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Železnorudský smíšený sbor zazpíval
v anglickém Bathu

MĚSÍČNÍK MĚSTA

ROČNÍK XIII LISTOPAD 2013 ZDARMA

Železnorudský smíšený sbor (ŽSS) si udělal radost a v závěru měsíce října spolu se
starostou Města Železná Ruda Ing. Michalem Šnebergrem odcestoval na výměnný
umělecký zájezd do Anglie. Odjezd z Rudy
byl slunný,veselé očekávání všeho nového bylo
zřetelné i na úsměvech pasažérů busu podnikatele Jiřího Vonáska. Po doplnění sboru v Plzni
už čekalo po pohodlné jízdě Letiště Václava
Havla v Praze. Formality proběhly v klidu, čekání na spoj „bylo v normě“. Kdo poletíte společností EasyJet jako my, připravte si do letadla
např.za kávu 2,5 Libry nebo 3 Eura – to jen pro
domácí účetní.V Bristolu jsme byli přátelsky
a neformálně přivítáni svými „ubytovateli“
a rozjeli se s nimi do jejich, a na dobu pobytu
i našich, domovů. Nu, a tady také nastaly pro
některé z nás „Neangličany“ chvíle „chápavých“ úsměvů, kývání hlavou, případně dotazů
na vzdělanější ze sboru – co je vlastně sdělováno domorodci.

Poznávání Bathu, první
koncert, návštěva radnice

Druhý den byl pátek a program byl zajímavý
od začátku. Bath je lázeňské město (JZ okraj
ostrova VB) s 90 000 obyvateli. Hned nám bylo
jasné, že osídlení, byť převážně evropské, tvoří
i příslušníci jiných ras z ostatních kontinentů
naší zeměkoule. Po shromáždění sboru jsme
absolvovali hlasovou zkoušku v budově, která
zřejmě slouží k aktivitám místních obyvatel –
od nápravných cvičení seniorů až po obřady náboženské. Shrnuto – celý objekt byl vlastně náš
„kulturní dům“ propojený stavebně s kostelem.
Po zkoušce jsme přešli do místa našeho prvního
koncertu pro veřejnost. A to byl jiný šálek čaje.
Chrám opatství v Bathu připomínal svou vnitřní
vznosností, odvážnou gotickou křížovou klenbou a mohutností stavby samé, chrám sv. Víta
na Pražském hradě. Celý program byl koncipován jako společné vystoupení ŽSS a našich anglických přátel. Bez přehánění můžeme označit

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj

výkon obou těles za úspěšný a odměnou byl potlesk posluchačů téměř (!) zaplněného prostoru
chrámu – byl pátek odpoledne.
Dalším bodem programu byla návštěva radnice v Bathu a přivítání představiteli města.Příležitosti reprezentovat Rudu se ujal starosta
Michal Šnebergr a zhostil se jí důstojně. Oba
sbory byly tentokrát v roli diváků a rámec celé
akce nabídl i několik překvapení. Vše se odbývalo v historických prostorách připomínajících
tradiční hodnoty britského království. Představitelé města byli dva – on a ona – oba se zlatými řetězy kolem krku (tady byl náš Michal
mírně hendikepován) …Vřelost celého obřadu,
přátelská atmosféra mezi představiteli města
i zpěváky obou sborů byly zřetelné i pro náhodné návštěvníky této odpolední společenské
záležitosti. Veselí a družná pohoda vládly mezi
„účastníky zájezdu“ i při pátečním večeru. Po-

Přijetí starosty a ŽSS na radnici v Bathu

hoštění v místním společenském domě v městečku na okraji Bathu připomínalo svou šíří výběru minulou rozlehlost britské říše.K tomu si
představte kapelu, která hrála (prý) tradiční anglickou lidovou hudbu. Navíc – její lídr poháněl celý sál včetně nás, hostů k účasti na
tanečních kreacích. Někomu to mohlo připomínat americké kovbojské skotačení, mně
osobně masopustní úterý v Postřekově.

Otvírání studánek zvedlo
posluchače ze židlí

V sobotu většinu dne byla zkouška v dalším
kostele poblíž Bathu – zde již s účastí místních
hudebnic: 1. a 2. housle a viola. Doplnil je náš
koncertní mistr Jiří Pešek z Plzně. Náročná byla
zejména příprava na opus B. Martinů Otvírání
Pokračování na straně 2
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studánek. Zajímavá atmosféra panovala i během
poměrně dlouhé večerní akce obou sborů. Kdo
je z Čech zvyklý na tradiční atmosféru katolického kostelíka, byl by udiven uvolněností,
podáváním nápojů všeho druhu i drobných zákusků mezi programem. Zaplněný chrám tleskal upřímně oběma sborům a „Studánky“
odměnil dokonce ovacemi vstoje. Nemohu opomenout, že celé večerní akci předcházelo setkání starostů, našeho ze Železné Rudy a toho
z pořádajícího města, a nezbytné fotografování
pro lokální tisk.
Podle Martina Červenky, našeho sbormistra,
byl celý večer vydařený, i když došlo k některým nechtěným „kulturním vložkám“. Jeden

příklad za všechny. Náš kamarád a tenor, rodilý
Angličan Mark, který celý zájezd organizoval
z anglické strany, uváděl ve své mateřštině
velmi vkusně a přitažlivě skladbu Otvírání studánek, kde se snoubí ženský sborový zpěv se
sóly našich dvou sopranistek a sólem barytonisty a vše je propojeno poezií básníka Bureše.
Vyslovit česky jméno a příjmení našeho klavíristy, koncertního mistra Jiřího Peška, byl však
pro Angličana Marka ořech k nerozlousknutí.

Proměnlivé počasí, síla emocí
a poděkování

Nedělní den – poslední před odletem – byl
vyloženě anglický a my na vlastní kabáty poznali jeho nálady. Místy nás potěšilo sluníčko,
Dne 10. 11. 2013 se
konalo již 3. setkání u
kapličky sv. Martina
na bývalých Zadních
Paštích. Akci zorganizovalo sdružení Šumavské cesty, které
bylo iniciátorem obnovení zbořené kapličky. Sešlo se zde na
150 poutníků, kteří si,
mimo jiné, vyslechli
i slova jáhna Jana
Pečeného z místní farnosti.

ZELEZNORUDSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
A
DETSKÝ SBOR PRI ZUŠ NÝRSKO A Z. RUDA
(oba sbory pod vedením Martina Cervenky)
Vás srdečně zvou na:

1. ADVENTNÍ KONCERT
kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie
HOJSOVA STRÁŽ

29. 11. 2013 od 18.00 hodin

Volby 2013 – poděkování

Děkujeme všem členům OVK za jejich práci v komisích a za následné
bezchybné zpracování výsledků.
Caroline Zahradníková – MÚ Železná Ruda, Správní odbor

většinou jsme ale mokli a vítr byl nepříjemně
vlezlý. Spolu s přáteli z anglického sboru jsme
si zazpívali v několika akusticky zajímavých
prostorách, poseděli v čajovně či v pubu a pak si
krátce oddechli před rozlučkovým večerem. Ten
byl ve stejném společenském domě jako
v pátek. Vkusně upravené stoly, bohatý výběr
doma vyrobených dobrot i různé druhy nápojů,
společné zpívání s anglickými přáteli, aktivity
sólistů s kytarou (kapela tentokrát nebyla) – to
vše udělalo důstojnou a zajímavou tečku za
naším pobytem v Bathu a okolí. Jenom ten, kdo
stojí ve společenství lidí různého věku, postavení i národnosti, pochopí sílu emocí, které se
vás zmocní při společném zpívání. Radost,uvolnění, pocit souznění při melodiích, které oba
sbory společně zpívaly – to byla odměna za
zkoušky a přípravu celé této pro nás vrcholné
akce v celé sedmileté historii našeho sboru.
Velké poděkování patří celému realizačnímu
týmu za svědomitou přípravu a též Městu Železná Ruda za podporu. ŽSS zpíval v Anglii
i pro dobré jméno našeho šumavského městečka
a podle reakcí diváků i odborného posudku dirigentky anglického sboru jsme odvedli dobrou
práci. Teď bude na nás všech, abychom se ctí
splnili funkci hostitelů za rok i my.
Za ŽSS Karel Löffelmann

Zprávy ze Správního
Jubilea – listopad
Blahopřejeme listopadovým
jubilantům, kteří slaví
kulaté a půlkulaté výročí:

p. Jan Koudelka, Železná Ruda
p. Jan Mondek, Špičák
p. Naděžda Černochová, Železná Ruda
p. Dagmar Blechová, Hojsova Stráž
Zároveň blahopřejeme našim dalším
spoluobčanům nad 80let, kteří v měsíci
listopadu oslaví své narozeniny:
p. Miroslava Gaigerová

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

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 3

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU a ZVONKOVÝ PRŮVOD

rovnou od pekelného ohně a váhy hříšníků 1. 12. 2013 – u kostela Panny Marie Pomocné
* Přijďte se ohřát k pekelnému ohni, zvážit svoje hříchy na váhu hříšníků a napsat dopis
pro Ježíška i s razítkem. Pro děti zdarma sladká odměna.
* Dětem dejte zvonečky a lucerničky a projděte se tradičním Zvonkovým průvodem na
Belvedér, kde se rozzáří ohňostroj.
13.30 – zažehnutí pekelného ohně a otevření váhy hříšníků
15.00 – prohlídka kostela s výkladem a zhlédnutí vznikajícího vyřezávaného betléma
17.00 – v kostele zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s
17.10 – rozsvícení stromku
17.30 – zvonkový průvod na Belvedér
* Budou koledy, svařené víno i dětské, klobásky, cukroví…, vše za symbolickou cenu.

Železnorudsko Vás baví!

Podzimní výlov rybníka v Myslívě přilákal mnoho
návštěvníků. „Vánočních kaprů prý bude dost,“
vzkazují nám rybáři.

Kalendářní přehled akcí – listopad/prosinec 2013

Akce:
Kontakt:
Pořadatel/místo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. 11.
Adventní koncert
376 361 227
Hojsova Stráž, kostel, 18.00
- v kostele v Hojsově Stráži zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s. + dětský sbor ZUŠ Nýrsko a pobočka Železná Ruda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. 11.
Pravá šumavská zabijačka
376 397 016
Hotel a pivovar Belvedér, 18.00
- dobroty z pravé šumavské zabijačky připraví Belvedérští…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 11.
Pohádkové pivo pro rok 2014
376 397 016
Hotel a pivovar Belvedér, 13.00
-6. ročník mezinárodní pivovarské soutěže
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 11.
Mikulášská zábava
376 397 016
Hotel a pivovar Belvedér, 19.00
- k tanci a poslechu hraje skupina WYJOU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu
376 397 033
Město Železná Ruda/centrum města, 17.00
- odpolední program, poté vlastní rozsvícení vánočního stromu, zazpívá Železnorudský smíšený sbor…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 12.
Zvonkový průvod k hotelu Belvedér
376 397 016
Hotel Belvedér, Žel.Ruda, 17.30
- od kostela se průvod vydá na Belvedér……
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 12.
Mikulášská nadílka
376 391 378
Penzion „U zlomené lyže“, 17.00
- Mikuláš s čerty opět budou „nadělovat“…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 12.
Mikulášská nadílka
376390124
Penzion „Dračí vila“, 18.00
- také Hojsovu Stráž navštíví Mikuláš s čerty…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. 12.
Setkání u kaple sv. Barbory
376 397 185
Železnorudský klub/Žel. Ruda, 14.00
- tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. 12.
Mikulášská zábava
376 361 227
SDH H.Stráž/Hotel „Na stráži“
- od 20.00 hod. hraje BK BAND
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku

Ježíškova pošta
– již tradičně otevírá v Železné Rudě svoji kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich
rodiče, babičky a dědečky. Adresa: Ježíškova pošta, ITC, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Od 1. 12. do 20. 12. 2013
Historické motocykly – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – stálá geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království – provozní doba: XI-XII: mimo provoz, I-IV: St, So, Ne, 10 - 16
Akce „NEPTUN“ – výstava k největší mystifikaci z období studené války, nález beden s tajnými nacistickými materiály v Černém jezeře…
- Muzeum Šumavy Železná Ruda, výstava potrvá do září 2014
Colorado, Wyoming, South Dakota – fauna a flora na fotografiích V. Chabra – výstava je umístěna v ZŠ K.Klostermanna

(Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění, naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda/,ITC Ž. Ruda, tel./fax:
376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
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Milí čtenáři a návštěvníci železnorudské
knihovny, na přelomu září a října probíhala

v celé republice akce Týden knihoven. Ze zdravotních důvodů jsem v knihovně v této době nemohla být, a proto jsem se rozhodla uspořádat
speciální Týden železnorudské knihovny v náhradním termínu, a to poslední týden v listopadu, 25. – 27. 11. 2013 v otevírací době
knihovny pro veřejnost (pondělí 12.00 – 18.00,
úterý 13.00 – 17.00, středa 13.00 – 17.00).
Třídní učitelé určitě přijmou mé pozvání a přijdou se podívat se svými třídami v těchto dnech
v dopoledních hodinách do knihovny. Děti se
seznámí s prostředím knihovny, zahrají si různé
soutěže a budou se moci zdarma zaregistrovat
stejně tak, jako dospělí.
Ani čtenáři z řad dětí nepřijdou zkrátka, na
konec listopadu připadá také Den pro dětskou
knihu. Proč mít ale jen jeden den, když to může
být rovnou celý týden? Rozhodla jsem se tedy

