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Železnorudský vánoční strom rozsvítil
starosta města

Na Železnorudsku napadl sníh

Sněhová nadílka jakoby byla předzvěstí
příchodu svátečního
času vánočního, jedněch z nejkrásnějších
svátků v celém roce.
Pro obyvatele Šumavy je to i spojeno se
začátkem poměrně
dlouhé zimy, která na Šumavě bývá. Předvánoční čas je také spojen se začátkem
zimní sezony a i v letošní sezoně opět nabídne Železnorudsko novinky i vylepšení
pro milovníky lyžování. Nadcházející sváteční čas je pro mnohé i oslavou křesťanského bytí a odpoutání se od každodenních
starostí a problémů. Proto bych chtěl všem
Železnorudským a i všem těm, kteří budou
pobývat na Železnorudsku, popřát mnoho
sváteční pohody, příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví
a úspěchů.
Váš starosta Michal Šnebergr
Za denního světla působí vánoční strom
u kostela vcelku nenápadně. Jakmile se při
setmění rozzáří jeho ozdobná světýlka, převažuje modrá, s bílou, oranžovou a narů-

Děti u čertovské váhy hříchů, Foto: LCK

žovělou. Modrá je prý barvou naděje a alespoň trošku jí do nového roku potřebuje
každý z nás. Železnorudský vánoční strom
v celé své kráse letos poprvé zazářil v neděli
1. 12. v 17. 30 rukou starosty města Michala
Šnebergra.
Slavnostnímu aktu předcházelo zábavné odpoledne před kostelem určené především
dětem. Ty se v mžiku zabavily staročeskou koulovačkou, při níž nešetřily ani čerta. Měly pak
co dělat, aby od něj vůbec vyloudily koláček.
Karel Papež s pracovníky Města bedlivě dohlížel na provoz několika kotlů s pekelným
ohněm. Sálalo z nich příjemné teplo. Přespolní
čert osobně zprovoznil zbrusu novou váhu hříšníků. Nezbedníci na ní stoupali stále výš, ti
hodní se takřka neodlepili od země. Ivana Vilišová z ITC v róbě anděla rozdávala cukrátka
a s kolegou Václavem Šebelíkem střídavě obsluhovali Ježíškovu poštu.
V 17 hodin následovalo tradiční vystoupení
Železnorudského smíšeného sboru (ŽSS) v interiéru zaplněného kostela. Prezidentka ŽSS Libuše Löffelmannová ocenila přízeň a podporu,
jichž se sboru dostává od starosty, Městského
úřadu i publika. Starosta vyzdvihl uměleckou
genialitu dirigenta a sbormistra
Martina Červenky, manažerské
schopnosti Liby Löffelmannové
i pěvecké kvality sboristů.
Navíc všem popřál hodně zdraví a vše dobré v roce 2014. Příchozí měli možnost se zcela
zblízka potěšit pohledem na
nový betlém, jenž se průběžně
rodí pod mistrnýma rukama šumavského řezbáře Karla Tittla.
Venku už od začátku fungoval stánek Michala Šnebergra
ml. s klobáskami, cukrovím
a svařeným vínem. Poklidným
podvečerem se nesly vánoční
koledy. Po rozsvícení stromu se

hlavně děti v doprovodu rodinných příslušníků
odebraly ve Zvonkovém průvodu s lampióny,
svítilnami a rolničkami až k hotelu Belvedér.
Různobarevné balónky štěstí a splněných přání
od manželů Marie a Františka Strnadových se
na temné obloze postupně proměnily ve svítící
body a vytvářely nová, neobvyklá souhvězdí.
Mimořádnou adventní náladu doplnily ohňostroj a občerstvení v hotelu.
O čtyři dny později se roztrhl pytel s mikulášskými zábavami. I tady se má Železnorudsko čím pochlubit. V žádném jiném šumavském
městečku totiž nemají pravého pana Mikuláše
a paní Mikulášovou. V našem ano! Dobrosrdečný Mikuláš Drengubák, který u železnorudského MÚ jezdí s plošinou, v přestrojení za
Mikuláše chodil každoročně nadělovat už jako
školák. Iva Mikulášová, rozená Sehnoutková,
je pověstná laskavou péčí o psí mazlíčky a nezištným rozdáváním svých kuchařských receptů mezi Železnorudské. Oba tedy dělají čest
svým jménům. Jsme moc rádi, že je tady máme.
Pokojné Vánoce! Ať Vám v roce 2014 svítí
šťastná hvězda a potkáváte mezi lidmi více andělů a Mikulášů než těch čertů.
Lucie Charlotte Kopecká
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Zprávy ze Správního
Jubilea – prosinec
Blahopřejeme prosincovým
jubilantům s kulatým a půlkulatým
výročím

p. František Rais, Železná Ruda
p. Anna Svítilová, Železná Ruda

Zároveň blahopřejeme našim dalším
spoluobčanům nad 80let, kteří v měsíci
prosinci oslaví své narozeniny:
p. Marie Antošová

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

Informace pro občany
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Zastupitelé města Železná Ruda opětovně
schválili na posledním veřejném zasedání (dne
4. 12. 2013) příspěvek ve výši 500,- Kč pro občany Železné Rudy, kteří v tomto roce dovrší
62 let a více. (Členové Svazu zdravotně postižených část tohoto příspěvku již dostali prostřednictvím své organizace a zbytek do 500,- Kč jim
bude na základě tohoto usnesení dorovnán).

