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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat podle
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve dnech 25. a 26. října 2013.
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Železné Rudě je:
ve volebním okrsku č. 1 – Železná Ruda
volební místnost – v budově Městského úřadu Železná Ruda,
Klostermannovo náměstí 295, zasedací místnost, II. patro;
ve volebním okrsku č. 2 – Špičák
volební místnost – v budově Horské služby, Špičák 56, klubovna;

ve volebním okrsku č. 3 – Hojsova Stráž
volební místnost – v budově Požární zbrojnice, Hojsova Stráž 163,
klubovna.

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je
voličem státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Při těchto volbách obce kromě stálých
seznamů voličů, kde jsou zapsáni voliči s trvalým pobytem v obci, vedou
i zvláštní seznamy voličů, do nichž se zapíší voliči, kteří budou volit
mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz vystavený obecním
úřadem v místě bydliště.
Voliči mohou podávat žádosti o vydání voličských průkazů, a to buď
písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději do 18. 10. 2013, nebo při osobní návštěvě MěÚ do uzavření stálého nebo zvláštního seznamu, to je do 23. 10. 2013.

Voličské průkazy však lze vydávat
až od 10. října 2013.

Do čtvrtka 10. 10. 2013 je lhůta pro delegaci členů do OVK (okrskové volební komise) politickými stranami, hnutími a koalicemi, jejichž
kandidátní listiny byly pro volby zaregistrovány. Po uplynutí lhůty bude
doplněn počet členů jednotlivých OVK.
Do 15. 10. 2013 musí také proběhnout 1. zasedání OVK, kde členové složí slib a vylosuje se předseda a místopředseda OVK.
Školení předsedů nebo místopředsedů a zapisovatelů OVK v okrese
Klatovy bude probíhat dle stanoveného harmonogramu.
Hlasovací lístky budou občanům dodány nejpozději do 24.10. 2013
V případě, že občan z nějakého důvodu hlasovací lístky neobdrží, bude
mu ve volební místnosti OVK vydána nová sada hlasovacích lístků.
Dne 23. 10. 2013 uzavře Městský úřad Železná Ruda, Správní odbor
stálý seznam voličů.

V pátek 25. října 2013 – první den voleb – je možné volit od 14.00
hod. do 22.00 hod., v sobotu 26. října 2013 – druhý den voleb – je
možné volit od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V sobotu 26. 10. 2013 ve 14.00 hod. se uzavřou volební místnosti
v celé republice a jednotlivé okrskové volební komise začnou sčítat volební hlasy.
Ing. Caroline Zahradníková – Správní odbor

HOLA, ZAVOLALA ŠKOLA!

PRVŇÁČKŮ JE 23!

Do lavic v 1. třídě s velkým očekáváním zasedlo 23 dětí (12 děvčat
a 11 chlapců)

Třídní učitelka Hana Fischerová, ředitel školy Ctirad Drahorád a starosta
města Michal Šnebergr 2. 9. velmi mile přivítali letošní železnorudské
prvňáčky
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Okénko

z radnice

Město Železná Ruda nabízí občanům i firmám možnost snížit náklady na elektrickou
energii a zemní plyn formou elektronických
aukcí.
Projekt e-Aukcí pro firmy i domácnosti, do
kterého je v současné době zapojeno již více jak
200 měst a obcí napříč celou ČR, umožňuje
všem zúčastněným snížit své náklady v průměru
o 20 – 45 %. Primárně se sníží elektrická energie, zemní plyn, ale uspořit je také možné na
PHM a telefonních operátorech. Proto se i město
Železná Ruda rozhodlo k tomuto projektu připojit a umožnit tak svým občanům a firmám snížit pomocí elektronické aukce své náklady.
O co jde? Společnost eCentre, a.s. provozuje
aukční síň, do které zařazuje města, obce, firmy
a domácnosti, a dokáže tak snížit ceny u jednotlivých komodit na nejnižší možnou úroveň
díky schopnosti zagregovat data z celého území
ČR k danému termínu konání eAukce. Přihlásit
se mohou jednotlivé domácnosti, podnikatelé
i bytová sdružení. Společnost eCentre, a.s. následně všechny sdruží k předem danému termínu, stanoví přesné podmínky, které musejí
dodavatelé jednotlivých komodit dodržet, osloví
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Elektronická aukce pro občany
Železné Rudy

dodavatele energií na trhu a nabídne jim tento
„sdružený balík“, aby o něj soutěžili v on-line
elektronické aukci.