Nové akce, nové knihy

spojit Týden knihoven s Dnem pro dětskou
knihu a uspořádat listopadový týden plný her,
smíchu a hlavně nových knížek. Pro děti bude
v knihovně od 25.11. připravena spousta nových
knih převážně z daru Moravské zemské knihovny. Jedná se např. o knihy: O zemi Tam
a Jinde od Dagmar Lhotové, Darebácké zkazky
od Aloise Mikulky nebo Sny na dobrou noc od
Arnošta Goldflama a mnoho, mnoho dalších.
A teď něco z již uskutečněných akcí knihovny. 22. 10. proběhla návštěva předškoláků
v knihovně. Přesně v 10.00 prošlo dveřmi knihovny 15 železnorudských předškoláků a hned
se začali zvědavě rozhlížet. Nejdřív byli seznámeni s prostředím knihovny, jak to v knihovně
vůbec chodí, a hlavně, jak se mají ke knihám
chovat. Poté předškoláci hledali po knihovně
pohádkové bytosti, které se nestačily přes noc
schovat zpátky do své knížky. A protože jsou
všichni moc šikovní, pohádkové postavičky
našli a mohli je „vrátit“ tam, kam patří – do
knihy Pohádky od K. J. Erbena. Z této knihy
jsme si přečetli pohádku Almužna, ze které si
děti odnesly i ponaučení o jedné ze špatných
lidských vlastností, lakomosti. Příjemné dopoledne ale rychle uběhlo, děti dostaly za odměnu
malou sladkost a všichni už se těší na další návštěvu knihovny.
Již od poloviny měsíce října můžete v knihovně najít mnoho nových knih. Konkrétně
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jich je 80 a naší knihovně je zapůjčila Městská
knihovna Klatovy, za což jí patří velké poděkování! Z převážné většiny se jedná o knihy pro
dospělé, najdou zde např. knihy od Stephena
Kinga, Nory Roberts nebo Vlastimila Vondrušky.
A protože žijeme na Šumavě, záměrně bylo
vybráno i několik knih z této oblasti, jako např.
Vzpomínky na Šumavu II od Karla Klostermanna, Šumava a toulající poutníci od Eduarda
Šimona nebo Kuchyně starého Pošumaví od
Václava Malovického. Dalších 45 nových knih
nám darovala Moravská zemská knihovna v
projektu Česká knihovna 2013. Před několika
dny bylo vyhlášeno druhé kolo tohoto projektu
a naše knihovna si mohla vybrat další nové
knihy v hodnotě 6 000,- Kč, což je skvělé!
Závěrem bych měla k železnorudským čtenářům jednu velkou prosbu. Kompletuji tituly od
Simony Monyové a chybí mi už jen dvě knihy:
„Milostná strategie“ a „Zítra vyjde slunce“. Jsou
to jedny z jejích prvních knih a už nejsou bohužel nikde k dostání. Proto bych vás chtěla moc
poprosit, pokud tyto knihy doma máte a jen vám
zabírají místo v knihovně, prosím, věnujte je,
nebo prodejte místní knihovně. Byla bych vám
vděčná já i čtenářky knih této známé autorky.
Děkuji a přeji krásné podzimní dny!
Aneta Šebelíková

ŽELEZNORUDSKÝ
SMÍŠENÝ SBOR

pod vedením Martina Červenky
Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERTY
29. 11. od 18.00
– Hojsova Stráž (kostel)
1. 12. od 17.00
– u kostela v Železné Rudě
1. 12. od 19.00
– Frauenau (kostel)
26. 12. od 18.00
– Železná Ruda (kostel)
27.12. od 18.00
– Velhartice (kostel)

Poděkování

Svaz zdravotně postižených Šumava,
základní organizace Železná Ruda, měl
17. 10. 2013 tradiční podzimní posezení
v pensionu Böhmerwald. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem pracovníkům za
strávení příjemného odpoledne s perfektními službami a vzornou obsluhou.
Josef Viliš, předseda SZP Šumava

Návštěva předškoláků v knihovně

Na skok do Bavorska

Česko zpívá koledy v Bavorsku

Bavorský kulturní spolek Přes hranici/ Über d´Grenz se rozhodl podílet na českém celorepublikovém projektu Česko zpívá koledy, a tak Vás ve středu 11. 12. 2013 v 18 hodin srdečně
zve před hraniční nádraží v Alžbětíně na německé straně. Přijďte si společně zazpívat koledy,
možná i za účasti Železnorudského smíšeného sboru a členů Železnorudského klubu. Základní
repertoár: Narodil se Kristus Pán, Půjdem´ spolu do Betléma a Veselé vánoční hody. Samotné
muzicírování a závěrečné posezení se budou konat v Pašerácké chajdě/ Schmugglerhütte vedle
galerie. Více informací na Facebooku ŽZ.
-red-
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Ředitelský šuplík

Úvodní dva měsíce školního roku jsou za
námi. V šuplících přibylo další množství „lejster“ a razítek. Byrokratické šílenství nepoklesne ani v příštích měsících: výroční zprávy,
rozpočet školy, formuláře, výkazy, rozhodnutí –
to je hlavní ředitelská činnost. Moje představa
o řízení školy byla trochu odlišná. Nejvíce času
mně zabere byrokracie, správa majetku a chod
budov. To hlavní, práce s učiteli a žáky, je kvůli
současnému systému odsunuto na vedlejší kolej.
Mám povětšinou štěstí na kvalitní učitele a provozní zaměstnance školy, kteří svoji práci vykonávají samostatně. Jejich práci kontroluji
a spolu s nimi řeším problémy a další nové
úkoly. A těch je stále hodně.
V letošním roce se zaměřujeme na bezpečnou
a zdravou školu. Na prvním místě budeme sledovat mezilidské vztahy školáků, předcházet šikaně a dalším rizikovým formám chování
a jednání. Cílem zdravé školy je učit děti hodnotám zdravého způsobu života. Celým školním
rokem se samozřejmě i letos potáhne vztah k šumavské přírodě a životu na Šumavě. Ke všem
těmto tématům učitelé připraví besedy, výlety
a exkurze a tématická vyučování. V závěrečné
části ředitelského šuplíku připomenu, že se rozběhly všechny školní kroužky. Nejvíce práce
čeká paní učitelku Janu Proškovou, která připravuje gymnastky a mladé zdravotníky. Gym-

nastky už 29. listopadu čekají první závody,
které se budou premiérově konat v naší školní
tělocvičně.
Ctirad Drahorád
Ředitelství základní školy potřebuje od
1. listopadu pro zajištění provozu v mateřské škole uklízečku. Všechny podrobnosti o zaměstnání vám sdělí vedoucí
učitelka mateřské školy na mob. 606 789
446 nebo vedení školy na tel. 376 397 024.

