bylo podle jeho názoru “zlatou kreditní kartou”,
ale došlo k selhání trhů i evropské politiky, což vedlo k destrukci efektivní evropské měny a krizi
evropských institucí. Bohužel, jak řekl Di Fabio, tento vývoj nikdo nepředpokládal a nejsou tedy
k dispozici odpovídající sankce. Samostatnost států v rámci EU podle jeho názoru nefunguje
a je třeba dojít k “nové politické mentalitě” a tím i k vytvoření jakýchsi spojených států evropských. “Státy, které by vytvořily spolkovou Evropu, musí ale být fiskálně zdravé. Politika v Evropě má zatím jen možnost akcelerovat spotřebu, ale jen cestou zadlužování, což je zlé. Už sám
vstup Řecka do EU byl špatný, protože Řecko vedlo špatnou politiku a dnes není s to splatit své
dluhy. Není možné, aby řecký parlament něco rozhodl, ale za toto rozhodnutí ručila Evropská
unie.” Na druhé straně Di Fabio řekl, že Evropa má sílu k regeneraci. Podobně se o evropském
státu vyjádřil bývalý předseda spolkové země Sasko Georg Milbradt. “Euro potřebuje evropský
stát, stoupající nehomogenitu EU je třeba odstranit,” řekl. Podle jeho mínění je řešení v konkursu
věřitelů, rekapitalizaci pomocí státních peněz a zestátňování. “Pokud je v zadluženém Řecku třikrát vyšší průměrný plat než v ČR, tak tu něco nefunguje,” dodal. Milbradt jinými slovy věří
v silnou evropskou centralizaci. Naproti tomu předseda výboru pro evropské záležitosti a velký
bojovník za zelenou Šumavu Jan Bauer z Prachatic zastával opačný názor. “Eurodotace mohou
působit jako droga a my jsme se na nich stali závislými,” řekl a dodal, že EU není s to řešit problém dluhové krize. “Evropa není na hlubší integraci vůbec připravena,” zdůraznil.
-rh-

Šumavská karta – Šumavou naplno a výhodně

Dokončení ze strany 9

Pobyt na Šumavě a v Bavorském lese se díky
Šumavské kartě nejen zlevní, ale také zjednoduší. Držitel karty si může pohodlně naplánovat
program díky přehledným webovým stránkám
www.sumavskakarta.cz a díky tištěnému katalogu, který při koupi karty automaticky dostane.
Na webových stránkách i v tištěném katalogu
je dále prezentace všech zařízení, kde je možno
kartu získat, případně prodloužit její platnost
a kde lze čerpat slevy.
Projekt Šumavská karta poskytuje svému
držiteli široké spektrum nabídky, a to jak informační, tak slevové. Je to dáno mimo jiné i tím,
že do projektu jsou zapojeni nejen přímí poskytovatelé služeb pro turisty z podnikatelské sféry,
ale i obce a města, Správa NP a CHKO Šumava
a zařízení zřízená Plzeňským krajem jako jsou
muzea a galerie. Zapojeny jsou i hrady a zámky
na Šumavě a v Pošumaví a největší atraktivity
Bavorského lesa. Provozovatel systému vyvinul
ve spolupráci se specializovanou společností
zcela unikátní software, který maximální možnou měrou usnadní a hlavně urychlí jak prodej
karty zákazníkovi, tak i použití karty při uplatnění slevy. Kartu stačí při placení pouze předložit, obsluha z ní během okamžiku sejme čárový
kód a poskytne držiteli karty slevu. Software

umožňuje i vyhodnocení dat o návštěvnosti Šumavy a vytvoření statistických podkladů pro
další nasměrování rozvoje turistiky na Šumavě.
To napomůže jak partnerům zapojeným do projektu – poskytovatelům slev, tak i turistům samotným. Na letní sezónu se počítá s vytvořením
aplikace pro mobilní telefony. Na své si přijde
úplně každý. Partnerům projektu poskytujícím
slevy přinese projekt Šumavské karty zviditelnění a reklamu jejich zařízení. Turistům a návštěvníkům Šumavy, obzvláště těm, kteří
Šumavu a Bavorský les příliš neznají, představení a popis regionu a určité nasměrování
na největší atraktivity a zajímavosti. A úplně
všem návštěvníkům slevy ve vybraných zařízeních.
Projekt Šumavská karta je směrem k partnerům (prodejcům karty a poskytovatelům slev)
projektem otevřeným. To znamená, že k projektu může kdykoli přistoupit nový partner splňující základní kritéria kvality poskytovaných
služeb. U prodejců karty není omezena územní
působnost, naopak jsou vítáni i prodejci mimo
region. U poskytovatelů služeb je území omezeno regionem Šumavy, blízkého Pošumaví
a Bavorského lesa.
Jaroslav Tachovský

Udo Di Fabio, odborník na veřejné právo na
Univerzitě v Bonnu

Volání po silniční
dopravní ose
Mnichov – Praha
přes Železnou Rudu

V bavorském Viechtachu se konala mezinárodní konference o dopravě. Tuto konferenci
svolal bavorský ministr výživy, zemědělství
a lesů Helmut Brunner (CSU). Vyplynulo z ní,
že politici v sousedním Bavorsku jsou nespokojeni s rozvojem dopravní infrastruktury
v okresu Regen, který navazuje na naše příhraniční území. „Jde nejen o naši dopravní infrastrukturu, ale především o spojení Bavorska
a Čech, Mnichova a Prahy,“ řekl zastupitel
města Zwiesel Hans Peter Marx. Nedostatečné
propojení obou států nese podle jeho názoru
vinu na pomalém hospodářském srůstání obou
příhraničních regionů. Firmy v okrese Regen
kvůli nedostatečné dopravní infrastruktuře vykazují stále větší problémy v konkurenceschopnosti. Zemský rada okresu Regen Michael
Adam se vyslovil pro to, aby obce a okresy na
bavorské straně v této věci vystupovaly jednotně. Hlavním tématem se stal silniční tah Deggendorf – Regen – Železná Ruda – Klatovy –
Plzeň. Poslanec Spolkového sněmu Ernst Hinsken slíbil, že bude podporovat zmíněný silniční
projekt. Řekl, že počátkem roku 2013 by měl
být v Železné Rudě zorganizován seminář k přeshraničnímu propojení. Politici uzavřeli, že jak
v Deggendorfu, tak v Plzni jsou k dispozici dálnice. Tyto dálnice je třeba co nejrychleji propojit, shodli se.
Naproti tomu starosta Bavorské Rudy Thomas Müller (Zelení) nevidí řešení ve výstavbě
nové propojovací komunikace mezi Deggendorfem a Plzní, nýbrž v opravě stávající silnice
B 11. Starosta poukázal na výtluky v silnici
těsně před státní hranicí a v rámci novoročního
přípitku se postavil proti plánům na výstavbu
nové spojovací komunikace mezi Bavorskem
Pokračování na straně 14

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

číslo / ročník:12/7

STRANA 11

období: 3. prosinec 2012 – 1. leden 2013

Vážení čtenáři,
tak vás vítáme v novém roce, i když Železnorudským zpravodajem zabrouzdáme ještě trošku zpátky v čase a ohlédneme se za rokem právě skončeným. Ještě jednou vám všem tedy dodatečně přejeme do nového roku plno zdraví, štěstí a samozřejmě naší nepotřebnosti, snad se potkáme jen na ukázkách, slavnostech a při podobných příležitostech.

4. 12. 2012
6. 12. 2012

1× požár

Události za období: 3. prosinec 2012 – 1. leden 2013
5× dopravní nehoda

– K dopravní nehodě automobilu jsme vyjeli mezi obce
Špičák a Hojsovu Stráž. Před naším příjezdem stihl řidič
se svým vozem odjet.

4× technická pomoc

– Odstranění stromu na silnici u Hojsovy Stráže.

10. 12. 2012 – Transport pacienta – asistence ZZS na Javorné.

14. 12. 2012 – Odstranění stromu spadlého mezi Hojsovou Stráží a Brčálníkem.