Pro lidi je tato služba zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování
e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí
firmě po ukončení aukce vítězný dodavatel, jenž
e-Aukci vyhraje. Pokud by vysoutěžená cena
v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena pro
danou domácnost, občan není povinen uzavírat
smlouvu s novým dodavatelem.
Bližší informace k možnosti zapojit se do
e-Aukce budou podány dne 30. 9. 2013, v následujícím čase: 10.00 – 12.00 h a 15.00 – 18.00 h
na tomto kontaktním místě: MÚ Železná Ruda,
zasedací místnost v 1. patře, Klostermannovo
náměstí 295, Železná Ruda.
Na stejném místě proběhne pro všechny, kteří
se rozhodnou a budou moci zúčastnit se
eAukce, i sběr podkladů, a to dne 7. 10. 2013
v následujícím čase 10.00 – 12.00 h a 15.00 –
18.00 h.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:
• Kopie smlouvy se současným dodavatelem elektrické energie/zemního plynu
včetně případných dodatků a všeobecných
podmínek.
• Kopie ročního vyúčtování za elektrickou
energii/zemní plyn.
• Číslo bankovní účtu/spojovací číslo SIPO
z kterého v současné době platíte zálohy.
• Podepsaná mandátní smlouva mezi eCentre, a.s. a klientem.
Více informací je možné nalézt i na webových
stránkách www.ecentre.cz.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Matoušová,
mobil 721 912 990
e-mail: jancamatousova@seznam.cz

Zprávy ze Správního
Jubilea – září
Blahopřejeme zářijovým
jubilantům, kteří slaví
kulaté a půlkulaté výročí:

p. Milada Ferenčuková, Železná Ruda
p. František Sládek, Železná Ruda
p. Helena Vávrová, Železná Ruda
p. Jana Knapová, Železná Ruda
p. Karel Hrdina, Železná Ruda
Zároveň blahopřejeme našim dalším
spoluobčanům nad 80let, kteří v měsíci
září oslaví své narozeniny:

Veřejné zasedání zastupitelstva Železné Rudy dne 28. 8. 2013 – foto fb

p. František Zelenka, Železná Ruda
p. Jiří Bárta, Špičák

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

Rozhledna na Soumarském rašenilišti, odkud je pěkný rozhled na všechny strany do okolí
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Vážení občané,
od letošního května do června 2014 probíhá na Klatovsku projekt, který
se zabývá mapováním potřeb sociálních služeb v tomto regionu. Sociální služby jsou služby určené lidem v tíživých životních situacích, jsou
využívány napříč věkovými kategoriemi, a málokdo z nás tyto služby
během života nevyužije. Jedná se o služby, jako je např. poradenství, doprovod k lékaři, celodenní péče v domácnosti, donáška oběda, pobytové
služby typu domov pro seniory a mnoho dalších, pomáhajících služeb.
Projekt komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku,
který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci
s městem Klatovy z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR, navazuje na obdobný projekt z let 2006-2008. Klade si za
cíl dále rozvíjet sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám místních občanů a místním možnostem. Tento cíl lze nejlépe uskutečnit s pomocí znalosti názorů a potřeb odborné i široké veřejnosti a v neposlední
řadě také možnostmi místních samospráv a organizací. Za tímto účelem
se provádí mapování poskytovaných sociální služeb a sociální situace ve
městech a obcích Klatovska.
V říjnu letošního roku budou pořádána veřejná setkání a poté tvořeny
pracovní skupiny, které budou diskutovat o chybějících službách a plánovat rozvoj sociálních služeb do budoucích let.

Okolo Železné Rudy
s časopisem Turista

Během víkendu 6 - 8.září se konala tradiční turistická akce Okolo
Železné Rudy, tentokráte její 6. ročník ve spojení s časopisem Turista, který slavil své úctyhodné jubileum 125 let své existence.
Podle očekávání dorazilo několik stovek turistů a to jak pěších, tak
na kolech. Ti zaregistrovaní měli možnost čerpat různé výhody
u místních podnikatelů a v provozovnách, včetně slev na lanovky, do
bazénů, na přepravu vlaky ČD, na ubytování a mnohé další. Ze čtyř
různých tras pro pěší a dvou cyklistických si vybral každý. K tomu
přálo výtečné slunečné počasí, takže akce byla velmi vydařená.
Na fotbalovém hřišti, kde bylo zázemí celé akce, bylo několik
stánků se všemi druhy občerstvení. K tomu byla možnost vyzkoušet
si například elektro-kolo, zakoupit různé vybavení pro turisty nebo již
tradičně prohlédnout hasičskou techniku. Akci spolumoderoval herec
a bavič Pavel Nový. Fotografie ze sobotního dění v areálu na hřišti
naleznete na našem facebooku: www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj.
fb
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Pokud je Vám téma sociálních služeb blízké, nabízíme Vám možnost vyjádřit svůj názor, podělit se o své zkušenosti a podílet se tak na
budoucí podobě sociálních služeb ve Vašem okolí, a to účastí na veřejných setkáních a zapojením se do pracovních skupin.
Další informace o projektu, o veřejných setkáních a pracovních skupinách jsou k dispozici na internetových stránkách www.klatovy.cz (odkaz:
Městský úřad, komunitní plánování) a také je poskytne koordinátorka
projektu p. Šárka Fremrová,
tel.: 777 793 729, e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz.
Za realizační tým projektu
Šárka Fremrová, koordinátorka projektu