Jako za starých časů, kdy musel pan přednosta
zkontrolovat před zahájením provozu celou trať,
tak se podrobil 1747 m a 80 cm dlouhý tunel pod
horou Špičák přednostenské kontrole na inspekční
drezině a nebylo shledáno závad.
A tak mohl být 7. listopadu 2013 opět obnoven železniční provoz z Nýrska do Alžbětína.

Výzva pro majitele starých
fotek s koňmi

K několikadennímu odpočinku při své cestě do
teplých krajin se hejno asi sedmdesáti labutí usadilo v Chudeníně na rybníku, kde budilo velkou pozornost.

Pro připravovanou publikaci NP Šumava hledáme lidi, kteří mohou zapůjčit
fotografie ze staré Šumavy. Konkrétně se
jedná o starší snímky koní při práci v lese
na Šumavě v 50. a 60. letech minulého
století. Na publikaci s tiskovým mluvčím
NP Šumava Pavlem Pechouškem spolupracuje fotograf a obrazový redaktor ŽZ
Václav Chabr. Ozvěte se mu na mob:
602 490 158, e-mail: vchabr@seznam.cz.
Děkujeme.
-red-

Ohlédnutí za nedávnou účastí v republikové soutěži zdravotníků

Byli jsme v Praze!

Ve dnech 13. - 15. září se v Praze uskutečnilo republikové kolo hlídek mladých zdravotníků, poté, co původní červnový termín
musel být zrušen kvůli povodním.
Družstvo železnorudských zdravotníků 2. stupně se skládalo z pěti členů – velitelky Nikol Podlešákové, Leony Marešové, Adély Zelenkové,
Adély Topinkové a Matěje Valenty.
V pátek odpoledne jsme se v Železné Rudě
rozloučili s rodiči a vyrazili na cestu. Po příjezdu do hotelu Pramen v Praze 6 jsme se ubytovali a s chutí jsme vyšli na večeři. Po jídle byl
pro všechny připraven speciální program. Mohli
jsme si vyzkoušet, jaké to je být figurantem,
a poté se takto vyfotit. Šli jsme brzy spát, abychom byli na soutěž vyspalí.
Ráno, po výtečné snídani, jsme se přemístili
do Tyršova domu, kde proběhlo slavnostní zahájení za zvuků státní hymny. Poté jsme se rozprchli na svá stanoviště.
Na prvním stanovišti jsme ošetřili dvojici
mladých studentů, kteří věšeli letáky a spadli ze
štaflí. Dívka měla poraněnou páteř a krvácející
ránu na krku. Chlapec si zapíchl hřebík do levého oka.

Po pauze na oběd jsme popošli pod Karlův
most, kde se hašteřila trojice dětí. Nejstarší hoch
přepadl ze třímetrové výšky přes zábradlí, druhého chlapce pokousala dívka, která sama měla
bodnou ránu nožem od jednoho z chlapců na
lýtku levé nohy. Jako další jsme měli odhalit infarkt starší paní učitelky, kolem níž pobíhaly
děti. Zde jsme ztratili nejvíce bodů, jelikož jsme
si ohrožené paní nevšimli včas.
Následovala nesoutěžní disciplína, přeprava
jednoho člena našeho týmu pod provazem (cca
80 cm nad zemí), a to ve vojenské plné polní.
Transport raněných, dívky na invalidním vozíku, a obvazová technika na konci soutěže nás
již nerozhodily.
Vyhlášení výsledků proběhlo během prohlídkové plavby na parníku Čechie po Vltavě.
I přesto, že jsme se neumístili na stupních vítězů, jsme spokojeni už jen proto, že jsme se dostali tak daleko. Večer na parníku byl zakončen
večeří. Zbytek večera jsme strávili procházkou
po Praze, protože ten víkend probíhala Muzejní
noc. Chtěli jsme jít do Národního muzea, ale to
samé napadlo i tisíce dalších návštěvníků Prahy,
a proto jsme se raději vydali na zmrzlinu.
Návrat domů už nebyl příliš radostný, protože
nás tížila myšlenka na další povinnosti. Ale

přesto jsme si cestu zpříjemnili nákupem
v plzeňské Olympii. Doma jsme se pochlubili
a všechno se vrátilo do zaběhnutých kolejí. Víkend se nám všem moc líbil.
Na závěr bychom rádi poděkovali panu Podlešákovi, díky kterému jsme se ve zdraví dostali do
Prahy i zpět. Dále železnorudským hasičům, kteří
nám zapůjčili na cestu jejich minibus. A zejména
moc děkujeme paní učitelce Janě Proškové, bez
které bychom se nedostali tak daleko.
Nikol Podlešáková a Leona Marešová,
8. třída

Družstvo železnorudských zdravotníků 2. stupně na
soutěži v Praze, zleva Matěj Valenta, Leona Marešová, Nikol Podlešáková, Adéla Topinková a Adéla
Zelenková, Foto Jana Prošková
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 Z P R Á V Y Z M AT E Ř S K É Š K O LY 

Pobyt v solné jeskyni, ukázka dravců a divadlo

V týdnu od 7. do 11. 10. naši Čmeláci utužovali své zdraví. Každý den šlapali pěšky na Belveder a zpět. Rodiče Emičky Strnadové jim
umožnili pobyt v solné jeskyni v hotelu Belveder. Týdenní pobyt byl zakončen slavnostním
přípitkem a čokoládovým dortem. Peníze vybrané za jeskyni věnovali manželé Strnadovi na
dovybavení třídy Čmeláků v MŠ.
Ve čtvrtek 24. 10. přivezla do MŠ maminka
Honzíka Lokvence ukázat dravce z chovné stanice Brčálník. Viděli jsme sokola, raroha i
malou sovičku. Povídání bylo úžasné a všichni
Čmeláci a Broučci si mohli nakonec ptáky pohladit. Vybrané peníze věnovala paní Kuncová

také na dovybavení třídy Čmeláků. Manželům
Strnadovým i paní Kuncové děkujeme za tyto
sponzorské dary.
V pátek 1. 11. nás opět navštívilo divadlo
„Dráček“ s pohádkou „Lesní skřítci“. Děti se
nejen pobavily, ale i poučily, jak se máme chovat v přírodě a kam se třídí jednotlivé odpady.
Naše nejstarší děti perfektně skřítkům poradily,
na jaký odpad je žlutá, modrá a zelená popelnice. Věřím, že dětem tyto znalosti vydrží do
dospělosti a nebudeme se setkávat s plastovými
láhvemi a jinými odpadky v našich krásných lesích.
Ludmila Havelková