Příspěvek je určen na nákup léků, vitamínů
apod. v lékárně U sněžného orla, Špičácká 228.
Čerpání do 28. 2. 2014.
Poukázky si vyzvedávejte na Městském
úřadě, Správní odbor. Bližší informace na tel.
376 361 225, 224 nebo na mob. 724 053 791.
Ing. Caroline Zahradníková,
Správní odbor MÚ Železná Ruda

Žádáme občany, aby dodržovali platný dopravní režim
města a (v souladu s dopravním značením IP25a – zóna
s dopravním omezením) neponechávali vozidla odstavena
na komunikacích mimo vyznačená parkoviště. Dochází tím ke zhoršení
průchodnosti a průjezdnosti komunikace a v některých případech může dojít i k neprůjezdnosti
vozidel Integrovaného záchranného systému
– např. hasičů, záchranné služby apod. V nadcházejícím zimním období bude každé takto
nesprávně odstavené vozidlo ztěžovat nebo dokonce znemožňovat zimní údržbu komunikací.
Zároveň upozorňujeme na konec platnosti
„P“– karet pro rezidentní stání na vyhrazených

parkovištích a pro majitele vozidel, parkujících
na vyhrazených parkovištích, z čehož vyplývá
povinnost zakoupení nové „P“ – karty na rok
2014 za stejných podmínek jako v roce 2013.
Také chceme touto cestou upozornit ne nedovolené ponechávání zábran na parkovištích, za
pomoci různých překážek, jako jsou bedýnky,
kužely, židle atd., které znemožňují parkování
na těchto místech ostatním vozidlům. Umístěním zábrany dochází k nepovolenému záboru
a znečištění veřejného prostranství. Tento stav
nemůže být již nadále Městem Železná Ruda
akceptován. Bude docházet k odstraňování těchto záborů a nebude možné brát ohled ani na
místní obyvatele.
Mgr. Josef Podlešák,
Městská policie Železná Ruda

Upozornění Městské policie Železná Ruda

Týden železnorudské knihovny

Poslední listopadový týden proběhl Týden
železnorudské knihovny. V úterý 26. 11. navštívila knihovnu postupně po jednotlivých
hodinách čtvrtá, šestá, osmá a devátá třída.
Žáci se rozdělili do dvou skupin a formou
soutěže si zopakovali vědomosti o knihovně
a knihách v testu „Co víme o knihovně“,
jehož součástí byla i práce s on-line katalogem. Družstvo, které dostalo za test více bodů
a rychleji našlo knihy v on-line katalogu (pro
každou třídu byly vymyšleny jiné knihy), dostalo zaslouženou sladkou odměnu.
Ve středu 27. 11. navštívili knihovnu nejprve
prvňáčkové, kteří se teprve v knihovně rozkoukávali a seznamovali se s knihami. Všichni už
tedy určitě dobře ví, kde je jejich oddělení a kde
své oblíbené knížky najdou. Děti měli za úkol
najít po knihovně pohádkové postavičky, které
se nestačily přes noc vrátit do svých knížek. Nakonec jsem jim přečetla pohádku a ti zdatnější
mi na oplátku přečetli dvě krásné básničky.
S druhou třídou jsme si přečetli pohádku o Mašinkách a zahráli jsme si hru s abecedou. Třetí
třída si ověřila své vědomosti o pohádkových
postavách testem nazvaným „Z pohádky do pohádky“. Ve čtvrtek 28. 11. navštívily knihovnu
dvě zbývající třídy – pátá a sedmá. Obě třídy si

také vyzkoušely test „Co víme o knihovně“, sedmá třída si navíc zopakovala, co ví o B. Němcové,
J. Čapkovi a K. J. Erbenovi, což jsou autoři, které mají letos v povinné četbě.
Všem byla nabídnuta kartička do knihovny zdarma, čehož mnozí rádi využili. Všichni také vyplnili
dotazník týkající se časopisů – respektive těch, které by děti měly rády v knihovně k zapůjčení.
Dospělí mohou stejný dotazník, týkající se též zapůjčování časopisů (jen s jiným obsahem), vyplnit také
přímo v knihovně. A protože se blíží Vánoce, čeká na děti v knihovně spousta nových knih s vánoční
tématikou. Je to např. kniha „Pohádky vánočního zvonku“ od Františka Kožíka, „Čekání na Vánoce“
od Andrey Popprové, „Vánoční příběh“ od Emmy Mory nebo „Čarovné Vánoce“ od Eduarda Trujilla.
Ani dospělí nepřijdou zkrátka a je pro ně přichystána kniha „Vánoční zloděj“ od M. H. Clarkové, „Příběh českých Vánoc“ od Jaroslava Jarkovského a mnoho dalších knih nejen s Vánocemi v názvu.
Vánoc se také týká otevírací doba knihovny. Knihovna bude zavřena od 21. 12. 2013 do
5. 1. 2014. Výpůjční doby všech knih budou automaticky prodlouženy! Přeji všem klidné prožití
vánočních svátků bez stresu z uklízení, nebo že nestihnete napéct všechny druhy cukroví. Důležité
je, aby se celá rodina sešla u vánoční večeře a u stromečku zářily štěstím dětské oči. A pokud nenajdete pod vaším stromečkem nic ke čtení, nesmutněte a přijďte si vybrat nějakou krásnou knihu.
Pod knihovnickým stromkem je jich spousta. Do nového roku
hlavně pevné zdraví!
Aneta Šárka Šebelíková

Krásné Vánoce z knihovny

Manažerka Café Charlotte Ing. Monika Nechvátalová (druhá
zprava) převzala pro Café Charlotte šestinásobné ocenění
v Senátu ČR. Více na Facebooku ŽZ a Café Charlotte
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Ředitelský šuplík – sportovní

Soutěž ve sportovní
gymnastice

Poprvé v novodobé historii základní školy se
v Železné Rudě uskutečnila soutěž ve sportovní
gymnastice. Kapacita tělocvičen a dobré gymnastické nářadí dlouho předurčovaly možnost
uskutečnění gymnastického zápolení. Po domluvě s učiteli z Nýrska a Janovic jsme se
rozhodli uspořádat gymnastické závody pro
sportovce ze šumavského okrsku. Do naší tělocvičny se dostavilo celkem 56 závodníků, kteří
cvičili na hrazdě, na kladině, v přeskoku a dívky
na kladině. Pořadatelé připravili 6 stanovišť,
která obsadilo 10 rozhodčích. Premiérová soutěž se podle všech spokojených účastníků líbila.
Všichni už se těší na další gymnastické závody.
Mladé závodníky ještě čekají dvoje závody
v Klatovech a Nýrsku.
A výsledky našich školáků – gymnastů?
Kompletní stupně vítězů obsadila nejstarší děvčata v pořadí Michaela Vrbasová, Aneta Podroužková a Jana Halamová. Mezi mladšími
dívkami cenná umístění získaly Julie Kulhánková, Pavla Podroužková a Zuzana Kulhánková.
Jana Prošková a Ctirad Drahorád

Zuzana Kulhánková ze 6. třídy na kladině při okrskových závodech „Sněhová vločka“
Foto: Markéta Popková

Výbornou formu potvrdila i gymnastka Jana Halamová
z 8. třídy

Okresní přebor v plavání

Klatovský plavecký bazén se pro naše plavce
stal zdrojem cenných kovů. Malá, ale úspěšná,
výprava celkem přivezla 7 medailí z individuálních závodů a 2 ze závodu štafet. Mladší žáci
štafetu vyhráli! Na této medailové žni se podíleli
Laura Nováková, Leona Marešová, Michal Svítil a Martin Windsor. Poděkování patří i Tatranu
za zapůjčení mikrobusu, kterým se závodníci
pohodlně dopravili na závody.