Letos již druhé česko - bavorské setkání na Velkém Ostrém se konalo za hezkého počasí v neděli 1. září

Historie pomníku –
„Jak v Železné Rudě
nevypukla válka“

O velmi zajímavé části historie našeho města vypráví dokument z cyklu
Reportéři ČT. Je to příběh nenápadného pomníku, jenž byl věnován původně mrtvým, ale bylo kolem něho velmi živo. Uvedenou reportáž najdete na internetových stránkách České televize – www.ceskatelevize.cz
a najdete si v archivu pořad Reportéři ČT z 12. 8. 2013.
fb

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Milí čtenáři a návštěvníci železnorudské knihovny, připomínám, že od 1. 9. 2013 má knihovna novou otevírací dobu, a sice pondělí
12.00 – 18.00, úterý a středa 13.00 – 17. 00. Ve
čtvrtek a v pátek je zavřeno. Knihovnu najdete
v přízemí základní školy a je zde připraveno
k půjčení přes 10 000 knih. Přijďte se podívat a
vybrat si některou z nich. Registrace na rok stojí
dospělého 100,- Kč, důchodce a děti 50,- Kč. Ale
již brzy budete mít možnost zaregistrovat se na
celý rok zcela zdarma. Blíží se nám totiž měsíc
říjen a s tím je spojen i Týden knihoven. Je to
akce na podporu četby a motivace čtenářů, kterou pořádá SKIP, tedy Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Tento rok probíhá Týden
knihoven od 30. 9. do 6. 10. Malí i velcí železnorudští čtenáři se mohou přijít zdarma zaregistrovat v otevírací době knihovny - tedy od 30. 9.
do 2. 10. 2013 v daných hodinách.
A teď trochu z jiného soudku. Kdo by neznal
obrázky doprovázející knihy Eduarda Petišky
nebo ilustrace Dětí z Bullerbynu či Honzíkovy
cesty! Víte, kdo má tyto obrázky na svědomí?
Ano, je to Helena Zmatlíková. Tato známá česká

•

Týden knihoven
a další soutěž

malířka a ilustrátorka se narodila 19. listopadu
1923. Ilustrovala přibližně 250 knížek, které
znají celé generace čtenářů. A právě k 90. výročí jejího narození pořádá Městská knihovna
Dobříš literárně-výtvarnou soutěž nejen pro
děti, ale i dospělé. Za úkol si máte za
a) vybrat jakoukoli ilustraci od H. Zmatlíkové
a vytvořit k ní jiný příběh nebo za
b) vybrat jakoukoli knihu ilustrovanou
H. Zmatlíkovou a ilustrovat ji jinak.
Stačí nakreslit či namalovat 1 obrázek, souvislá řada obrázků je však vítána. Cílem v žádném případě není napodobit styl H. Zmatlíkové.
Naopak! Nechte se příběhem zcela volně inspirovat a překvapte originalitou svých obrázků.
Výtvarné či literární práce včetně identifikačních údajů posílejte e-mailem na adresu knihovna.dobris@seznam.cz nebo na adresu
Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01
Dobříš. Čekají na vás lákavé peněžité ceny. Podrobnější informace najdete na internetových
stránkách www.knihovnadobris.cz, nebo se přijďte informovat do knihovny. Čas na odevzdání
máte do 31. 10. 2013! V naší knihovně máme
pro tyto účely připravené již výše uvedené dětské knihy: Děti z Bullerbynu, Honzíkova cesta,
dále Bylo nebylo od Boženy Němcové, O letadélku Káněti od Bohumila Říhy a spoustu dalších, krásně ilustrovaných knih. Dospělí pak
mohou přepracovat knihu od Roarka Bradforda
- Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti a Starej
zákon a proroci.