Kurz nazvaný „Němčina s Andreou“ vede
paní Andrea Schiedemair ze Zwieselu. Andrea je učitelkou angličtiny a němčiny. Je jí
39 let a má dvě děti. Ráda pobývá v přírodě
a také svou práci lektorky jazyků považuje
za svého koníčka.
Při jedné z hodin se děti na chvíli staly novináři a vedly s Andreou rozhovor. Samozřejmě
v němčině.
Laura: „Jaká je tvá oblíbená písnička?“
Andrea: „To musím trochu přemýšlet, je to
hodně písniček. Asi I Walk the Line od Johnnyho Cashe.“
Laura N.: „ A tvé oblíbené jídlo?“
A: „ Olivy a chléb.“
Jan L.: „Co děláš ráda a jaké je tvé oblíbené
pití?“
A: „Mám ráda práci na zahradě a z nápojů
vlastně vodu.“

Antonín L.: „ Jakou máš oblíbenou barvu
a zvíře?“
A: „ Černou. Mám ráda všechna zvířata, ale
asi psa a kočku.“
Tobiáš P.: „ Jakou máš ráda hru a jaké je tvé
oblíbené auto?“
A: „Je jich také hodně, ale asi kvízy. A auto?
To by byl VW (Volkswagen) Bus.“
Nora P.: „Jaká je tvá oblíbená knížka?“
A: „ In the Wild. Bylo to také přeloženo do
němčiny – In die Wildnis ( V divočině).“
Anežka P.: „Jaký byl tvůj oblíbený předmět
ve škole?“
A: „ Němčina a angličtina.“
Nora P.: Čím jsi chtěla být, když jsi byla
malá?“
A: „Chtěla jsem studovat etnologii a jazyky.
A také cestovat, třeba do Afriky. Ale pak přišla
rodina a dnes jsem zde.“
To bylo jenom několik málo otázek, které děti
vymyslely. Zajímalo je i jaké má Andrea ráda
počasí, energetické nápoje, sport …

Učastníci kroužku němčiny se svou lektorkou
p. Andreou Schiedemair

I na takovéhle popelnici se dá sjet z Pancíře…

Účastníci jízdy se svými vozidly. Organizátor Svatomartinské jízdy HS Železná Ruda pozval i své
kolegy ze Zwieselu, kteří též bodovali…

Vítězný kvartet se už nemůže dočkat…

Čmeláci na podzimní vycházce

Rozhovor s Andreou

Němčina s Andreou pro děti probíhá každou
středu od 19 do 20 hodin v CVČ. Poté následuje
ještě kurz pro dospělé. V případě zájmu bude
v druhém pololetí otevřen další kurz. Termín
bude ještě upřesněn. Případní zájemci, hlaste se,
prosím, na mob. 608 248 339.
Za CVČ Jitka Pourová Vondráková

Svatomartinská jízda
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období: 1. října 2013 – 1. listopadu 2013

Vážení čtenáři,

takže první napadlý sníh máme za sebou. K tomu kombinace 1.listopadu, české legislativy a napadlého sněhu znamená povinnost mít vozy přezuté
na zimní pneu. Doufáme tedy, že ve vlastním zájmu máte již svá auta přezutá.

1x dopravní nehoda

18. 10. 2013 – Transport pacienta do sanitky DZS.

Události za měsíc říjen 2013
2x technická pomoc

23. 10. 2013 – Původně jsme vyjeli k úklidu oleje po dopravní
nehodě. Na Nové Hůrce se po čelním střetu nacházely dva
havarované automobily mimo komunikaci. O zraněné se
starala Horská služba a naše jednotka do příjezdu ZZS. Po
vyšetření nehody a úklidu uniklých provozních kapalin se
naše jednotka vrátila zpět na základnu.
24. 10. 2013 – Transport pacienta do vozu DZS na Javorné.
28. 10. 2013 – Asistence u vyproštění automobilu, pod kterým se utrhla
krajnice a sjelo do potoka.

Podzimní kolo hry
Plamen 2014 Horažďovice

Dne 19.10. 2013 se kolektiv mladých hasičů Železná Ruda zúčastnil
podzimního kola hry Plamen v Horažďovicích. Podzimní kolo se skládá
ze dvou disciplín, a to štafety CTIF a závodu požární všestrannosti. Jako
první kolektiv nastoupil na štafetu CTIF, kterou zaběhl ve výborném čase,
a tím se v této disciplíně umístil na bronzovém třetím místě z celkem třiceti osmi kolektivů. Dále následoval závod požární všestrannosti, do kterého mohla nastoupit celkem tři družstva z našeho kolektivu. V této

1x ostatní

disciplíně se započítává nejlépe umístěné družstvo, a to skončilo na slušném patnáctém místě z celkem šedesáti dvou družstev. Bohužel došlo
u této disciplíny k několika chybám, ale i přesto je výsledek dobrý.
Do druhého, a i závěrečného kola hry Plamen, jsme po sečtení bodů za
umístění v ukončených disciplínách prozatím na devátém místě z celkem
třiceti osmi kolektivů. Pevně doufáme, že se nám bude v příštím kole dařit
a že si minimálně toto umístění udržíme.
MH: Patrik Soukup
Zpravodaj: Filip Brož
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Sraz spolužáků k 50. výročí ukončení ZDŠ

Dne 26. října se konal výroční sraz spolužáků zdejší základní školy. Tehdejší Základní devítiletá škola byla umístěna v nynější budově Městského úřadu v Železné Rudě,
třída se nalézala v nynější obřadní síni.
Sraz byl v 16 hodin před budovou bývalé školy. Tradiční focení, z něhož pochází i dobová fotografie, probíhalo opět na
schodišti u vchodu. Na fotografii z r. 1963 je necelá část nynějších účastníků, z nichž několik ukončilo školu po přestěhování
jinde, ale setkání se aktivně zúčastňují. Za zmínku stojí, že se
srazů pravidelně zúčastňuje také náš spolužák, výborný kamarád, čestný občan Železné Rudy herec Pavel Nový. S námi chodil do 5.třídy, než byla rodina z Rudy násilně vystěhována
komunisty. Dalšími váženými hosty byli třeba spolužáci ze Slovenska, SRN, Moravy, severních Čech, taktéž i naše paní učitelka Vlasáková (Kovácsová).

foto r. 1963 zepředu zleva:
Bláha, Šmíd, Chlebek, Válka, Kadlec, Maxa, Janda, Zahálka, Šiling, Lehečka, Ferenčuk
Matějková, Boublíková, Kuželová, Blahovcová, Matějková, Hájková, Životská, Rajtmajerová , Haluzová, Rendlová, Rusínová
Šmídová, Balejová, Valová, Hanzáková, Wiesnerová, tř .uč. Vrba, Kudrnová, Huspeková,
Gabrielová, Šotová, Přibová, Kronfosterová

foto r. 2013 zepředu zleva:
Matějková (Šedlbauerová), Livařová (Naušová), Boublíková (Kopp),
Beran, Lehečka, Tyč,
Sehnoutek, Přibová (Těšínská), Kudrnová (Kalistová), Haluzová
(Drábová),
Šmídová (Šatrová), Matějková (Malá), Huspeková (Valášková),
Životská (Bulková), Válka,
Rusínová (Nagyová)
Wiesnerová (Soukeníková), Valová (Hrachová), Tichá (Jandová),
Gabrielová (Bartovská), Nový