15. 12. 2012 – Nehoda osobního automobilu nad Javornou. Řidička dostala smyk a sjela se svým vozem na potůček. Nehoda
se si vyžádala jedno lehčí zranění.

a následně jeden útočný proud C. Během několika
minut bylo ohnisko lokalizováno a požár uhašen. Posléze probíhalo rozebírání konstrukcí stropu a dohledání ohnisek požáru a za pomoci přetlakové ventilace
byl objekt odvětrán. Nedošlo k žádnému zranění
a příčina vzniku požáru je v šetření. Na místo se dostavila dále jednotka z Hojsovy Stráže, Hartmanic
a HZS PS Klatovy a SŽDC ČD Plzeň, kteří si místo
události převzali.

19. 12. 2012 – Lehčí nehoda jednoho automobilu nad Javornou, která
si vyžádala lehčí zranění řidiče.
18.12.2012

– Požár restaurace na nádraží Špičák. Při příjezdu na
místo, byly uvnitř restaurace vidět plameny a kouř vycházející střešní konstrukcí. Neprodleně bylo nataženo jedno dopravní vedení s rozdělovačem

20. 12. 2012 – K dopravní nehodě osobního automobilu pod Javornou
jsme vyjeli v půl šesté podvečer. Na místě se nacházel
zraněný řidič, který s automobilem sjel ze stráně do potůčku. Provedena byla protipožární opatření a provoz
řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
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23. 12. 2012 – Likvidace stromu spadlého do vozovky pod hotelem Rixi.

30. 12. 2012 – K nehodě jednoho automobilu se zaklíněnou osobou jsme
vyjeli do bývalého vojenského prostoru na silnici Železná
Ruda – Sušice. Při příjezdu naší jednotky se vozidlo na-

cházelo mimo komunikaci, na pravém boku a řidička byla
uvnitř vozidla. Byla provedena protipožární opatření
a stabilizace automobilu proti převrácení. Poté bylo od-

straněno čelní okno a řidička, vyproštěna ven. V tom na

místo dojížděla ZZS Sušice, které byla řidička s pode-

zřením na vnitřní poranění předána a transportována

do nemocnice. Místo nehody bylo po dobu vyšetřování

nasvíceno pro potřeby Policie a nakonec jsme asistovali
odtahové službě s naložením vozu. Na místo se dostavila
i jednotka ze Sušice.

Souhrn akcí 2012
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Zpravodaj: Filip Brož
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Vážení čtenáři,
zdravím vás v roce 2013 na stránkách
Železnorudského zpravodaje, na kterých Vás
pravidelně informujeme o činnosti Horské
služby ČR, jejích akcích a případných novinkách v činnosti této záchranářské organizace.
Jednou z hlavních novinek pro letošní zimní
sezónu je zavedení jednotného pohotovostního
čísla Horské služby ČR, které je 1210. Toto
nové, krátké a především jednotné pohotovostní
číslo Horské služby ČR začalo fungovat
od 15. prosince 2012. Horská služba ČR začala
provozovat jednotné nouzové číslo 1210 jako
službu, která je v mobilních i pevných sítích
všech operátorů v ČR zřízena stejným způsobem jako přístup na obvyklé tísňové linky. Volání na nové číslo je však na rozdíl od tísňové
linky 112, 150, 155 a 158 hrazeno volajícím.
Spojení je podle místa, ze kterého turista volá,
automaticky směrováno na dispečink horské

Skitouring na Pancíři - půjčovna skitouringového
vybavení firmy Alpsport

Skitouring Pancíři - příprava skupiny na výšlap
s průvodcem

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

služby v příslušné horské oblasti. Pokud se volající nachází v oblasti, ve které je jen signál zahraničního operátora, po přidání předvolby
+420 se volající i tak spojí s horskou službou.
Stávající známá telefonní čísla na oblastní dispečinky horské služby dále bez problémů fungují, takže turisté, kteří nebudou znát číslo nové,
se nemusejí strachovat, že by se nedomohli pomoci. Na Šumavě tedy od 15. prosince funguje nové jednotné telefonní číslo horské
služby 1210 a souběžně s tímto číslem stále
funguje známé telefonní číslo 376 397 273.
29. prosince 2012 proběhlo slavnostní otevření skitouringových tras na Železnorudsku
pod názvem SKITOURING na Pancíři. Celá
akce proběhla pod záštitou města Železná Ruda,
Horské služby Šumava a též za přispění významných sponzorů této akce, kterými jsou
Sportovní areál Špičák, HIGH POINT, Scarpa,
Alpsport, Namche a horská chata Pancíř.
Od 9 hodin si návštěvníci této akce mohli zapůjčit u nástupní stanice sedačkové lanové
dráhy na Pancíř kompletní skialpinistickou výbavu a za doprovodu průvodců si toto vybavení
vyzkoušet. Tuto možnost využili desítky lidí,
kteří měli možná poprvé v životě možnost
si otestovat toto speciální vybavení a zažít výstup volnou přírodou jen za pomocí svých sil
a nikoliv za přispění lanové dráhy nebo lyžařského vleku. Skitouring se stále více stává oblíbeným sportem nejen v zahraničí, ale též i u nás.
Tento krásný sport láká stále více příznivců,
kteří nechtějí stát frontu u lyžařských vleků
a sjíždět perfektně upravené sjezdové tratě. Jde
o návrat ke kořenům lyžování a k pohybu
ve volné přírodě. Doprovodný program byl věnován lavinové problematice, ukázce práce psovoda se psem na laviništi a každý z účastníků
akce si mohl vyzkoušet zacházení s lavinovým
vyhledávačem, lavinovou sondou a dalšími pomůckami, které jsou nutné pro vzájemnou kamarádskou pomoc při lavinové nehodě.
Za setmění byl odstartován noční závod Pancíř
Night Vertical Race se startem u nástupní stanice sedačkové lanové dráhy na Pancíř a cílem
u horské chaty na Pancíři. Na trať nočního závodu se vydalo celkem 34 závodníků, kteří
mohli závodit v kategorii OPEN – příchozí závodníci z řad veřejnosti nebo v kategorii ELITE
– závodníci, kteří již závodí na skialpinistických
závodech nejen v České republice, ale též v zahraničí. Horská chata Pancíř poskytla zázemí
pro vyhlášení vítězů všech kategorií a přispěl
svým pohostinstvím k pěkné atmosféře večerní
zábavy.
Michal Janďura
náčelník Horské služby Šumava
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Pancíř Night Vertical Race - tým rozhodčích v cíli
závodu

Pancíř Night Vertical Race - vyhlášení vítězů
kategorie ženy

Pancíř Night Vertical Race - vyhlášení vítězů
kategorie muži
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Návrat do historie lyžování

V neděli 30. 12. 2012 se návštěvníci Železnorudska mohli vrátit do historie závodního lyžování, a to až do starého Rakouska-Uherska. Skupina lyžařů v dobovém oblečení a s historickými
lyžemi sjížděla z Pancíře na Weissovu louku přesně po trase, kudy se před 102 lety spustili první
lyžaři. Lyže měli většinou celodřevěné bez kovových hran a vázání bylo typu Hutfield-Bildstein,
řemínková klasika nebo starý kandahár. Závodníci bojovali s vteřinami, závějemi, ledovými plotnami, větvemi a jeli po trase vedené po cestách místy širokých, místy úzkých a zčásti i lesem. Někteří závodníci jako například Vlastimír Langr akrobaticky přeskákali silnici podél Hrnčíře
a krkolomně zatočili směrem k jezírku u hotelu Karl a pak vykonali další piruetu směrem k dolní
části Weissovy louky, kde byl cíl. Zápisné bylo dobrovolné. Celá akce zorganizovaná o.s. Otevřená
Šumava připomněla významný fakt, že před 102 lety se na stejné trati odehrál vůbec prvý sjezdový závod na historickém území Čech. Tehdejší organizátoři – členové Českého ski klubu Plzeň
– předstihli Krkonoše i bavorské sousedy. Organizátorům akce pomohli členové SK Špičák
a Horské služby Šumava.
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Belvedérské vleky jezdí