Běh do schodů

V polovině listopadu základní škola ve spolupráci s Unií rodičů uspořádala druhý ročník
populárního schodoběhu. Za velkého zájmu
mladších školáků a předškoláků (celkem 66 závodníků) se běhalo po školním schodišti co nejrychleji nahoru. Celá trasa čítá 94 schodů. Letos
byla odstartována i kategorie matek a otců. Nejrychlejšího času dosáhl Marek Svítil, který vyběhl do cíle za 22,1 vteřiny. Ze školáků byl
nahoře jako blesk Jan Malý ze 6. třídy, který jen
nepatrně zaostal za celkovým vítězem. Honzův
čas byl 22,2 vteřiny.
Všem přeji hodně lásky, štěstí a zdraví!
Krásné a spokojené vánoční svátky přeje za
sebe I pedagogy školy.
Ctirad Drahorád

Vítězná štafeta mladších žáků železnorudské školy,
Foto Ctirad Drahorád
Vítězové z řad dospělých borců, zleva: Martin
Kocum, Marek Svítil, Štěpán Pospíchal a Jiřina
Částková, Foto JK

Volejbalový turnaj

Poslední listopadová sobota byla ve znamení volejbalového turnaje místních hráček a hráčů.
Všichni účastníci se tvrdě připravovali, a tak se ve školní tělocvičně odehrála lítá volejbalová
utkání. Celkem se odehrálo 15 zápasů po dvou setech. Šikovní pořadatelé z SK Špičák připravili
výborné občerstvení, jako například guláš od pana Kryštofa Částky a podobné dobroty. Po odehrání turnaje si hráči družně několik hodin zazpívali za doprovodu kytar pánů Bedřicha Strnada
a Libora Hanzlíka. Vydařený turnaj vyhrálo družstvo Strnádků, sportsmeni okolo Bédi Strnada a Jaroslava Lehkého (nezaměňovat se známou rodinou hoteliérů). Druhé místo obsadilo družstvo bratrů
Marešů, v čele s vysokým Jiřím, a na pomyslný bronzový stupeň si stouplo družstvo hráčů místních fotbalistů s nestárnoucím lídrem Pavlem Lehečkou. Na dalších místech se družstva seřadila
v pořadí Hladový vrch (Hrstkovi), Sídliště U Řezné (Pavlína Šebestová) a na posledním místě družstvo z bytovky čp. 331 (Václav Pavlík).
Ctirad Drahorád

Účastníci tradičního volejbalového turnaje, Foto Ctirad Drahorád
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U hasičů a na farmě
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MATEŘSKÉ

Sluníčka, nejmladší děti mateřské školy, poznávají postupně okolí své
školičky a zajímavá místa v našem městě. Na svůj první výlet vyrazila
13. 11. k hasičům. Přivítal je pan Patrik Soukup a ukázal jim hasičská
auta, obleky, přilby a interiér hasičárny. Největším zážitkem, na který budeme dlouho vzpomínat, bylo svezení v hasičském autě. Panu Soukupovi
mnohokrát děkujeme.
19. 11. se Čmeláci vydali na polodenní výlet vlakem na farmu pana
Václava Fialy na Brčálníku. Na zvířátka je pozval Jenda Lokvenc z jejich
třídy. Všechny děti se projely na koni, vyslechly krátké povídání pana
Fialy o životě hospodářských zvířat na farmě. Maminka Jeníka paní Kuncová děti pohostila výborným perníkem. Tímto manželům Kuncovým
moc děkujeme za úžasný výlet.

Nadšení muzikálem, předvánoční aktivity

Šedivý podzimní den 28.11. rozzářil svými barvami dětský muzikál
s pohádkovým příběhem Pastelky a Pastelkové pod vedením paní učitelky Moniky Najmanové. Nastudovala toto představení s žákyněmi základní školy Terezou Fischerovou, Pavlou a Anetou Podroužkovými,
Adélou Fürstovou, Zuzanou Kulhánkovou, Nikol Podlešákovou a Markétou Myškovou, za hudebního doprovodu Filipa Najmana. Pěvecké i pohybové výkony děvčat děti tak zaujaly, že ani nedýchaly. Všem
účinkujícím a paní učitelce patří velký dík za krásný zážitek. S tímto pěkným představením by se mohli pochlubit i za hranicemi našeho města.
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ŠKOLY



Foto z muzikálu Pastelky a Pastelkové

Na sv. Barboru 4. 12., při poslechu vánočních koled, si Čmeláci ozdobili s paní Vendulkou Škývarovou perníčky, které pro ně upekla.
5. 12. přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čertů s nadílkou do každé
třídy a za hezkou písničku podělil děti dobrotami. Během měsíce prosince
proběhnou ve všech třídách vánoční besídky.
Přejeme všem rodičům a dětem do nového roku 2014 hodně zdraví, radosti, štěstí a pohody.
Zaměstnanci MŠ

Vánoční koncert
26. 12. od 18.00

PF 2014

Vánoce plné dobrých nápadů
a tvůrčí rok 2014 nejen dětem z našich
kroužků a jejich rodičům za to, že je
k nám posílali, ženám z kreativních kurzů
a všem lektorům, kteří věnovali svůj volný
čas pro radost a potěchu druhých, přeje

kolektiv Centra volného času, Železná Ruda

v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy
v provedení Železnorudského smíšeného sboru,
orchestru a hostů
zazní

Vánoční koledy
F. Schubert – Mše G-Dur
Dirigent: Martin Červenka

Těšíme se na setkání a všem přejeme
šťastné vykročení do roku 2014
Zastavit čas v tuto vánoční chvíli,
PF
poslouchat, jak andělé mávají křídly...
A vidět štěstí všude kolem sebe
a cítit jak sněhová vločka zebe...
Kéž nejen o Vánocích, ale po celé další roky,
nacházíme cestu k sobě radostnými kroky!
ITC Železná Ruda