Po nezbytném pořizování momentek bylo srdečné pokračování ve Slávii. Hitem večera byly velice dojemné hlasité telefonické konferenční hovory se spolužáky, kteří se nemohli
z vážných důvodů srazu osobně zúčastnit.
V současné chvíli je v naší internetové třídě zaregistrováno
18 lidí, mezi kterými probíhá živá komunikace, včetně bohaté fotogalerie. Další spolužáci jsou ve spojení mobilními telefony.
Rovněž všichni se zájmem sledují dění v ŽR prostřednictvím měsíčníku Železnorudského zpravodaje i na jeho webové stránce.
Akce byla sledována i starostou, který zná hodně účastníků
osobně. Bohužel v té době reprezentoval Železnou Rudu se Železnorudským smíšeným sborem v Anglii a setkání se nemohl osobně
zúčastnit. (zmiňujeme na jiném místě v tomto čísle – pozn. red.)
Pro mimořádně velký ohlas bylo rozhodnuto pořádat srazy
každý rok. Děkuji všem účastníkům a zainteresovaným.
Zdeněk Válka

Nový betlém se rozrůstá

Proti původním představám a očekáváním je jeho rozšiřování už
stálou skutečností, neboť vedle vás – jednotlivých a velkorysých
dárců v poslední době přispěl Městský úřad v Železné Rudě i některé
podniky (Čertův mlýn, Diana, Café Charlotte). Všem patří velké
a upřímné díky!
A tak v neděli 3. 11. přivezl pan Tittl nejen tři krále a pastevce
s ovečkou, ale i maketu zaniklého debrnického zámku, která se bude
vyjímat v levé části pozadí betléma. Zároveň jsme se domlouvali na
rozšíření do stran, takže betlém přesáhne šířku postranního oltáře až
k bočním stěnám. Projednávali jsme doplnění o další figury a jiné doplňky, např. o kašnu, která kdysi stávala před kostelem. Současně jsme
vybírali barvu noční oblohy v pozadí podle návrhů pana Fábina.
A na závěr výzva: Chcete-li si prohlédnout vznikající a stále se rozrůstající dílo, máte možnost každou sobotu od 15 do 16 hodin, nebo
si dohodněte jiný termín na mob. 732 771 807. Ráda vám otevřu!
Lidmila Kovácsová
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Z tiskových zpráv NP Šumava

• Správa CHKO Šumava letos oslaví 50 let své existence. K významnému výročí vydala novou knihu s názvem Chráněná krajinná oblast padesátiletá… od vedoucího CHKO Šumava Pavla Hubeného.
• Badatel a publicista Zdeněk Roučka 17. 10. obdržel Zvláštní ocenění
ředitele Správy NP a CHKO Šumava Jiřího Mánka. Ocenění ředitel
každý rok uděluje jednomu člověku, jenž se v rámci svého profesního zaměření nebývale zasloužil o propagaci Šumavy. Plzeňan Roučka je autorem čtyřdílné série knih, které na více než tisíci snímcích mapují
Šumavu od roku 1875 do začátku 70. let minulého století. Z hlediska Železnorudska se obzvláště cení čtvrtá v pořadí – Šumavou ze svobody do
opony.
• V zimě by mohlo na Šumavě být 30 km nových tratí pro běžkaře. Na
běžkařskou sezónu je NP Šumava připraven. Investice Správy NP do přípravných prací (opravy mostků, mulčování, prořezávky) činí 1 milión
korun. Opravy a údržba během sezóny si vyžádají další 3 milióny korun.
Celková délka strojově upravovaných tras bude přes 600 km, na území
NP zhruba 380 km. Stopa se obvykle udržuje od 15. 12., dle sněhových
podmínek až do 15. 3.
LCK

Další rozhledna, kterou postavil NP Šumava v letošním roce, se nachází
v Českých Žlebech, odkud je překrásný výhled na Stožec

Pavel Hubený se svou knihou, foto pp

Tip na zážitový výlet pro otužilá ranní ptáčata
Na Velký Ostrý za východem slunce

To se takhle v sobotu večer člověk rozhodne, v neděli ráno vstane ve
čtyři a vyrazí na Velký Ostrý za východem slunce. Za úplné tmy nahoru,
na vrcholu ledový vítr o síle, že bylo nutné dvakrát chytat stativ s fotoaparátem. Sluníčko vycházelo neskutečně rychle a chvíli po jeho východu
se přihnala sněhově dešťová přeháňka, takže ruce mrzly jako na běžkách.
Ale zážitek pohádkový, ale nejen to. Na východě slunce vítalo nový den,
na západě se loučil měsíc s nocí. Na jedné z fotek ty mráčky nad obzorem
nejsou nic jiného, než pára nad temelínskými chladícími věžemi.
A rozdíl mezi českým a německým turistou? My čeští jsme to vydupali
za tmy nahoru, němečtí vydupali rozespalí z chaty na vrcholu. Celkem byli
tři. Jeden se hned usadil na lavičce a zapálil si. Dámy ovšem ani nevylezly,
až po tom nejlepším sledovaly pozdně ranní svítání z oken chaty…
Zima byla taková, že baterie ve foťáku si řekly, že jim je zima a co chci
já, je nezajímá. Až co jsem je zahřál v kapse, a sešli jsme do teplejších
míst, se vzpamatovaly, daly si říct a ještě pár fotek se udělalo. Proto z výšlapu na fotech chybí nádherná část Malého Ostrého a Osserwiese, krásná
horská louka pod tím menším z obou Ostrých. Byl to zážitek opravdu silný,
často se mi vše vrací „před oči“.
Václav Šebelík, ITC
Celý fotoseriál z východu slunce nad Velkým Ostrým naleznete na Facebooku
ŽZ. Fotky nejsou dodatečně barevně upravovány. Podrobnější informace kudy na
Velký Ostrý poskytne autor textu přímo v Informačním a turistickém centru v budově Městského úřadu v Železné Rudě – pozn red.