Po nelehkých jednáních s vlastníky vleků
a většiny pozemků v lyžařském areálu Belvedér
v Železné Rudě jsem uzavřel potřebné nájemní
smlouvy a 18. 1. 2012 převzal tři vleky na Belvedéru do nájmu. Jedná se o malou Pomu, prostřední Pomu a zadní šlepr. Vše se stihlo
za neskutečně krátkou dobu. Na dojezdovou
plochu i na stopu se navezly skoro dvě desítky
nákladních aut kvalitního sněhu a 31. 12. 2012
se vleky spustily. Ovšem počasí se doslova
spiklo proti všem vlekařům a lyžařům. Přesto
jsme připraveni. Máme kvalitní, zkušený personál, potřebnou techniku, revize i zásobený bufet.
Provozní doba denně od 9 do 16 hodin. Třikrát
týdně večerní lyžování 18 – 21 hodin ve středu,
pátek a sobotu. Ta nejpodstatnější a nejdůležitější příznivá zpráva: Jezdíme za ceny sezóny
2011 – 2012, což znamená bez zdražení.
Srdečně zveme místní obyvatele, děti, lyžařské
školy, hosty hotelů, penzionů i jednodenní návtěvníky.
Informace na tel. 602 406 136 nebo na hotelgradl@email.cz a na internetu.
František Strnad st.

Glosa Frajeřina už zebe

Petr Pospíšila Emil Kintzl v cíli Foto Petr Ševčík

Ředitel závodu Milan Hampl předává diplom Petru
Ševčíkovi v hotelu Sirotek Foto Dana Hamplová

Volání po silniční dopravní ose
Mnichov – Praha přes Železnou Rudu

Dokončení ze strany 10

a Českem. „Nepotřebujeme nové silnice, ale
musíme lépe investovat do opravy stávajících
komunikací, to je naše novoroční přání,” řekl
Müller. „Myšlenka, že nové silnice podpoří rozvoj hospodářství, je myšlenka minulého století.
Pokud vsadíme na turistiku jako hlavní ekonomickou sílu v našem regionu, potom je jasné,
že nepotřebujeme nové silnice, ale inovativní
a kreativní ideje. Jako starosta pohraniční obce
Bavorská Ruda si nedovedu představit, jakým
způsobem by měla být vybudována nová silniční trasa železnorudským údolím, které
na obou stranách hranice navazuje na národní
parky. Jediné myslitelné řešení by bylo vést
novou silniční trasu tunelem, ale na ten určitě
nebudou peníze. Nepotřebujeme tady na Šumavě nové tranzitní komunikace, naopak.
Pokud tady budeme mít tranzitní provoz, pak
nebudeme vítězové, ale prohrajeme.”

Starosta Bavorské Rudy Thomas Müller s členkou
předsednictva strany Zelených Sigrid Weiß
připíjejí na opravu stávající komunikace

-rh- podle bavorského tisku

Ty tam jsou doby, kdy mladí lidé chodili
i v největších mrazech a za hustého sněžení
okázale prostovlasí. V duchu hesla „frajeřina
nezebe“ se radši třásli chladem jako osiky,
měli vlasy posypané sněhovými vločkami a legračně červené uši. S klidem Angličanů si zimu
co zimu zcela dobrovolně a nepochopitelně koledovali přinejmenším o zánět nosních dutin,
trojklaného nervu a o jiné neduhy. Marné byly
jakékoliv výchovné komentáře lékařů a rodičů.
Zcela se míjely účinkem a kolikrát i ty chyběly.
Pošetilá revolta nenošení čepic patřila
už k předešlým generacím a většinu lidí
neopustila ani i v dospělosti. Až současná počítačově elektronická generace mladic a mlaďochů konečně přišla na to, že ostudou je spíš
čepici nenosit. Když mrzne až praští nebo
padá sníh, například i ty největší železnorudské borce z osmé a deváté třídy uvidíte při
cestě do a ze školy
se slušivou pokrývkou
hlavy. Prim hrají různobarevné, stylové kulichy s bambulkou na
konci, módní ušanky
s kožíškem nebo aspoň
obligátní
kšiltovky.
Dnešní mladí lidé prostě dobře vědí, že bystrá hlava, a obzvláště
chytrý mozek v ní,
představují největší vývozní artikl. Je tudíž nanejvýš žádoucí udržovat toto nenahraditelné
bohatství v teple. Kdyby nic jiného, s nezakrytou hlavou každému z nás zbytečně uniká dobrých třicet procent leckdy velmi potřebného
tělesného tepla. Frajeřina už zkrátka zebe
a tady u nás na horách to platí dvojnásob.
Lucie Charlotte Kopecká
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Naše lyžařské areály

I když lednové počasí zatím zimním sportům moc nepřálo, dobrou
zprávou pro všechny milovníky sjezdového lyžování a snowboardingu
je, že lyžařské areály v Železné Rudě a na Špičáku jsou v provozu.
Lyžařský areál Samoty, ležící v blízkosti vlakové zastávky Železná
Ruda centrum, je oblíbený zejména u rodin s menšími dětmi. Nejdelší
ze čtyř upravovaných sjezdových tratí je 930 m dlouhá a její převýšení
je 120 metrů. Provozovatelé nabízejí večerní lyžování, výuku ve vlastní
lyžařské škole a výhodou je zázemí v restauraci přímo pod sjezdovkou –
zejména pro rodiny s malými dětmi. Svahy jsou uměle zasněžovány.
Lyžařský areál Na nádražím, který se nachází v těsné blízkosti
nádraží Železná Ruda město, disponuje dvěma středně náročnými sjezdovkami s délkou vleků 622 m a 300 m. Další dva vleky o délce 100 m
a 50 m byly vybudovány v rámci projektu „Nádražíčko“ a slouží zejména
pro výuku nejmenších lyžařů. Součástí areálu je profesionální lyžařská
škola, dále servis a půjčovna lyží a snowboardů. Občerstvení tu nabízí
bufet, ležící v těsné blízkosti nástupní stanice. Výborná kvalita sjezdovek
je zaručena umělým zasněžováním, areál nabízí večerní lyžování.
Weissova louka leží na Špičáku mezi vrcholy Pancíře a Špičáku v nadmořské výšce 982 m. I když nemá umělé zasněžování, její sklon a nadmořská výška jsou předpokladem pro kvalitní lyžování i v době, kdy
počasí lyžařům moc nepřeje. V areálu působí lyžařská škola, občerstvení
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lyžařům nabízí jak restaurace v blízkém okolí (zejména velmi dobrý hotel
a restaurace Karl, restaurace Na Prokopu, penzion Lucie), tak i bufet
přímo pod sjezdovkou. I zde se nabízí večerní lyžování.
P.Š.

Sjezdovky na Špičáku fungovaly i ve dnech, kdy sněhu bylo málo

Ve Ski&Bike Špičák najdete kvalitní lyžařskou školu

Nejstarší lyžařskou školu v ČR a největší
v regionu, založenou roku 1974, najdete
ve Ski&Bike Špičák. Ski&Bike Špičák patří
mezi deset nejlepších lyžařských areálů v ČR
a je skutečnou ozdobou Železnorudska.
Mnoho návštěvníků si mezi Vánocemi
a Novým rokem povšimlo, že navzdory nepříliš dobrým sněhovým podmínkám na Šumavě
byly sjezdovky Špičáku velmi dobře upravené.
To je také dobrý základ pro fungování lyžařské
školy, která v rámci areálu působí. Lyžařská
škola Špičák je určena pro nejširší spektrum zájemců, od dětí ve věku od tří let po dospělé, od
úplných začátečníků po pokročilé lyžaře, kteří
si chtějí jen „srovnat“ styl. Využívají ji čeští
návštěvníci a je oblíbená i u cizinců. Češi dávají
ve výuce přednost jarním prázdninám. Výuka
je možná v češtině, němčině a angličtině.

Kolik to stojí?