2014
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Železnorudsko Vás baví!
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Kalendářní přehled akcí – zima 2013/2014

2013

Akce:
Kontakt:
Pořadatel/místo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.12.
Mezinárodní vánoční trh – 7. ročník
+49 9925 940 316
Bayerisch Eisenstein, 12.00–19.00
- tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.12.
Hojsovka sobě
376 361 227
Kostel H. Stráž, 21.00
- vánoční koledy zazpívají hojsovečtí občané
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.12.
Vánoční koncert
376 397 033
Kostel v Železné Rudě, 18.00
- v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.12.
Skitouring na Pancíři – 2.ročník
376 397 273
HS Šumava/Pancíř
- akce, zaměřená na rozvoj skitouringu na Železnorudsku, na závěr večerní, skialpinistický závod na Pancíř
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.12.
Horsefeathers IRON JAM
724 961 591
Harakiri Gang/centrum města Ž. Ruda, 14.00
- originální snowboardový a lyžařský závod uprostřed města v uzavřené ulici se snowparkem pro závodníky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.12.
Sjezd z Pancíře na historických lyžích
724 062 612
Otevřená Šumava, o.s.
- od 11.00 výstup na Pancíř, poté sjezd v historickém oblečení na histor. lyžích, start a cíl: horní část Weissovy louky na Špičáku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.12
Testování lyží Fischer
736 611 798
Ski areál Belveder
Zahájení akce je v 9.30, ukončení v 15 hod.Všechny lyže budou z nové kolekce 2013/2014. Zapůjčení testovacích lyží je zdarma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.12.
Světlušky
376 397 167
SA Špičák/sjezdovka Sirotek
- předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.12.
Silvestrovský sjezd s pochodněmi
376 397 167, 376 397 273
SA Špičák, HS Šumava/sjezdovka Šance, 17.00
- tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance, s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.12.
Silvestr „U zlomené lyže“
724 591 260
Restaurace a pension „U zlomené lyže“ od 18.00
- aneb „Silvestrovská show po šumavsku“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.12.
Půlnoční silvestrovský běh
376 361 227
Hojsova Stráž
- akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestrem…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. 1.
Večer s dobrodruhem Josefem Šimůnkem
736 611 798
ZŠ Železná Ruda
- od 18. 00. Jedná se o vyprávění, besedu a promítání s jedním z nejslavnějších českých horolezců.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1
SKI Trab Promo
736 611 798
Ski areál Belveder
9.30–15.00. Testování SKI Trab - skialpinistické výzbroje, promo akce pořádaná jedinečnou osobností (Josefem Šimůnkem)
v oblasti hor. To na Šumavě ještě nebylo! Nenechte si ujít jedinečnost okamžiku!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.1.
Tradiční přechod Královského hvozdu – 13.ročník
603 894 139
Penzion HABR, 7.30
- na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. 1.
Veřejné závody v obřím slalomu – KISS Proton CUP 736 611 798
Ski areál Belveder
9.00 prezentace. Především děti ocení první ročník závodu v obřím slalomu pod patronátem sdružení profesionálů SKI AREÁL
BELVEDER A RÁDIO KISS PROTON. Mimo závod samotný bude bohatý doprovodný program, občerstvení, královské ceny,
tombola a možná i více. Budeme se snažit o nevšední zážitek. Ředitel závodu: Marcel Maxa, skiarealbelveder@seznam.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 19.12. 2012
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
Šumava na fotografiích Vladimíra Korbela – výstava v ZŠ K.Klostermanna, do 31.1.2014
(Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění, naleznete v ŽZ, na Facebooku ŽZ a na www.sumava.net/itcruda)
ITC Ž. Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net)

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
číslo / ročník:12/8

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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období: 1. listopad 2013 – 1. prosinec 2013

Vážení čtenáři,

listopad pro nás obvykle bývá poklidným měsícem, a tak jsme si dva výjezdy ještě zpestřili výcvikem koncem října, na sedačkové lanové dráze
ve špičáckém areálu, kde jsme si společně s Horskou službou procvičili evakuaci a záchranu osob. Navíc jsme si v poslední listopadový den procvičili typickou hasičskou činnost – hašení a zásah při požáru… A jelikož je už prosinec, přejeme vám hezké a ničím nerušené vánoční svátky…

Události za měsíc listopad 2013
1x technická pomoc
1x únik látek

3. 11. 2013 – Otevření bytu v Železné Rudě.
16. 11. 2013 – Likvidace olejové skvrny, která vznikla po poruše automobilu v ulici Šumavská.

Výcvik jednotky v budově staré ZŠ

V sobotu 30. 11. 2013 v podvečerních hodinách opět ožily prostory bývalé základní školy na Tř. 1.máje, a to když zde naše jednotka nacvičovala
několik různých zásahů, na různé typy požárů.
Jednalo se o společný výcvik s jednotkou z Hojsovy Stráže, který byl
zaměřen na vyhledávání osob v zakouřeném prostředí, součinnost jednotek a správné nasazení sil a prostředků ke zdolání požáru. Dalším předmětem výcviku byla kontrola přístupových ploch, zásah pomocí výškové
techniky – automobilového žebříku IFA AZ 30.
Nedílnou součástí výcviku bylo správné používání radiostanic u zásahu,
kontrola rozhodovacího a velícího procesu velitele zásahu a velitele družstva.
Byly provedeny celkem tři různé simulace zásahů se zakouřením objektu – od požáru suterénu, 1.patra a půdních prostor, kdy byl zachraňován figurant a vynášeny tlakové lahve a zároveň pokaždé došlo k výměně zasahujících na různých postech.
Po ukončení výcviku proběhlo vyhodnocení zásahů pozorovatelem, probraly se nové poznatky a drobné nedostatky zasahujících a celkové hodnocení.
Zpravodaj: Filip Brož
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Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie spravuje
občanské sdružení Společnost Hojsova Stráž