S měsícem září je spojen zejména nástup dětí
zpět do školy, proto mnoho z novinek na měsíce
září a říjen je určeno právě jim. Pro nejmenší
čtenáře jsou zde připraveny dvoje pohádky - Pohádky ze země poníků a Pohádky o zvířátkách. Z darů našich čtenářů pak Cestopis
s jezevčíkem od Ludvíka Aškenazyho a Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek od
Eduarda Petišky. Obě tyto knihy ilustrovala Helena Zmatlíková a děti z nich mohou čerpat inspiraci pro již zmiňovanou soutěž. Větší děti
z řad čtenářů jistě ocení nové Upíří deníky,
tento již 13. díl má název Ohrožení. Dále jsou
zde tři detektivní příběhy pro děti školou povinné - Caesar a zrada na Kapitolu, Mušketýři a záhada zlatého kordu a Kleopatra
a tajemná mumie. Do školy se jim budou určitě hodit i dvě encyklopedie, první je na téma
Dinosauři a druhá Super stroje. Obě v sobě
skrývají jako živé 3D obrázky.
Pro dospělé mám připraveno na toto období
tři sci-fi romány od Jacka McDevitta: Ďáblovo
oko, Čindi a Omega. Aby ani ženy nepřišly
zkrátka, mám pro ně dva romány: Nebe může
počkat od Cally Taylor a Příběh kurtizány od
Christi Phillips.
Abyste si mohli přečíst nejen tyto novinky,
ale i další krásné knihy, nezapomeňte se přijít
první říjnový týden zdarma zaregistrovat. Těším
se na vaši návštěvu.
Aneta Šebelíková

do důchodu. Oběma pracovníkům děkuji za
dlouholetou kvalitní práci. Věřím, že na nás nezanevřou a že se při různých příležitostech budeme i nadále setkávat.
Koncem září skončí projekt Peníze EU do
škol. Díky projektu jsme zcela zmodernizovali
počítačovou učebnu a učitelské počítače a vyškolili pedagogy v různých oborech.
V mateřské škole ve třech odděleních pod
vedením zkušených učitelek zahájilo 65 dětí
nový školní rok. Zatím si ve staré školce pobudou ještě nějaký rok. Radnice na projektu
stěhování školky do školy stále pracuje. Možná
se „nová“ škola ještě před stěhováním školky
dočká výměny oken a dveří a zateplení pláště.
Radnice momentálně řeší podklady pro žádost
o finanční podporu. S možností zateplení souvisí takové moje malé snění: nová fasáda by
mohla být krásně pestrobarevná a už by si cizí
návštěvníci Železné Rudy nepletli školu s nějakým blíže neurčeným ústavem.
Přeji všem žákům, rodičům a kolegům
hodně radosti při společném snažení ve školním roce 2013/2014.
Ctirad Drahorád

Poslední pracovní den paní Eriky Rollové ve školní
jídelně

Ze školy i za školou

Ředitelský šuplík

Jak se u nás pravidelně střídá roční období,
tak po prázdninách škola začíná. Po krásném
létě školákům, rodičům a učitelům opět nastanou školní povinnosti. V novém školním roce
jsme ve škole přivítali 23 prvňáčků a 6 starších
nových žáků, kteří se budou učit v naší škole.
Celkem v devíti třídách bude obsazeno 162
školních židlí. V některých předmětech došlo
k úpravám nebo doplnění učebních osnov. Ve
všech třídách se učitelé kromě jiného zaměří
také na témata z dopravní výchovy, finanční
gramotnosti a chování osob při živelních pohromách. Se zavedením povinného druhého cizího jazyka jsme neměli problém, protože jsme
dlouhé roky učili vedle angličtiny němčinu
jako volitelný předmět. Se začátkem školního
roku došlo také ke změnám v učitelském sboru,
kdy hlavní hudební organizátor školních hudebních akcí pan učitel Michal Šulc odchází do
důchodu. Také ve školní kuchyni v září dojde
ke změnám. Hlavní kuchařka Erika Rollová po
30 letech služby pro hladové strávníky odchází
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Senioři, školní rok začíná …

Před rokem jsem touto dobou informoval
o možnostech aktivního naplnění volného
času seniorů v Železné Rudě a okolí. Zval
jsem vás, přátele aktivního stárnutí, k návštěvě Univerzity třetího věku. Začali jsme
na podzim 2011 a pokračujeme i letos – již
pátým semestrem! Začneme středou 2.října
a rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo
chce s námi jednou za čtrnáct dnů strávit
hodinku a půl poznáváním zajímavostí
z různých oborů lidského vědění.Průběh
schůzek účastníků Univerzity třetího věku
bude následující:
– celý podzimní cyklus obsahuje 6 přednášek (sledují se společně přenosem z inter-