Celosezónní lyžařská škola ve Ski&Bike
Špičák funguje od půli prosince do konce
března na celé ploše areálu, tj. jak na sjezdovkách s využitím lanovky a vleků, tak na okolních loukách a na dětském hřišti Pohádkové
Česko s pojízdným kobercem. Výuka probíhá
buď ve skupinách nebo individuálně. Velká
skupina má 4 – 10 osob a jedna výuková lekce
(105 minut) stojí 350 Kč. Menší skupina (2 – 3)
osoby zaplatí za výukovou lekci 490 Kč. Nejintenzivnější formou výuky jsou privátní lekce,
kdy lyžař má instruktora po celou dobu výuky
jen pro sebe. Jedna výuková lekce stojí v tomto
případě 850 Kč a žák má nárok na přednost na
vlecích. Pokud se lyžař rozhodne pro výuku několik dní za sebou, poplatek se snižuje. Například ve skupině 4 – 10 osob po dobu šesti dní
zaplatí zájemce jen 1500 Kč. Je také možné
Výuka

Instruktoři lyžařské školy na Špičáku

Foto Tereza Machová

v jednom dni zkombinovat více lekcí. Na výukových svazích jsou vleky zdarma, na lanovce
a velkých vlecích platí zájemce po dobu výuky
jízdné zlevněné o 30%. „Nejoblíbenější jsou
menší skupiny dvou až tří osob. Naopak mezi
svátky jsme měli nejvíc privátních výuk. Zájemce samozřejmě zařazujeme do skupin podle
věku a výkonnosti,“ říká vedoucí Lyžařské
školy Špičák Tereza Machová. Podle jejího názoru je nejlepší vícedenní kurs. „U nás praktikujeme výuku moderního alpského lyžování,“
specifikuje Machová. „Možná je také výuka
snowboardingu a běžeckého lyžování, a to buď
výuka techniky, nebo je možné využít instruktora jako doprovod na běžeckém výletu.“

Pokračování na straně 16
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Ve Ski&Bike Špičák najdete kvalitní lyžařskou školu

Dokončení ze strany 15

Odkud má škola profesionální
instruktory?

Instruktoři jsou často studenti tělovýchovných fakult a přicházejí na Špičák z celé republiky. „Měli jsme tu instruktorku i z USA,“ říká
Machová. Instruktoři procházejí školeními
a musí vlastnit kvalifikaci v jednom ze tří
stupňů – buď jako instruktor, cvičitel nebo učitel lyžování. Tato školení mohou zajistit pouze
akreditovaná zařízení. Jedno z nich je právě
Ski&Bike Špičák. „Kurz instruktor lyžování/snowboardingu proběhl v prosinci a byl
zaměřen na metodiku, ale i na pedagogiku a didaktiku,“ doplňuje Machová. Sama Tereza má
ke sportu blízko už odmalička. I její matka působí v Lyžařské škole ve Ski&Bike Špičák. Po
studiu v roce 2001 pracovala jako cvičitel lyžařské školy na Špičáku a od roku 2005 se účastnila na organizace zdejší lyžařské školy.
Od loňska školu vede. Zároveň je instruktorkou
aerobiku, zumby, vlastní diplom pro cvičení fitball a overball.

hry. V každém případě musí být instruktor vždy
usměvavý, trpělivý, v dobré fyzické kondici,
v pohodě a vždy musí umět vyjít zákazníkům
vstříc.“ Během zimy se na svazích Špičáku vystřídá přibližně čtyřicet instruktorů a dalších pětačtyřicet pro tzv. Víkendovou lyžařskou školu.
Ta probíhá jen jednou za zimu o sobotách a nedělích. Letošní již 39. ročník je od 5. 1. 2013
do 10. 2. 2013, trvá šest víkendů a je určen
především dětem. Výuka je v tomto případě celodenní od 9.30 do 15 hod. ve skupinách
do 11 osob, zájemci jsou rozděleni podle věku
a výkonnosti. Děti hrají ve Víkendové škole lyžování prim. Mají proto speciální zázemí ve vytopené tělocvičně areálu, dostanou oběd a jsou
zdarma pojištěny. Takové zázemí nemůže poskytnout každá lyžařská škola. Ski&Bike Špi-

čák vypravuje pro dětské adepty lyžování autobusy, a to do Plzně, Štěnovic, Nepomuka, Domažlic a Klatov. V současné době jsou družstva
už uzavřená, takže noví zájemci mohou Víkendovou školou lyžování naplánovat až na sezónu
2013/2014.
Zájemci o výuku lyžování mohou přijít
buď osobně do kanceláře Lyžařské školy
(pracovní doba denně 8 – 16 hod.), případně
do pobočky v Železné Rudě v lyžařském
areálu Nad nádražím, kde poskytují i službu
hlídání dětí „babysitting“. Telefony pro zájemce jsou 723 438 359 (Špičák) nebo
602 457 611 (Železná Ruda). Mail skiskola@spicak.cz.
-rh-

Lyžařská škola myslí také na děti

Výuka lyžování má své zajímavosti. Nejnáročnější pro instruktora není kupodivu výuka
starších, ale výuka dětí. „Nejtěžší pro instruktora je věková kategorie tři až pět let,“ říká Machová. „Instruktor musí umět udržet pozornost
dítěte a nadchnout ho pro věc. Volíme formu

Lyžařská škola JPK

Lyžařská škola a snowboardová škola JPK byla založena v roce 1991,
dnes působí na devíti místech naší republiky. Je členem organizace
APUL (Asociace profesionálních učitelů lyžování. Od roku 1998 má své
stálé působiště i na Železnorudsku.
V Železné Rudě má škola a půjčovna zázemí na Klatovské třídě č. 433,
což je nedaleko lyžařského areálu Belvedér. Proto i tam potkáte instruktory JPK nejčastěji. Na Belvedéru je také postavena dětská lyžařská
školka s vlastním provazovým vlekem a figurkami. Svah, na kterém se vy
nebo vaše děti budete učit, si ale můžete vybrat sami. V Železné Rudě
se nabízejí Samoty, na Špičáku Pancíř a Alpalouka. Navštívit můžete také
Velký Javor v sousedním Německu. Jak instruktoři, tak i půjčovna, kterou zde JPK provozuje, jsou připraveni i na výuku i těch nejmladších lyžařů, patří k nim už dvouapůlleté děti. Cena výuky je od 200,- Kč
za hodinu.
Zajímavý je i sortiment půjčovny. Kromě lyží, snowboardů a běžek jsou
v nabídce sněžnice, sáně, boby a backcountry lyže. Jedná se o turistické
běžecké lyže, díky hranám a širokému profilu lyže najdou své uplatnění
hlavně na neudržovaných stopách, v hlubším čerstvém sněhu nebo naopak na zledovatělém terénu.
K partnerům lyžařské školy JPK v Železné Rudě patří chalupa Na staré
pile, Penzion Sládek, Autokemp Železná Ruda, cukrárna Sněhurka a bar
Big Apple a Zimní smečka, která zapůjčila backcountry lyže. Pokud tedy
využijete služeb kteréhokoliv
z těchto podniků, máte možnost
využít jednorázovou 10% slevu
v dalších z výše jmenovaných.
Slevy poskytuje JPK i držitelům
Šumavské karty, kterou je možné
zde také zakoupit.
P.Š.

Kancelář JPK včetně půjčovny v Klatovské ulici v Železné Rudě

Vedoucí lyžařské školy JPK Michaela Ruthová

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 17

Jak funguje Lyžařská škola School4Fun

Hlavní náplní lyžařské a snowboardové školy School4Fun je kompletní výuka zaměřená na sjezdové a běžecké lyžování, snowboarding,
ale i netradiční, zato v poslední době velmi populární kiteboarding, freeride nebo freestyle. School4Fun je profesionálním týmem nadšenců
s pedagogickým vzděláním v oblasti sportu a vlastníkem certifikované licence k výuce veřejnosti a vedení kurzů. Pro zlepšení výsledků používá
moderní technologie výuky jako např. VideoCoaching, kdy vás natočí
a ukáží vaše lyžařské pokroky přímo na svahu.Na podrobnosti jsme se
zeptali vedoucího školy Martina Klasny.
Na kterých sjezdovkách můžeme potkat instruktory School4Fun?
Naše lyžařská a snowboardová škola School4Fun vyučuje své lekce
výhradně na Weissově louce a při dobrých sněhových podmínkách také
v Nezdicích na Šumavě. Pokud si ovšem zákazník přeje výuku
i na jiném svahu, není pro nás problém jeho přání zrealizovat. Minulý rok
jsme například cestovali za klientem na šumavský Zadov nebo dokonce
až na Lipno.
Jakým způsobem lze ve vaší škole rezervovat hodiny výuky?
Rezervovat výuku je možné předem e-mailem nebo telefonicky – zde
má klient jistotu, že přijde na svah a nemusí na výuku čekat. Čím dál tím
více jsou populárnější rezervace přímo na Weissově louce v místě výuky.
Ve většině případů jsme schopni zrealizovat výuku během 10 – 60 minut
od objednání klientem.