Občanské sdružení Společnost Hojsova Stráž se od svého vzniku v roce
2003 stará o opravu církevních památek – kaple sv. Kunhuty na Prenetu
a kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Hojsově Stráži. Jen málo
obyvatel Železnorudska neslyšelo o Letních koncertech v Hojsově Stráži
či o Prenetském létu. Finance z grantů, výtěžek z kulturních počinů a v neposlední řadě dary sponzorů a mecenášů vykonaly již mnoho dobrého.
Kaple sv. Kunhuty má opravenu střechu, nová okna i interiér, restaurovaný barokní oltář a zabezpečena je kovanou mříží. V kostele Neposkvrněného početí je hlavní loď osvětlena křišťálovým lustrem, vchod zdobí,
a současně chrání, kovaná mříž z dílny našeho vzácného přítele Miloslava
Trefance a k radosti široké obce našich vzácných posluchačů zaznívají
prostorem kostela tóny restaurovaných varhan.
Nabídka Biskupství plzeňského, předat kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie do správy občanskému sdružení Společnost Hojsova Stráž,
byla tedy logickým vyústěním mnohaleté snahy o zachování církevních
památek v obci Hojsova Stráž. Smlouva byla podepsána 4. listopadu na
půdě Biskupství plzeňského Mons. Františkem Radkovským, biskupem
plzeňským a Bc. Hanou Königovou, předsedkyní občanského sdružení
Společnost Hojsova Stráž. Pro členy sdružení je tato skutečnost zavazující – kostel si zachová statut vysvěceného místa, kde budou slouženy Mše
Svaté, přijímán křest, uzavírána manželství. Samozřejmě bude i nadále
centrem kulturního dění v Hojsově Stráži. Konání Letních koncertů plá-
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Z koncertu ŽSS a dětských pěveckých sborů ZUŠ Nýrsko 29. 11. 2013

nujeme doplnit o výstavy a besedy o umění. Pokud Vás zajímá náš projekt, kontakty a číslo konta pro finanční příspěvky najdete na stránkách
www.shs.sumava.net . Na závěr srdečně děkuji všem, kteří nás podporovali a drželi nám palce.
Bc. Hana Königová

Sbírka na nový betlém pokračuje i v čase Vánoc

I když to dnes vypadá, že betlém v železnorudském kostele Panny Marie Pomocné
z Hvězdy je kompletní, není tomu tak. Pan
Karel Tittl původní slib (vytvořit do letošních
Vánoc Svatou rodinu) nejen splnil, ale také
přesáhl. O tom se mohli v neděli 1. 12. na
vlastní oči přesvědčit také účastníci slavnostního rozsvícení vánočního stromku. O den
dříve totiž zmíněný a známý velhartický řezbář přivezl tři figury velkých zvířat: velblouda,
slona a koně a také dvě postavy s lucerničkami.
Proč právě tyto dvě? Přispělo k tomu vyprávění několika pamětnic o tom, že v době adventu na roráty (bývaly ve všední dny brzo
ráno) a pak na půlnoční mši scházívali ze
svahů ke kostelu věřící a na cestu si svítili
právě těmi lucerničkami. Ta pohybující se světýlka tak dotvářela kouzlo adventu i Vánoc.
Už v průběhu podzimu jsme se domlouvali
na rozšíření betléma do stran. Pokračovat se
však bude až po Hromnicích – také pro velké

Adventní věnec je samozřejmým symbolem tohoto
období roku už 150 let, Foto LCK

zaneprázdnění pana Tittla. Předběžně je dojednána technika překlenutí bočních prostorů oltáře, aby nebyl rušen styl výzdoby kostela
novými prvky. Pan starosta Michal Šnebergr
navrhl, aby nově vzniklý prostor vlevo patřil
postavám, představujícím stará šumavská řemesla. Dobré, ne?

O druhé straně zatím jasno není, a tak i Vy
můžete přijít se svými návrhy a nápady.
Opravdu velké poděkování patří vám všem,
dosavadním i budoucím dárcům. Ještě jednou
díky za vaši velkorysost. Bůh vám žehnej!

Do železnorudského betléma přibyly figury zvířat a postavy s lucerničkami

Dopisy pro Ježíška trochu jinak...
– v dutině stromu nedaleko Železné Rudy, Foto Václav Šebelík

Lidmila Kovácsová

Voňavá vánoční inspirace, Foto LCK
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Šumavský koutek zoologa

Pod Jezevčí skálou

Minimálně jednou ročně se na některém z televizních kanálů reprizuje filmová trilogie z let
1978 – 1980 o dobrodružstvích městského kluka
Vaška uprostřed šumavské přírody. Alespoň
jeden díl určitě viděl každý z nás. Nezapomenutelný Tomáš Holý se s dědou – hajným (Gustáv Valach) postupně ocitá Pod Jezevčí skálou,
Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem.
V první části třídílného filmového zpracování
námětů znalce horské přírody Josefa Pohla se
kromě lidí ústřední postavou příběhu stává jezevec. Ve své noře s přiléhavým názvem pod Jezevčí skálou nekompromisně uvězní vetřelce
v podobě jezevčíka Broka. Příběh nepostrádá
happyend, díky němuž ani nelítostný jezevec nakonec nevychází v očích diváka z příběhu úplně
nejhůř.
Jezevec lesní je další lasicovitou šelmou žijící na Šumavě. Proto se s ním samozřejmě počítá i v myslivecké slovesnosti. Termín „je
zalezlý jako jezevec“ pro poněkud nerudné
jedince, kteří málo vycházejí ven mezi lidi, netřeba vysvětlovat. A setkali jste se už s mysliveckou hláškou z české lidové slovesné kultury
o tom, že jste „tlustí jako jezevec na jaře“?
Složí-li vám někdo tuto na první poslech nelichotivou poklonu, chce tím prostě říci, že jste
hubení.

Zavalitý všežravec

I když není jezevec lesní nijak vzácný, jen
málokdo se může pochlubit, že jej v přírodě
spatřil či snad dokonce pozoroval. Je to tím, že
jezevec je typicky noční zvíře, které nerado za
denního světla opouští svoji noru. Když se nám
jej podaří spatřit, je to obyčejně při noční jízdě
autem, kdy přeběhne přes vozovku, nebo jak
hledá potravu při okraji silnice.
Ač je zoologicky řazen mezi šelmy lavicovité,
jeho tvar těla i způsob života se této čeledi tak
trochu vymyká. Má robustní, zavalitou postavu,
jež dosahuje délky až 70 cm a na podzim může
vážit i 20 kg. Také jeho pohyby jsou dost těžkopádné a o šplhání po stromech nemůžeme vůbec
mluvit. Jeho přední končetiny jsou uzpůsobeny
k hrabání a jsou opatřeny dlouhými silnými
drápy. I chrup se od ostatních šelem trochu liší
a je přizpůsoben i ke zpracování rostlinné potravy. Jako jediná lavicovitá šelma žijící na
území ČR upadá na podzim do nepravého zimního spánku.
Je typickým všežravcem. Živí se jak rostlinnou, tak živočišnou potravou. Z živočišné
složky převládají takoví živočichové, které je
poměrně neohrabaný jezevec schopen ulovit.
Jedná se především o drobné živočichy žijící na
zemi – hmyz, žížaly, měkkýše, zemní obratlovce
a vejce nebo i mláďata ptáků hnízdících na
zemi. S oblibou vyhrabává hnízda zemních vos,
aby si pochutnal na jejich larvách. V případě
nouze nepohrdne ani mršinami. Z rostlinné potravy miluje ovoce a cizí mu nejsou ani kořínky
či oddenky rostlin.