Foto Václav Šebelík

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Šumavský koutek zoologa

Je pestře vybarvený pták, podobný naší
pěnkavě, se kterým se můžeme setkat pouze
v zimním období. Je to proto, že tento druh
nehnízdí u nás, ale daleko v severní Evropě.
Po vyhnízdění vytváří velká hejna, která při
vyhledávání potravy zaletují i k nám. Často
je můžeme pozorovat, jak spolu se zvonky,

Pěnkava jikavec
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stehlíky a pěnkavami prohledávají rumiště,
kde se živí na semenech plevelných rostlin.
S oblibou navštěvují i krmítka. Začátkem
března se zase vrací do svých hnízdišť.
Ivan Lukeš, Muzeum Šumavy v Kašperských Horách

Pěnkava jikavec je každoroční zimní host, Foto
Ivan Lukeš
Poslední říjnová neděle 27. 10. se stala závěrečným dnem letní sezóny ve Ski&Bike areálu Špičák.
A právě tématicky do Bike parku zapadá již tradiční konání Retro Race, čili jizdy a závodů na historických kolech a přibližovadlech, právě pro toto
„slavnostní“ zakončení letní sezóny. Pokud si to
skloubíte s dobovými obleky, čeká na Vás zajímavá
a zábavná podívaná, letos navíc podpořená bahnitou tratí. Nejdříve všichni účastníci vyjeli společně
na vrchol Špičáku a poté postupně sjeli z kopce,
kde se za několik týdnů budou prohánět lyžaři.
V závěrečném spodním úseku došlo na malý závod
jednotlivců na čas. Po dojetí do areálu se konal
ještě vyřazovací slalom, kde proti sobě nastupovaly
dvojice závodníků. Slalom jednoznačně rozhodl ve
svůj prospěch stylově a dobově vyladěný Petr Pospíšil. Galerii ze závodů si můžete prohlédnout na
našem Facebooku. Foto fb

Kynologický závod, zkoušky a konec letošní sezóny

12. 10. uspořádal Kynologický klub již 14. ročník Železnorudského závodu, do kterého nastoupilo 18 psovodů se svými psy.
Letos závodila tato plemena: německý a švýcarský ovčák, belgický ovčák Malinois, německá doga, labrador, šeltie, rotvajler, střední
knírač, americký stafordský teriér i kříženec. Klání začalo v 8.45 hodin losováním startovních čísel. V 9 hodin šel na poslušnost
první závodník. Role rozhodčího se ujal Oldřich Šnytr, figuroval Jaromír Javorek z Domažlic. Počasí závodníkům od samého rána
přálo, v kantýně bylo na výběr ze tří jídel. O to výbornější nálada mezi závodníky panovala. První tři nejlepší ve své kategorii obdrželi pohár, každý diplom a malou pozornost za účast. A zde je přehled medailových umístění:
Kategorie ZZO (8 psovodů): 1. Nikola Šimoníková a Suvhi, Klatovy, 2. Hana Kolářová a Erlos, Strakonice, 3. Vojtěch Skrbek
s Bárou, Sušice. ZM (4 psovodi): 1. Jana Gáborová a Gutchi, Nýřany, 2. Hana Kudláčková a Lerry z Klatov, 3. Michal Šmíd se Sally,
Vimperk. ZVV1 (6 psovodů): 1. Lenka Báchorová s Bonny, Klatovy, 2. Renata Neumannová a Vera, Železná Ruda, 3. Magda
Voldřichová a Čaky, Vimperk.
Ředitelka závodu Renata Neumannová děkuje všem zúčastněným za sportovní chování a sponzorům za poskytnuté finanční částky a věcné ceny. Na shledanou za rok
v ještě větším počtu!
20. 10. proběhly zkoušky podle národního zkušebního řádu. Posuzoval Bc. Stanislav
Beníšek, zkoušku ZVV1 odfiguroval domažlický Jaromír Javorek. Ke zkouškám se dostavilo 5 psovodů, čtyři uspěli. V ZZO obdrželi plný počet bodů Eduard Sekel a Jaroslav Neumann, Iva Bufková měla krásných 54 bodů. Gratulace všem!
Tečkou za letošní kynologickou sezónou je uchovnění fenky německého ovčáka, jejíž
majitelkou je Renata Neumannová, 16. 11. v Litoměřicích a německého ovčáka, který
patří Eduardu Sekelovi, 17. 11. v Praze.
Renata Neumannová ve spolupráci s LCK
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Fenomenální biatlonisté Tatranu bilancovali

Po ukončení letní sezóny biatlonu 2013 přistoupil oddíl biatlonu Tatranu ŽR k vyhodnocení činnosti za zimní a letní období. Podle výsledků,
které byly dosaženy většinou závodníků v kategorii žactva, dorostu i dospělých, bylo konstatováno, že celá závodní sezóna byla velmi úspěšná.
Závodníci Martin Pscheidt, Michal Svítil, Šárka Topolová, Tereza Fischerová, Robert Svítil, Miroslav Štádler ml., Tomáš Pscheidt, Ondřej Novotný, David Tolar, Martina Červená, Tereza Vališová, Tomáš Matějka,
Lukáš Pscheidt, Adam Mejstřík, Michal Pscheidt, František Heřman, Michal Landiga a Petr Mejstřík celkem získali 109 medailí, 29 v zimní sezóně a 80 v letní!
Po několika letech se podařilo ustavit žákovské družstvo, které
v prvním roce své činnosti dosáhlo velmi dobrých výsledků. Rovněž družstva dorostu a dospělých si udržela velmi dobré pozice v rámci ČR.
V Českém poháru (dále ČP) v biatlonu v zimní sezóně oddílu celkově
patří 6. místo z 32, v letní sezóně 11. z 42. Závodní činnost zahrnuje
účast v 17 závodech v zimní a ve 29 v letní sezóně. Na výsledcích talentovaných sportovců mají velký podíl i trenéři oddílu biatlonu – Michal
Pscheidt, Jan Matějka, Naďa Vališová a Jiří Pscheidt.
Největších úspěchů v roce 2013 dosáhl starší dorostenec David Tolar,
který byl na základě výborných výsledků zařazen do reprezentačního
družstva juniorů. V zimní sezóně reprezentoval na Světových hrách mládeže v rumunském Brašově, v letní sezóně byl účastníkem Mistrovství

Startovní č.18 Tomáš Pscheidt a č.21 Robert Svítil před startem MČR Jablonec

Startovní č.24 Michal Svítil, č.105 Tereza Fischerová a č.14 Martin Pscheidt
(ČP Bystřice pod Hostýnem)

světa v biatlonu na kolečkových lyžích v italském Forni, kde mezi 77 závodníky obsadil 12. a 16. místo. Vyhrál žebříček ČP v letním biatlonu,
v zimním obsadil 4. místo.
Skvělých výsledků dosáhli junioři Tomáš Matějka a Lukáš Pscheidt,
kteří v celkovém hodnocení ČP obsadili 2., respektive 5. místo. Tomáš
Matějka získal na MR ČR ve třech závodech 3 bronzové medaile a spolu
s Davidem Tolarem získali i velmi cennou bronzovou medaili v závodu
štafet dvojic v kategorii mužů. Ve veteránských kategoriích máme jedny
z nejlepších závodníků. Největších úspěchů dosáhl po ročním marodění
Michal Landiga, který vybojoval dva tituly mistra ČR a vyhrál i další závody ČP, ve kterých startoval. Pozadu nezůstali ani Petr Mejstřík a Michal
Pscheidt, kteří pravidelně stáli na stupních vítězů a vybojovali rovněž po
2 medailích na MR ČR.
Na základě vynikajících výsledků za poslední sezóny byla učiněna dohoda o přestupu našich velmi úspěšných mladých závodníků, členů Sportovního centra mládeže, Davida Tolara, Terezy Vališové a Tomáše
Matějky do oddílu biatlonu Ministerstva vnitra SKP Kornpitz Jablonec
nad Nisou, kde budou mít ty nejoptimálnější podmínky k dalšímu sportovnímu růstu.
Jiří Pscheidt, trenér