Těm nejmenším se instruktoři lyžování věnují s maximální trpělivostí

Od založení vaší školy uplynuly tři roky. Našli jste již své zákazníky?
Když jsme v lednu 2011 uváděli naši lyžařskou školu do provozu, nikdo
z našeho původního týmu Honza Duffek, Eva Zahradníková, včetně mě
netušil, jestli náš záměr vytvořit kvalitní privátní školu uspěje nebo ne.
Šťastným, a teď s odstupem času myslím i klíčovým krokem, bylo zahájení spolupráce s Martinem Šnajdrem v areálu Weissova louka. Toto místo
je rájem pro začátečníky a my byli ve správný čas na správném místě.
Nyní každým rokem cítíme, že poptávka po našich službách roste. Proto
se také snažíme naše služby a zázemí na Weissově louce neustále zlepšovat. Chceme, aby se klienti u nás cítili dobře a rádi se za námi vraceli.
Věkové kategorie zájemců o výuku se zřejmě různí. Máte vy, jako
škola, nějaký limit?
Věk v naší škole nehraje žádnou roli. Například děti mladší tří let hravou formou seznamujeme se sněhem a lyžemi a připravujeme je na další
roky, pokud si na to rodiče netroufnou. Největší část našich klientů ale
tvoří děti od 4 do 10 let. V této věkové hranici děti dělají s našimi instruktory velké pokroky, ze kterých jsou samotné děti i rodiče již po jedné
či dvou lekcích nadšeni. V naší nabídce je také speciální výuka seniorů
nad 59let zdarma! Samozřejmostí je, že jakákoliv výuka či lekce je vždy
přizpůsobená fyzické kondici a potřebám klienta.

Už jen upravit vázání a vyrazit na svah

Výuka seniorů je zajímavou nabídkou, můžete potřebám klienta přizpůsobit i dobu výuky?
Provoz School4Fun je shodný s provozem Weissovy louky
(9.00 –16.00). Klient si sám určí, kdy chce s výukou začít a popřípadě
skončit. To znamená, pokud se nám malý Pepíček Vomáčka rozbrečí
po půl hodině výuky, že ho bolí nožičky a jezdit dál nechce, tak je zákazníkovi účtováno pouze 30 minut z původních 60 minut. A pro ty, kteří nemají přes den čas nebo chtějí vyzkoušet něco neobvyklého, doporučujeme
po předchozí domluvě i Večerní školu na osvětleném svahu.
V jaké cenové relaci se výuka pohybuje?
Cena skupinové výuky je 190 Kč za hodinu. V naší škole jsou populární
především individuální privátní lekce, kde se jeden instruktor věnuje
pouze jednomu klientovi. Zde je cena 480 Kč za hodinu výuky. Pokud
chcete platit pouze 380 Kč za lekci, stačí se před výletem na hory zamyslet, kdo z vašich kamarádů či známých by jel také s vámi na zasněženou
Šumavu. Pokud se vám to podaří, všichni v daný den máte lekce za
380 Kč. Nebo si můžete koupit naši kartičku na sedm lekcí za 2660 Kč,
kde se za hodinovou lekci platí také 380 Kč. Kompletní ceník najdete na
našich stránkách www.school4fun.cz a ostatní dotazy vám rádi zodpovíme na tel. +420 773 555 456 u Martina Klasny.
P.Š.
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Kde se najíst v Železné Rudě?

Hodnotit, která restaurace v Železné Rudě nejlépe vaří, opravdu nelze,
vždyť každý si pochutná na něčem jiném. Jako tip nabízíme jídelníček
sestavený z jídel, která se v našich restauracích připravují nejčastěji.
Restaurace Laka ze své široké nabídky nejčastěji hostům připravuje
kachnu s červeným zelím a variací knedlíků. V nabídce bývá pravidelně
každý víkend. Dále prý chutná hovězí guláš s houskovým knedlíkem.
Česká jídelna, kterou najdete v těsné blízkosti prodejny Coop, připravuje pro své hosty nejčastěji vepřové výpečky se zelím nebo špenátem, vepřová kolena a zájem je i o těstoviny, jak špagety s omáčkou, tak
zapečené.
V restauraci hotelu Ostrý se k obědu obvykle podává menu, které
zpravidla nabízí guláš nebo svíčkovou omáčku s knedlíkem, večer si hosté
často žádají rumpsteak s bylinkovým máslem a zelenými fazolkami jako
přílohou.
V restauraci U zlomené lyže zase chutná smažený řízek s bramborovým salátem a vyhlášená tu jsou smažená vepřová játra. Výběr přílohy
je jako ve většině restaurací jen na vás.
V nově otevřeném rychlém občerstvení Alanya Kebab na pěší zóně
si z pestré nabídky nejlépe vede právě kebab. V nabídce je nyní s kuřecím
nebo jehněčím masem, výběr zeleniny je na vás.
Nabídka je velmi pestrá a výběr mnohdy dost těžký. Ale jedno jídlo
se tu dle hodnocení oslovených restaurací podává hostům nejčastěji.
Česká klasika svíčková s knedlíkem.
P.Š.
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Jaké místo navštívit

Pozvání na Horskou chatu Pancíř

Pancíř patří k oblíbeným návštěvním místům nejen z důvodu krásných
turistických cest, ale i proto, že zde leží 800 m dlouhá sjezdová trať. Přestože nemá umělé zasněžování, je díky nadmořské výšce i severní orientaci zárukou pěkného lyžování. Horská chata, která zde ve výšce 1214
metrů stojí, nabízí svým návštěvníkům nejen krásný výhled, ubytování,
ale i výbornou kuchyni. Restaurace je zde otevřena každý den a jsou
tu k dispozici jak hotová jídla, tak i minutky. K nejoblíbenějším dle slov
majitelky Venduly Klášterkové patří lívance s borůvkami.
Pokud je vaším cílem tedy Pancíř, je dostupný buď pěšky po již zmíněné turistické cestě, nebo sedačkovou lanovkou, jejíž nástupní stanice
jsou buď na Hoffmankách nebo poblíž parkoviště Kaskády na Špičáku.
Využít asfaltovou cestu na Pancíř je možné pouze tehdy, pokud jste zde
ubytováni a jste po dobu pobytu držiteli povolení k vjezdu, které obstarávají a hradí Lesům České republiky,s.p. majitelé Horské chaty Pancíř.
P.Š.

Horská chata Pancíř (1214 m n.m.) patří k unikátním místům Šumavy
V restauraci Laka si vždy dobře pochutnáte

A takhle chutná hostům v restauraci U Zlomené lyže















Oslavy příchodu Nového roku 2013 v Železné Rudě byly opět patřičně rušné
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Kde se najíst na Špičáku?