Jezevec lesní
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Příroda vybavila jezevce fascinujícím černobíle stříbřitým kožichem, Foto Ivan Lukeš

Jezevčí hrad s pelechem

Jezevci žijí převážně v lesnaté krajině, kde si
sami vyhrabávají nory, které slouží jak k odchovu mláďat, tak k zimnímu spánku. Protože
je věrný svému okrsku a ve stejné lokalitě přebývá mnoho let, každoročně si labyrint chodeb
rozšiřuje a po několika letech tak vzniká jezevčí
hrad, jehož chodby dosahují několika desítek
metrů, s několika únikovými otvory. Hluboko
pod zemí si buduje pelech, který si vystýlá suchou travou a listím.
Páření (chrutí) může probíhat po celé léto, ale
mláďata se rodí vždy na jaře, respektive v měsíci únoru až březnu, a to nejčastěji 2 – 3. První
měsíc jsou nevidomá a porostlá řídkou srstí. Asi
po měsíci se jim otvírají oči a jsou ještě několik
měsíců kojena. První zimu většinou přespávají
v rodné noře a teprve na jaře se osamostatňují.
V optimálním případě se může jezevec (v zajetí)

dožít až patnácti let, pohlavně dospívá v druhém
roce života.
Podle české legislativy je jezevec lesní zařazen mezi zvěř, a tím se na něj vztahují myslivecké zákony. Jeho lov je povolen od 1. října do
30. listopadu. Je loven převážně v bažantnicích
a v oblastech výskytu tetřevů a tetřívků, kde
může působit škody na vejcích a kuřatech.
V dřívějších dobách byl loven mnohem častěji,
a to i z důvodu jeho využití. Ze srsti se vyráběly
štětce a štětky na holení, sádlo se používalo v lidovém léčitelství a ani zvěřina nepřišla nazmar.
Ještě dnes se ve starších mysliveckých kuchařkách můžeme dočíst, jak maso z jezevce nejchutněji připravit. Doufejme, že alespoň z této
strany jezevcům již nebezpečí nehrozí.
Zoolog Ivan Lukeš z Muzea Šumavy
v Kašperských Horách ve spolupráci s LCK

11. 12. si na alžbětínském nádraží Češi
a Němci s chutí společně zapěli koledy...

Tradiční setkání u Barborky přilákalo malé i velké návštěvníky. Sněhovou nadílku si užily zejména děti,
avšak na pohoštění, které připravil Železnorudský klub, si pochutnali úplně všichni.
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PLACENÁ INZERCE
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Vánoční dárkové poukazy v hodnotě
500 až 5000 Kč
a odborné přeměření zraku ZDARMA!!!

Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč
získáte s každými 2500,- Kč, které
do svého zraku investujete s námi.
Vánoční dárkové poukazy je také možné
zakoupit v libovolné hodnotě
- nyní se slevou 10%
FogFree Rodenstock – ubrousky proti
zamlžování ZDARMA!
Jasné vidění po celý den bez zamlžení

Oční optika - OliOptik
Klostermannovo nám. 40
340 04 Železná Ruda
www.olioptik.cz

POZOR !!!
NOVÁ ADRESA
v centru ŽR
(u kostela)

NOVÁ
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9 – 17
9 – 17
9 – 17
9 – 17
9 – 17

V případě dotazů nebo připomínek pište prosím na adresu optika@olioptik.cz
nebo volejte během naší provozní doby na telefon / fax: 376 387 000.

PLACENÁ INZERCE

The BEATLES Revival

Do Bavorské Rudy 4 dny před Vánocemi
zavítá nejúspěšnější evropský Beatles Revival. ArberLandHalle se 20. prosince od 21 hodin vrátí o 50 let zpátky
do doby, kdy celý svět žil nejúspěšnější kapelou všech dob.
Anglickými The Beatles!
Naprosto autentický koncert The Beatles Revival, do detailu stejné
nástroje včetně mikrofonů, oblečení jako legendární Beatles a nechybí
ani podoba zpěváků.
The Beatles Revival mají odehráno přes 2000 koncertů v celé Evropě, a to včetně rodného Liverpoolu známé čtveřice se jmény Ringo,
George, Paul, John.
Bývalý manažer původních The Beatles dokonce po jednom koncertě prohlásil: „Chvílemi jsem nevěřil, že na pódiu nejsou opravdoví
Beatles.“
ArberLandHalle se otevře v 19.00 a prvních 60 příchozích v dobovém oblečení dostane Welcome Beer. Po koncertu bude pokračovat After Show Party a DJ Elvis.
Akce je mediálně podporována rádiem Český rozhlas – Plzeň a zaštítěna
starostou Železné Rudy Michalem Šnebergrem a starostou Bavorské Rudy
Thomasem Müllerem.
Předprodej lístků: Informační a turistické centrum Železná Ruda, infocentra
Bavorská Ruda a Zwiesel, cena: 14 €.
Filip Brož
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Šumavo, Šumavěnko milá...
Předvánoční a vánoční novinky v NP Šumava
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 V NP sídlí sokol stěhovavý, na Šumavu se
vrátí zase na jaře.

 Přibylo celkem 16 nových přístřešků, v nichž
mohou odpočívat unavení turisté.

 Pracovníci NP oblékají nové, slušivé uniformy.