Závod olympionika Martina Jakše očima bývalého trenéra a fanouška

V minulém čísle nechyběly informace o tom, jak krásné, sváteční
sobotní dopoledne přivítalo přes 100 atletů na našem školním hřišti.
Tatran a základní škola uspořádaly tradiční běžecké závody –
24. ročník Podzimního běhu Železnorudskem, které uzavírají každou běžeckou závodní sezónu v železnorudské kotlině. Letos se sešla
velmi kvalitní a početná konkurence. Všichni domácí rádi přivítali po
delší době na závodech bronzového olympionika Martina Jakše
z Prášil. Na zdejší závody si odskočil mezi dvěma lyžařskými soustředěními na ledovci. Všichni očekávali v hlavním závodě dospělých na 9 km v polesí Debrník jeho běžecký souboj s reprezentantem
v atletice Martinem Freiem, rodákem z Chodska. Ve druhém okruhu
ve stoupání u bývalé roty Debrník lyžař Martin nastoupil a atlet Martin nezachytil jeho nástup a do cíle doběhl s velkým náskokem. Třetí
doběhl mladý klatovský atlet Šimon Bureš.
Celkové výsledky jsou na webových stránkách Tatranu Železná
Ruda: www.tatran-alpalouka.cz. Nejlepšími běžci železnorudské kotliny za rok 2013 se stali Šárka Grabmüllerová z Prachatic a Martin
Šimurda z Kašperských Hor. Učitelka Šárka zvítězila suverénně –
vyhrála oba závody. Závodník Martin Šimurda v součtu časů obou
závodů porazil druhého v pořadí Tomáše Görnera o necelých 20 vteřin.
Ctirad Drahorád

Skupinka nejlepších závodníků, zleva vítězný Martin Jakš, v popředí druhý Martin
Frei a vpravo nejlepší domácí závodník Michal Pscheidt
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Fotbalový fejeton
Jak (ne)vyhrát přátelský fotbalový zápas

Ani mi neříkejte o tomto přáteláku. Akorát
jsem byl našvaný jak na sebe, tak na děti. S odstupem času jsem naštvaný už jen na sebe za
předvedený výkon.
Naše Barca měla možnost srovnat síly s minižáky v Sušici 18. 10. od 15.30 hod. Děti i jejich rodiče byli pro, a tak se jich na odjezd ve
14.15 sešel dostatek. Oproti prvnímu přátelskému zápasu proti Nýrsku naši minižáci přijeli do Sušice, jakoby nikdy ještě fotbal nehráli.
Hrálo se 4 x 15 minut. V první čtvrtině, než
jsme se rozkoukali, tak to bylo 7 : 0 pro Sušici.
Děti dostaly důrazné upozornění, že jsme si přišli zahrát fotbal. Do druhé čtvrtiny jsme nastoupili jako vyměnění, když jsme na rozehrání
změnili sestavu, a to se ujalo. Ihned po rozehrání nastartoval naše kluky bojovností a čuchem za gólem Felix Jonathan KOPECKÝ.
Konečně jsme dali kontaktní gól, to to trvalo!
Následně se trefil Tomáš HANZLÍK a poté opět
Tomáš HANZLÍK. Druhou čtvrtinu jsme vyhráli 3 : 2. Celkově to však bylo už 9 : 2 pro Sušici. Třetí a čtvrtá čtvrtina však opět upadla
z naší strany do podprůměru, když jsme inkasovali ještě 9 gólů a pouze jeden jsme dali.
Čtvrtý gól opět vstřelil Tomáš HANZLÍK.
Podotýkám, že se jedná o první hattrick v his-

torii minižáků ze Železné Rudy. Zápas v Sušici jsme prohráli 4 : 18. Je zde poznat, že
v Sušici se minižákům opravdu výborně věnují
a že již hrají soutěže.
Ze zápasu bych chtěl vyzdvihnout našeho
brankáře, kterého jsme konečně našli. Jedná
se o Dominika ZELEŇÁKA. Na to, že v bráně
byl poprvé, vychytal hromadu gólových příležitostí soupeře a hlavně, nebojí se míče.
Celé bych to shrnul asi tak, že se musíme
hodně, hodně a hodně učit jak z pozice trenérů, tak z pozice minižáků. V první řadě jsme
zjistili, že rodiče dětí by měli být co nejdále.
Nechceme, aby radili, co a jak má dítě hrát.
Dítě je pak zbytečně zmatené a neví, co se
děje. Musíme děti naučit přesně pravidlům. Je
dobré, aby na zápasy jezdily pouze starší děti.
S malinkými dětmi se to nedá. Zjistili jsme, že
když na hřiště pošleme malé děti, tak ani neví,
že hrají fotbal. Samozřejmě na tréninku je
chceme a až budeme vědět, že na to mají, tak
si je pozveme na zápas. Toto bylo praktikováno i s námi za našeho mládí a vyplatilo se
to, myslím si. Malé děti se pak snaží dostat na
zápas. Dále já budu muset změnit přístup. Moc
řvu a málo radím. Slibuji, polepším se.

Závěr podzimní části fotbalové sezóny
Fotbal v Železné Rudě

Závěr podzimní části této fotbalové sezóny se
nesl v podobě zisku bodů všech našich týmů.
Tím pádem se všechna tři družstva odlepila od
posledních příček a přezimují shodně předposlední ve svých skupinách. Bude zapotřebí přes
zimu značně zapracovat, aby jarní část byla příjemným potěšením pro diváky a fanoušky a zahájil se postup tabulkou na vyšší příčky, kam
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Trenér Pepa Škach v akci

Foto fb

Samozřejmě po zápase přišlo sladké překvapení pro děti, a to i přesto, že zápas v Sušici se
nevydařil. S tím, že děti slíbily trenérům, maminkám, tatínkům a všem fanouškům, že se polepší.
Za oba trenéry Pepík Škach



zaslouženě naše týmy patří. Rozpis zápasů jarní
části přineseme v dostatečném předstihu. Více
informací na Facebooku ŽZ.
fb

V Železné Rudě směrem do Alžbětína můžete ve
dvoře Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
vidět 3 200 tun navezeného posypového materiálu. Toto množství vydrží tak na 1,5 zimy. Na
letošní zimu jsou silničáři na Železnorudsku
přichystaní. „Čekáme jen na sníh, dávkování je
připraveno, auta k nasazení také,“ sdělil Miroslav Sušický, vedoucí výroby pro Klatovsko.
Foto LCK
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