Podnikatel Zdeněk Fürst se svým synem nabízejí hned několik možností občerstvení v okolí areálu Ski&Bike Špičák a špičáckých sjezdovek. Přitažlivé je bistro s názvem Ski bar. Je to nově zrekonstruovaná
provozovna poblíž nástupní stanice lanovky a dojezdu sjezdovek. Ski bar
funguje od 3. 12. 2012. Má kapacitu 150 hostů ve venkovním sezení. Obsluha čítá tři lidi. Točí se tu pivo Gambrinus a občas i místní železnorudské pivo. K dostání jsou například koláče z místní pekárny v Alžbětíně,
maso na grilu, kuřecí či vepřové steaky nebo masová klobása zvaná kejnická. Oblíbené jsou sladké vafle se skořicí. Fürstovi provozují i další stánek na vrcholu Špičáku těsně za konečnou lanovky. Tady je menší výběr,
zato ve vyšší nadmořské výšce. Drobné občerstvení, pivo, grog.
Je tu velmi příjemná obsluha.
V chatě Blaženka poblíž nástupní stanice lanovky je nekuřácký provoz, denně od 11 do 23 hod. K dostání je běžné občerstvení. Ke specialitám patří ledová káva nebo palačinky. Naproti Blažence je chata
Hanička. Ta je otevřená denně od 11 – 15 hod. a je specializovaná
na obědy a na jídla pro ubytované hosty. Jídla se vydávají u pultu, bez
obsluhy. Ceny jsou slušné. Oblíbené jsou tu polévky. V dolní části
Ski&Bike Špičák nedaleko pokladny má Zdeněk Fürst stánek s běžným
občerstvením. Prodávají se tu například párky, klobásy, pivo a limonáda.
A kdo si oblíbil rychlé občerstvení u sjezdovek, může navštívit hotel Kolibřík, který spolu s hotelem Sirotek nabízí klíčové pohostinské služby
v oblasti nad nádražím Špičák. Restaurace hotelu Kolibřík má otevřeno
denně od 11 do 21 hod., vinárna od 19 do 24 hod. V restauraci je možné
dát si masa grilovaná na grilovací pánvi, je tu velký výběr ryb, například
platýz, mořský ďas, úhoř nebo losos. Také tu mají zvěřinu, zejména zvěřinové steaky nebo zvěřinový guláš. Točí Svijany nebo Pardál 11 i plzeňské pivo, případně malinovku. Ve vinárně jsou k mání vína z vinných

Dnes již dobře známý kiosek U Sekyrek ve Ski areálu Špičák

Foto Marek Sekyra
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sklepů v Čejkovicích nebo míchané nápoje. Těch tu dělají 70 druhů. Zajišťují i catering pro skupiny a různé akce.
Kolem areálu Ski&Bike Špičák fungují další oblíbená místa s občerstvením. Své stálé zákazníky si našel stylový kiosek U Sekyrek. Lyžaři
se tu mohou posilnit bombardinem, což je italská specialita nebo Jagertee, což je bavorská specialita. Točí tu pivo Koutská 12, skutečně lahodné
pivo z obnoveného pivovaru u Domažlic. Koutské pivo proniklo až do
Japonska. U Sekyrek mají také nápoj Lumbumba. Souvislost se jménem
bojovníka za nezávislost belgického Konga (1925 – 1961) tu není celkem
žádná, snad jen to, že nápoj je tmavý jako Lumumba. Patrice Lumumba
byl zastřelen za tzv. konžské krize. V kiosku U Sekyrek nic takového nehrozí, protože Lumbumba je horká čokoláda s rumem tuzemským. K oblíbenému pití patří i babiččin pečený čaj. Najíst se tu můžete chleba se
škvarky i jiných poživatin. Nad kioskem U Sekyrek je Horská chata
Kamzík. Tady je pod střechou občerstvení pro celkem třicet sedících návštěvníků. Ke specialitám Kamzíku patří domácí polévky, například zelňačka nebo gulášovka. Jako novinku tu vedou pizzu Gladiátor. Připraví
i bombardino podle vlastní receptury nebo klasický zimní svařák. Pivo se
tu čepuje také – Gambrinus 10 nebo Prazdroj 12, případně Kofola. Provozovatelé Jaroslav Kresa a Václav Fryč svorně zdůrazňují: „Hranolky
a langoše nevedeme, protože nejsou zdravé.“
Mezi Ski&Bike Špičák a statkem Špičák je stylová stavba zvaná Hotel
Čertova chata. Majitel Jindřich Svoboda má otevřeno od 11 do 21 hod.
a může se pochlubit rozmanitou kuchyní. K specialitám jeho podniku patří
pečená žebírka nebo palačinky. Tyto dva pokrmy jsou tu skutečně vyhlášené. Svoboda točí Plzeň 12, Kozel 11, někdy i místní železnorudské pivo.
K dispozici jsou i hotovky za cenu kolem 110 Kč. Ty jsou každý den z čerstvých ingrediencí. Vejde se sem až padesát hostů. K dalším specialitám
Čertovy chaty patří domácí nakládaný hermelín a výhled na železnorudské údolí a hřeben Jezerní stěny.

Ski bar s terasou u chaty Hanička ve Ski areálu Špičák Foto Jan Chalupský

Ohlédnutí za adventem

Mezinárodní vánoční trh v Bavorské Rudě 23. 12. 2012, jehož se od samého
vzniku zúčastňuje i Železnorudský klub, byl tentokrát na vodě, ale přesto bylo
veselo
Foto Václav Chabr

Mikulášská nadílka na Belvedéru. Mikuláš nadělil hostům hotelu „pohádkové
pivo“ vlastní produkce a čert je seřezal
Foto Marie Strnadová
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Naši podnikatelé a služby
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Sněhurka není jen spící kráskou a jablko nemusí být vždy otrávené

Manželé Hanzlíkovi přišli do Železné Rudy
1.února 1977. Marie Hanzlíková, vyučená uzenářka, našla uplatnění v přípravně studené kuchyně hotelu Javor a Josef Hanzlík nastoupil
jako automechanik na Středisko služeb města
Železná Ruda, které kromě pracovního místa
nabízelo i možnost získání služebního bytu. Železná Ruda pro ně ale nebyla neznámým koutem světa, Josef je rodákem z Plánice u Klatov,
Marie pochází přímo z Klatov.

Majitelé Marie a Josef Hanzlíkovi

Nepřehlédnutelná cukrárna Sněhurka, která se
nachází v přízemí. V patře najdete Music Bar Big
Apple
Foto Jan Novák

V roce 1982 se Hanzlíkovi rozhodli pro
stavbu domu, do kterého se již v roce 1983
se stěhovali. Od doby, kdy začali ve svém domě
péct první zákusky a dorty, uplynulo už několik
let a mnohé se za tu dobu změnilo. O tom, jak
dnes rodinný podnik cukrárna Sněhurka a bar
Big Apple fungují, jsem si povídala s Marií
Hanzlíkovou a jejím synem Josefem.
Jak vlastně vznikl název Sněhurka?
Ono to bylo stejné jako celý náš začátek podnikání. Prostě nápad. Byl rok 1990, já v té době
stále pracovala ve studené kuchyni v hotelu
Javor a mou kolegyní byla Blanka Lehečková.
Jednou jsme si řekly: „Co kdybychom to zkusily?“ A tak vznikla cukrárna. A s tím názvem
to bylo podobné.
Nápad to byl určitě výborný.
Vím, že zahradní posezení u vašeho domu
směrem na Alžbětín bývalo obsazené a oblíbeným býval zákusek s názvem labutě.
To ano, zákusky a dorty jsme vyráběli u nás
v domě, při pěkném počasí bylo otevřené posezení před domem. A takto jsme podnikali tři
a půl roku. Nezastavila nás tenkrát ani velká voda,
která strhla v roce 1992 v Železné Rudě most
a tím nás téměř na rok odřízla od centra Rudy. Dodávali jsme výrobky téměř do všech penziónů
a hotelů v okolí. Například i na Horizont.
K ukončení činnosti nás až donutily na podzim 1993 nejrůznější požadavky kontrol, díky
kterým by muselo dojít k náročným přestavbám
výrobny a pořízení například i lapolů (lapáků
kuchyňských tuků). A my odešli s manželem
pracovat do Německa.