 Kvilda má nejvyšší živý vánoční strom v ČR.
 Po Vánocích bude poprvé otevřena čerstvě

zrekonstruovaná restaurace na Březníku
u Modravy. Na odpovídající úpravu interiéru
čekala hájenka od konce 2. světové války.
Čepovat se zde bude nové pivo Šumavský
fořt.
 Šumava se už podruhé prezentuje v Praze na
tradičních Vánočních trzích na Kulaťáku.
 Nejprodávanějším plyšákem v NP je rys
ostrovid.
 Hitem zimního programu NP Šumava pro veřejnost je záchranářský pes Bady s psovodem
Tomášem Faitem a využití sněžnic.
 V sobotu 28. 12. dojde k oficiálnímu zahájení zimní sezóny a otevření Bílé stopy.
Zakoupením skleněného razítka s jejím
logem v ITC či dárcovskou SMS může každý
přispět do Bílého fondu na údržbu běžeckých
stop.

Iron Jam 2013

Již druhou sezónu dotváří atmosféru Vánoc v Zahradní ulici svítící sob rodiny Šiplových

Letošní ročník největších městských závodů
na Šumavě se bude konat v sobotu 28. 12. 2013,
jako vždy v centru města, kousek od kostela
v Belvedérské ulici.
Krátce po poledni začne trénink, v půl třetí
vypukne samotný závod o ceny za 50 tisíc
a 20 tisíc v hotovosti.
Jak je tomu již zvykem, každý rok se překážky zvětšují a přidávají jak na náročnosti, tak
na atraktivitě, a to jak pro jezdce, tak pro diváky.
Nejinak tomu bude letos, kdy bude překonán
loňský nákladní automobil Praga V3S!
Novinkou bude soutěž pro diváky a večer
bude následovat tradiční párty s jezdci, DJ a kapelami.
Více o závodech samotných, nebo jak vyhrát,
naleznete na www.horsefeathersironjam.eu nebo
našem facebooku – v událostech.
fb

Železnorudský Josef Pospíchal vystavuje na Slovensku

Kresby Mistra Josefa Pospíchala opět obdivujeme na Slovensku. Od konce listopadu až do Vánoc
Pospíchal znovu vystavuje na Slovensku. V klubových prostorách košického Českého spolku na Slovensku mohou příznivci výtvarného umění zhlédnout originální a nevšední mezinárodní výstavu Výtvarná pocta osobnostem. Je věnovaná českým osobnostem umění, literatury a sportu ve formě výtvarných
exponátů v populárním výtvarném žánru – oblíbených karikaturních portrétů v rukopise známých českých
a světových osobností, z ateliérů výtvarníků nejen z Čech a Slovenska, ale i ze zahraničí.
Mezi respektovanými jmény z domova i ze světa, jako jsou Močalov (Rusko), Baptistao (Brazílie),
Balea (Rumunsko), Voznjuk (Ukrajina), Ešonkulov (Uzbekistán) či Lubomír Vaněk, Václav Šíp a Pavel
Hanák z České republiky a Milan Stano, Stano Remeselník
a Ján Fit'ma ze Slovenska. Nechybí ani legenda československé karikatury, známý a populární celník ze Šumavy Josef
Pospíchal (77). Divák, a nejen košický, může obdivovat dva
jeho skvělé černobílé opusy – kompozice populárního Jozefa
Ráže, zpěváka a frontmana slovenské skupiny Elán (vstupuje
už do klubu šedesátníků) a populárního domažlického kulturisty Aloise Peka, vícenásobného mistra Evropy, dnes už
legendy i světové amatérské kulturistiky, které vítaně a vzácně
doplnily košickou výtvarnou společnost krásných dam
a umělců, jestliže vzpomeneme alespoň tváře Claudie Cardinale, Natálie Žembové, výtvarníků Vladimíra Suchánka,
Adolfa Borna, sochařů Apráda Račka, Jána Kulicha (absolventů pražské AVU), básníka Jiřího Žáčka či kulturistů a herců
Stevea Reevese a Arnolda Schwarzeneggera.
Kurátor výstavy Peter Závacký, Slovensko
Překlad: LCK

Začátkem listopadu přibyl Jaroslavu Součkovi (na
snímku) do AKVA-TINY ZOO nový exemplář, tříletý papoušek kakadu bílý, jménem Filípek. Jeden
z největších kakadů dorůstá délky až 52 cm a váhy
1 kg. Dokáže se naučit i několik desítek slov. Je
přítulný, inteligentní, obratný a zručný. K životu
potřebuje předměty k zabavení a hraní. Když se
bude nudit, je schopný si dokonce vyklovávat peří.
Pořizovací cena papouška kakadu je 55 500,- Kč.
Foto fb
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Lyžařské areály 2013/2014 na Železnorudsku

Letos poprvé jsme se rozhodli přinést všem čtenářům kompletní a přehledný seznam lyžařských areálů na Železnorudsku,
jejich nabídky a ceny jízdenek. To vše zde, na jednom místě, přehledně v tabulkách a po několik měsíců, i pro návštěvníky
a turisty v našich končinách.

Areál

Alpalouka
Belveder

Debrník
Goldhof

Hoj. Stráž – dl. louka

Hoj. Stráž – Vyhlídka
Hořec
Nad nádražím

Pancíř – Hofmanky

Pancíř
Samoty

Slavoj Plzeň
Špičák

Weissova louka

www

Tel. kontakt

Možnosti, zajímavosti

www.tatran-alpalouka.cz
376 397 525
1 vlek, 2 dětské. Provoz: 9.00–16.00 hod.
Nový odbavovací systém, nová vlastní rolba. Parkování přímo v areálu (zdarma), nebo 200 m vzdálené parkoviště Kaskády (zdarma). Možnost občerstvení, ohřívárna, WC. Možnost uschování lyží.

www.skibelveder.cz
736 611 798
3 vleky, 2 dětské. Provoz: 9.00–16.00 hod. Nový
provozovatel, opět pojede vlek Tatrapoma. Rozšíření sjezdovky Engadin I. Umělé zasněžování, pravidelné
úpravy sjezdovek rolbou. Občerstvení, WC, půjčovna lyží, lyžařská škola. Parkoviště přímo v areálu (zdarma)
nebo u hotelu Engadin. Večerní lyžování 18.00 – 21.00 hod.: 270,-/230,- Sezónní permanentka nepřenosná
dospělí: 4000,- / děti: 3000,-.
www.goldhof.cz

605 818 274
602 642 457
737 510 893

1 vlek. 540 m, poma.

1 vlek. Provoz: 9.00–17.00 hod.
(Po – Pá 12–13 hod. pauza.) Večerní lyžování.
1 vlek.