Chuť vybudovat vlastní cukrárnu vás ale
neopustila.
Té jsme se vzdát opravdu nechtěli. V té době
jsme již měli vyhlídnutý pozemek, na kterém
dříve stála, jestli si dobře vzpomínám, betonárka. Chvíli trvalo, než se vyřešila vlastnická
práva k pozemku a my jsme v roce 1995 začali
se stavbou. První rok jsme položili pouze základovou desku a stavbu na rok přerušili. Nechtěli jsme začít podnikat s velkými dluhy
a díky práci v Německu se zdálo, že to nebude
ani nutné. Po roce jsme tedy postavili hrubou
stavbu domu, pak položili krov a dále dojížděli
za prací a šetřili. Také jsme počítali s tím,
že prodáme náš dům a bydlení si vybudujeme
v podkroví nové cukrárny. To se nakonec nepovedlo. Každého zájemce o koupi domu odradilo,
že v naší těsné blízkosti je rekreační zařízení,
které se v té době pronajímalo vietnamským
prodejcům. A tak jsme změnili plány.
Vy jste ale, pokud vím, změnili plány nejen
osobní, týkající se bydlení, ale i plány podnikatelské.
To je fakt, začalo se vlastně opět u projektů.
V podkroví tak vznikly prostory pro bar Big
Apple, který zahajoval provoz v roce 2003.
A díky těmto změnám se 16. 12. 2004 otevírala
i vysněná cukrárna Sněhurka.
Sněhurka a jablko, to zní až pohádkově. Zajistit provoz dvou podniků, z nichž jeden je
denní a druhý noční, to asi s pohádkou moc
společného nemá
Bar vedl a provozoval od začátku syn sám.
Pouze na víkendy jsme přijímali brigádníky.
A s provozem cukrárny a hlavně cukrařinou
nám velmi pomohl náš kamarád z Karlových
Varů. Je cukrářem v hotelu Imperial a byl naším
velkým učitelem. Dokonce k nám téměř čtyři
roky dojížděl, týden pracoval s námi, týden ve
Varech a my se díky němu naučili nejrůznější
cukrářská kouzla. Na všechno jsou samozřejmě
stanovené normy, a to nejen na naše dorty, ale
i na koktejly a míchané nápoje, které nabízíme
v baru. Ale bez zkušeností a dobrých rad přátel
by to bylo mnohem těžší. Nikdo z nás není vyučen v oboru, syn studoval průmyslovou školu
obor automobilová doprava a pro cenné rady
ohledně barmanství se obracel na naši dceru,
která podniká ve stejném oboru v Sušici.

Při pohledu na množství pořadů v televizi
a počet časopisů, které se nejrůznějším receptům věnují, je zřejmé, že se musíte i vy stále zajímat o novinky.
To je pravda. Dnes už bychom asi labutě tak
dobře neprodávali. A téměř se ani nedělají máslové dorty. Oblíbené jsou dorty lehčí, zájem je
o čerstvé ovoce a šlehačku. Rozdíl je samozřejmě i mezi zimním a letním sortimentem.
V létě jsou to zákusky lehčí, menší. V zimě zase
dorty čokoládové, palačinky, lívance. Lidé potřebují doplnit energii. Sami si vyrábíme zmrzlinu, nejen do vaniček, ale i točenou. Vlastně
celý nabízený sortiment je naše výroba. Korpusy se tedy připraví podle norem a prověřených receptů a náplně se vymýšlejí právě podle
módních trendů a momentálních nápadů. Pečeme také vánoční cukroví a dorty na objednávku. Vlastní reklamu si děláme koktejlem Big
Apple a dortem Big Apple.
Jak probíhá ladění nových nápadů? Všichni
ochutnáváte a hodnotíte, co přidat a co ne?
Ne, to ne (směje se Marie). Víte, já už to
vlastně předávám mladým. Náš syn se svojí přítelkyní Zdeňkou to vedou výborně a mají plno
elánu a nápadů. Z nejrůznějších cest a výletů se
snaží vozit nápady, další hledají na internetu.
A nejen to. Po roce provozu jsme zjistili, že
vlastně cukrárna se svými prostory nestačí a přistavěli jsme prosklenou terasu. V létě se okna
Pokračování na straně 21

Vkusně a stylově zařízená část cukrárny je v zimním období určena pro kuřáky

Příjemné posezení v prosklené, nekuřácké části
cukrárny s krbem

TIPY N A VÝLETY A PROCHÁZKY
Okolí Pancíře

K oblíbeným trasám jak pro pěší turisty, tak
vyznavače bílých stop patří turistická cesta ze
Železné Rudy od hotelu Belvedér přes
Hoffmanky dále na Pancíř. Odtud je možné pokračovat přes Tomandlův křížek, Šmauzy
a Nový Brunst na Gerlovu Huť, kde je kromě
parkoviště i autobusová zastávka a lze se tedy
pohodlně vrátit do Železné Rudy. Další variantou je okruh z Tomandlova křížku dále směr
Habr, Můstek a zpět na špičácké sedlo. Také

zde je záchytné parkoviště a možnost využití
autobusového spojení do Železné Rudy.

Bavorská Ruda

Nejpohodlněji dostupné pro české turisty
jsou běžkařské tratě přímo v Bayerisch Eisensteinu. Lyžařský stadion leží jen kilometr
za celnicí vlevo od silnice, která stoupá vzhůru
na sedlo Brennes a pod Velký Javor. Tento areál
provozují Hohenzollernové a na výběr je hned
z pěti okruhů délky od 1,5 do 12 km. Tratě procházejí lesy a pasekami poblíž úpatí Velkého
Javoru. Krátká a místy i prudší stoupání střídají
pěkné sjezdy. Je třeba dodržet doporučený směr
běhu. Zaparkovat můžeme přímo u lyžařského
stadiónu, počet míst je však omezený. Parkovné
i samotné využití tratí je zde zdarma.

Scheiben

Běžecká trasa v okolí Železné Rudy

Scheiben je dalším oblíbeným běžkařským
centrem v blízkosti Velkého Javoru. Nabízí celkem 23 kilometrů tratí jak pro klasiky, tak pro
bruslaře v nadmořských výškách 1050 –1200
metrů. Oblast protínají tři okruhy o délkách
7, 4,5 a 2,5km. Hlavním nástupním místem do
stop je parkoviště Scheiben. Leží 10 kilometrů
za Železnou Rudou v těsné blízkosti silnice
z Bayerisch Eisenstein do Lohbergu. Na stopy
se lze napojit po krátké lesní spojce také
od blíže ležícího hotelu Brennes. Za parkování
se na Scheibenu platí 3 eura, použití stop
je tu zdarma.

Koňské spřežení a saně, to na Šumavu vždy patřilo. Tuto starou tradici
u nás oživil Radek Ipser s jeho oři

Oslavy 5. výročí založení pivovaru Belvedér s mezinárodní soutěží
malých pivovarů přilákaly mnoho milovníků zlatavého moku
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Naši podnikatelé a služby
Sněhurka není jen spící...

Dokončení ze strany 20

otevřou a dobře slouží kuřákům, v zimě je to naopak. Terasa je vytápěná krbovými kamny, je tu
i dětský koutek a vnitřní prostor cukrárny má
dobrou vzduchotechniku. Tak kouř tolik nevadí.
A právě pokládka nové podlahy teď na syna
čeká. O údržbu domu se dělí s manželem, bez
toho by to také nešlo. Práce je tu prostě pro nás
pro všechny.