376 390 114
1 vlek. Provoz: 9.00–16.00 hod.
Večerní lyžování po domluvě, cena 180,-/osoba. WC poblíž (v hotelu). Občasné úpravy rolbou.
Možnost uschování lyží přes oběd.
737 117 393
1 vlek, Provoz: 9.00–16.00 hod.
(pauza 12 – 13 hod.) Restaurace 100 m. Občasné úpravy rolbou.

www.skinadrazi.cz
376 387 288
2 vleky, 2 dětské. Provoz: 9.00–16.00 hod.
Parkoviště 200 m (zdarma). Možnost občerstvení, WC, lyžařská škola, půjčovna lyží. Umělé zasněžování, pravidelná úprava sjezdovek rolbou. Možnost rodinných jízdenek, slevy pro důchodce. Večerní lyžování 18.00 –
21.00 hod. 270,- / 210,-. Sezónní permanentka nepřenosná dospělí: 5500,- / děti: 3350,- Za zakoupení 3denní
jízdenky dostanete 1 den ve Ski areálu Špičák.

www.skipancir.cz
724 332 875
2 sedačkové lanovky
(Špičák-Hofmanky a Hofmanky-Pancíř) – jedna z nejstarších v ČR (1971). Provoz: 9.00–16.00 hod.
Parkoviště v areálu (zdarma) a 300 m Kaskády (zdarma). Možnost přepravy sáněk a bobů. Občerstvení, WC.
Pravidelná úprava sjezdovek rolbou.
www.skipancir.cz
724 332 875
1 vlek. Provoz: 9.00–16.00 hod. Občerstvení,
WC. Pravidelná úprava sjezdovek rolbou. Parkoviště cca 1,5 km Špičák – Sedlo (placené) nebo vývoz sedačkovou lanovkou ze Špičáku – zde parkoviště zdarma.

www.samoty.com
777 216 887
2 vleky, 1 dětský. Provoz: 9.00–16.00 hod.
Parkoviště v areálu, nebo 300 m u cukrárny Charlotte. Možnost občerstvení, WC, dětský koutek. Půjčovna lyží,
lyžařská škola vč. „Baby servisu“. Umělé zasněžování, pravidelná úprava sjezdovek rolbou. Večerní lyžování:
18.00 – 21.00 hod. 290,- / 220,- Rodinné a školní slevy, sáňkování a bobování povoleno. Ledové kluziště
35x15 m.
604 767 597
2 vleky. Provoz: 9–16 hod.
(víkend: 8.30–16.30 hod.) Občerstvení poblíž, WC. Občasné úpravy rolbou.
Možnost uschování lyží přes oběd.

www.spicak.cz
376 397 567
1 4 – sedačková lanovka, 4 vleky, 2 dětské,
Provoz: 8.30–16.00 hod. Parkoviště 300m (placené) nebo 700 m Kaskády (zdarma). Možnost občerstvení, WC,
lyžařská škola, půjčovna lyží a servis. Umělé zasněžování, úprava sjezdovek rolbou. Rodinné jízdenky, školní
a další skupinové a průkazové slevy. Nová sjezdovka: Spodní šance s nočním lyžováním. Novinka - FREESTYLE AREA Snowpark – celodenní: 290,- /190,- Večerní lyžování: 18.30 – 21.00 hod. 270,- / 175,- Sezónní
permanentka nepřenosná dospělí: 6360,- / mládež: 4240,-.

www.weissovalouka.cz
603 534 154
1 vlek, 1 dětský. Provoz: 9.00–16.00 hod.
Malé parkoviště zdarma, nebo 200 m Kaskády (placené). Lyžařská škola, půjčovna lyží.
Večerní lyžování: 18.00–21.00 hod.
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Lyžařské areály 2013/2014 na Železnorudsku

areál

dospělí

* ročník / věk

děti a mládež

1
jízda

4
hodiny

1
den

2
dny

6
dnů

1
jízda

4
hodiny

1
den

2
dny

6
dnů

Alpalouka

30

220

320

-

-

25

160

250

-

-

Do 6 let zdarma.

Belveder

50

280

390

-

1800

40

220

310

-

1600

Děti nar. 2010 a mladší - zdarma.
Do 8 let zdarma v doprovodu 1 rodiče.

Debrník

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Goldhof

6

-

220

-

-

6

-

220

-

-

H. Stráž - dl. louka
H. Stráž - Vyhlídka

-----------------------------------

V době dotazu nebylo určeno.
15

150

220

-

-

15

150

220

-

-

Hořec

V době dotazu nebylo určeno.

Nad nádražím

40

3h - 310 420

750

1950

40

3 hod
245

320

590

1520

Do 6 let zdarma v doprovodu 1 rodiče.

Pancíř - Hofmanky
(* vč. Pancíře)

60

*250

*350

-

-

40

*200

*250

-

-

Děti = do 12 let.

Pancíř

30

180

300

-

-

20

130

200

-

-

Děti = do 12 let.

Samoty

30

250

400

-

5 dnů
1500

30

200

300

-

5 dnů
1200

Děti = do 10 let.

Slavoj Plzeň

-

130

240

-

-

-

130

240

-

-

Špičák

90

455

560

1010

2480

70

310

370

685

1680

1999-2007.

Weissova louka

15

180

240

-

-

15

130

170

-

-

Děti = do 10 let.

Byl vybrán nejshodnější vzorek napříč ceníky, protože jsou velmi rozličné. Ceník je
pouze výběrem z ceníků každého z areálů
a ceny mohou být ještě různě zvýhodněny (skupiny, důchodci, vícedenní, školní kurzy, atd.)
Proto doporučujeme navštívit stránky daného
areálu, nebo se telefonicky informovat. Informace čerpány z webových stránek.
Bohužel zde není tolik prostoru, abychom
mohli přestavit detailně všechny areály, délky
a profily každé z jejich tratí, mapy, plány a veškeré možnosti ubytování apod. Jsou zde
vypsány základní parametry, možnosti a zajímavosti v daném areálu. Proto doporučujeme
navštívit internetové stránky lyžařských areálů,
kde jsou tyto informace jednoduše dostupné,
nebo se informovat v ITC Železná Ruda, v budově Městského úřadu na Klostermannově náměstí.

Děti = do 14 let.

Silvestrovský přípitek

Nevídané se stalo skutkem!! Na Železnorudsko přiletěl Ufon a sháněl se po Železnorudském zpravodaji..., Foto LCK
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