S rozšířením cukrárny o terasu a v létě
i o venkovní posezení se ale zvýšil i počet
obsluhovaných míst. Dá se to stíhat?
(To už se k nám připojuje i Zdeňka Šimanová,
která právě obsloužila hosty a odpovídá) V průběhu sezóny, ať už se jedná o zimu nebo léto,
přibíráme brigádníky. Jen bývá problém najít ty
správné. A to se týká i stálých zaměstnanců.
Nutná je tu samozřejmě minimální jazyková vybavenost. Dále je nutné, aby byl zaměstnanec
upravený a vždy si našel chuť se na zákazníky
usmívat. Kvalitní zboží a dobrá obsluha jsou
největší reklamou a hosté se k nám jistě rádi
vrátí.
K posezení v cukrárně Sněhurka vás zvou
majitelé každý den od 9.00 do 22.00 hodin,
bar Big Apple je otevřený rovněž celý týden,
a to od 19.00 do 3.00 hodin.
Pavlína Šebestová

RETRO 2012 • připravil Václav Chabr

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Mladí lyžaři ze Železné Rudy opět zářili, tentokrát na bavorském
Velkém Javoru

V roce 2012 byla na třídě 1. máje z uzavřených prostor nově otevřena
Pohádková cukrárna, vedle je prodejna místního pekařství a rychlé
občerstvení Alanya Kebab

RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012
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Budování cyklostezek na území Železné Rudy je významný projekt,
přínosný pro rozvoj turistického ruchu na Železnorudsku

NaTradiční železnorudské slavnosti se opět přijel podívat čestný občan
města, herec Pavel Nový. Herec v Železné Rudě prožil školní léta. Vítá
ho starosta
Foto LCK

V září navštívil Železnou Rudu herec Martin Dejdar, který zde s Českou
televizí točil film o šumavských železnicích, jenž bude vysílán v únoru
2013. Na drezíně Martin Dejdar, přihlíží majitel drezíny Václav
Zahrádka

Divadelní hrou Amnestie obnovil František Strnad st. po 23 letech
tradici ochotnického spolku v Železné Rudě. Hru zhlédl režisér Zdeněk
Troška. Na snímku František Strnad a Helena Skřivanová

Dorty ze železnorudského Café Charlotte byly oceněny v celostátních
soutěžích. Na snímku majitel cukrárny, Jaroslav Nechvátal
při soutěžním klání

Novodobý masopust v Železné Rudě. Díky Františku Strnadovi (třetí
zleva s harmonikou a lahví) byla vzkříšena stará tradice
Foto LCK

I v minulém roce šířil Železnorudský smíšený sbor o. s. svými koncerty
dobrou pověst našeho města. Děkujeme

18. 5. 2012 proběhla slavnostní premiéra divadelní hry Báj o Modrém
a Černém jezeře, kterou nastudoval historicky první, dětský ochotnický
Foto Josef Podlešák
soubor ze Železné Rudy.

9. 5. 2012 zavítal do Železné Rudy režisér Zdeněk Troška. Setkal
se s dětským ochotnickým souborem a zhlédl divadelní hru Amnestie
od Františka Strnada st., v podání dospělých železnorudských
Foto LCK
ochotníků.

Velký zájem mladých i těch dříve narozených budila parní lokomotiva,
která přisupěla na tradiční Rysí slavnosti až z Plzně

STRANA 23

RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012 • RETRO 2012

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

14. 9. 2012 navštívil dětský ochotnický soubor ze Železné Rudy Senát
Parlamentu ČR na pozvání tehdejší senátorky Jiřiny Rippelové
(na snímku)

Dnes již tradiční a oblíbená cyklo-turistická akce „OKOLO Železné
Rudy“ a s ní spojený doprovodný program přiláká vždy mnoho diváků.

Foto Milan Sklenář

Vítání malých občánků na radnici byla událost roku. Hned sedm jich
mezi námi přivítal starosta Michal Šnebergr – jen tak dál, škola je dost
velká

Setkání na místě bývalé Juránkovy chaty, zorganizované o.s. Otevřená
Šumava, přiláká vždy hodně milovníků Šumavy, kteří by si přáli
opětovné zpřístupnění tohoto místa, ale i jiných míst na Šumavě

Zaměstnanci Správy, údržby, dopravy města Železná Ruda dostali
pod stromeček traktor New Holland T 6020

Každoroční školní zápis prvňáčků je vždy velkou událostí pro budoucí
žáčky a jejich rodiče

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 24

Republikové sjezdové závody na Špičáku

Po dlouhé přestávce byly šumavskému Špičáku v loňské a letošní sezoně svěřeny republikové klasifikační závody žactva. Ve dnech
15. až 17. prosince se tak sjela kompletní elita žákovského lyžování ČR
na krásných rozšířených sjezdovkách Sportovního areálu Špičák a odjela dva závody superG a jeden závod obřího slalomu. Celkově
se zúčastnilo závodů 135 závodníků a většina z nich jela všechny tři závody.
Ve věkových kategoriích, které zde závodily, nedisponují šumavské
oddíly velkým počtem kvalitních závodníků, takže úspěchy odváželi závodníci z jiných krajů, zejména z oddílů krkonošských. O to více potěšilo vítězství, druhé a šesté místo Josefiny Volopichové ze Ski Foinia
Plzeň ve starších žákyních, velmi pěkné 7. místo Milana Koryťáka z SA
Špičák v jednom ze závodů SG v kategorii ml.žáků a výkony Marka Mullera z SK Špičák, který byl dvakrát sedmý a jednou 11. ve starších žácích.
Solidně se umístil i Robert Varga z SK Špičák 16. a 18. místo.
V kategorii ml. žáků zvítězil ve všech závodech Ouvín Jan Bižuterie
Jablonec, Slavíček Vojtěch ze Ski klub Ústí byl jednou druhý, jednou
třetí a Fiala Eduard LO TJ VS Praha byl třikrát třetí.
V kategorii ml.žákyň Bubáková Nikola Sp.Vrchlabí vyhrála jednou

Snowboardisté to zase rozjeli...

V centru města se 29. 12. 2012 opět utkali jezdci ve snowboardovém
a lyžařském závodě Iron Jam 2012 a předvedli své umění

Takovéto lety a přemety ve vzduchu mohli diváci obdivovat a jezdcům obdivně
zatleskat
Foto Jiří Koptík

a dvakrát byla druhá, Křížová Iva LK Ski Zlín byla dvakrát druhá a jednou třetí Pospíšilová Klára ČKL Harrachov jednou vyhrála a dvakrát
skončila třetí.
Ve starších žácích Červinka Adam ST Svatý Petr jednou vyhrál, jednou byl druhý a jednou čtvrtý, Benc Patrik Spartak Rokytnice skončil
dvakrát druhý, Straka Jan LK Chomutov jednou třetí, Klinský Tomáš
Sokol Deštné a Forejtek Filip ST Svatý Petr jednou vyhráli a jednou byli
třetí.
Ve starších žákyních Kristýna Pilná z ST Svatý Petr zvítězila dvakrát,
Volopichová Josefína Ski Foinia Plzeň jednou zvítězila, jednou byla
druhá a jednou šestá, Kotrlová Petra ST Vsetín a Berkovcová Adéla
získaly po jednom druhém místě a Kristina Boniati ze Ski Bílá získala
jedno třetí místo. Závěrem je nutno poděkovat pracovníkům provozovatele Ski areálu Špičák za vzornou přípravu tratí a pořadatelům závodů
z SA Špičák a dalších oddílů, kteří pod vedením ředitele závodu Jaroslava Kabáta odvedli v krajně nepříznivém počasí výbornou a krajně obětavou práci. Zasloužili se tak o skvělou propagaci železnorudského
lyžařského regionu po celé republice.
Jaroslav Frič

Žáci ZŠ a prezidentské volby

11. 1. a 12. 1. 2013 se uskutečnily v naší zemi první přímé volby prezidenta České republiky. K volbě prezidenta se svým způsobem připojili
i žáci druhého stupně Základní školy v Železné Rudě. Tomu tématu se věnovali v hodinách Občanské nauky a jejich učitel Jaroslav Lehký jim připravil malou anonymní anketu. Žáci odpovídali na následující tři otázky:
- Zajímáš se o prezidentské volby ?
- Kterého z kandidátů, pokud tě některý oslovil, bys volil ?
- Jaké volbě prezidenta dáváš přednost ? (přímá nebo nepřímá)

A výsledky ?
O prezidentské volby se zajímá z celkového počtu 42 celkem 30 žáků,
ale jen 12 by si i vybralo ze současných kandidátů svého prezidenta.
33 žáků dává přednost přímé volbě před nepřímou, považují ji za spravedlivější .
Nejvíce hlasů získal Vladimír Franz – celkem 11, druhým v pořadí byl
Karel Schwarzenberg s počtem 4 hlasy. Dále Tomio Okamura se 3 hlasy,
Jan Fischer 2 hlasy. Jeden z voličů si nemohl vybrat mezi Vladimírem
Dlouhým a Přemyslem Sobotkou. A svůj hlas dostal dokonce i Václav
Havel, protože ze současných kandidátů si žák svého prezidenta nevybral.

Prezidentské volby v Železné Rudě

Foto Jan Novák
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