Prázdniny jsou bohužel již minulostí a se začínajícím novým školním rokem přichází CVČ
opět s nabídkou kroužků a aktivit:
1. Němčina s Andreou – konání každou středu.
Dvě skupiny pro mladší a starší němčináře.
1.skupina od 18 do 19 hod., 2. skupina od 19
do 20 hod. Nutná znalost základů němčiny.
Lektorkou je rodilá mluvčí Andrea Scheidermeier, vystudovaná lektorka s certifikátem
pro výuku cizinců. Koordinátorkou výuky je
Jitka Pourová.
2. Výtvarný kroužek s keramikou – kroužek
bude probíhat každé pondělí od 14 do 16 hod.
Lektorkou je Kateřina Strnadová, odborným
poradcem Kateřina Červená.
3. Malý kuchtík – kroužek, který si v minulém
školním roce našel své příznivce a místo v na-
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netu na promítací plátno v pracovně Základní školy K.Klostermanna)
– ke studiu se mohou přihlásit:
senioři (statut důchodce)
invalidní důchodci bez rozdílu věku,
osoby kategorie 50+
(nezaměstnaní, čekající na přiznání
důchodu)
Zájemci obdrží bližší informace a přihlášky
v ITC nebo u lektora pro středisko Železná
Ruda:
Mgr. Karel Löffelmann
E-mail: loffelmann.kar@seznam.cz
Mobil: 721 581 733

Vyberte si z šestice kroužků
a zájmových aktivit

bídce, bude probíhat každých čtrnáct dní
vždy v úterý od 14 do 16 hod. Lektorkou je
Irena Häuslerová.
4. Předškoláček – výtvarný kroužek pro předškolní děti. Kroužek se bude konat každý
čtvrtek od 14 do 15 hod. Lektorkou je Miluška Amortová.
5. Tvořivé večery pro ženy jsou aktivitou nejen
pro kreativní ženy. Termín konání dle dohody
s přihlášenými ženami. Lektorkami jsou Miluška Amortová a Kateřina Strnadová.
6. Podpůrné poradenství je aktivitou pro ty
z nás, kterým není cizí proces hledání možností, jak být sám sebou uprostřed přediva
mezilidských vztahů. Dle zájmu lze např. nacvičovat otevírání svobodného prostoru, kde
účastník může přijít do kontaktu s vlastními

integračními silami. Klíčová slova: otevřenost, svoboda, samostatnost, naladění, spolubytí, vina, sexualita, autenticita, otevřenost,
spontaneita, přirozenost, hranice, horizont,
čas. Čas konání s největší pravděpodobností
v pátek večer. Lektorem je Sláva Kulich.
Všechny zmíněné aktivity se budou konat
v prostorách CVČ v místní ZŠ. Přihlášky pro
předškoláky a školáky budou rozdány v tištěné
podobě v MŠ a ZŠ během září. Na přihláškách
bude též určeno tzv. kroužkovné, které se bude
pohybovat od 30,- do 70,- Kč. Začátek kroužků
od října 2013.
Pro účastníky kroužků připravuje CVČ na
konci školního roku výlet s překvapením.
Sláva Kulich, CVČ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ohlédnutí za podzimním setkáním po 50 letech

Není to tak dávno, co se sešli v Železné Rudě absolventi Hotelové školy v Mariánských Lázních. Setkání bylo jubilejní, a to
po 50 letech. Proč v Železné Rudě?
Dvě absolventky této školy zde žijí již od roku 1963, tedy od
doby, kdy se zde zřizovalo Střední odborné učiliště s výukou
oboru kuchař-číšník.
Uskutečnit program třídenního setkání nám pomohlo i několik lidí ze Železné Rudy – pánové Václav Šebelík, Jiří Vonásek,
František Písař a paní Jitka Štufková z restaurace Laka.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat Václavu Šebelíkovi
z ITC za poskytnutí propagačního materiálu Železnorudska pro
každého z účastníků a za ochotu a velmi vstřícné jednání. Poděkování patří i Jiřímu Vonáskovi, který nás provezl po Šumavě

a velmi poutavým způsobem nás erudovaně provázel celou
cestu vyprávěním o historii i současnosti Šumavy. Poděkovat
chceme restauraci Laka – zaměstnancům a Jitce Štufkové. Připravili pro nás hezké prostředí s vynikající svíčkovou na smetaně a ochotou splnit každé přání. Děkujeme i za vstřícnost
Františku Písaři, který nám umožnil zajistit ubytování pro větší
počet účastníků setkání.
Krásnou vzpomínku na Šumavu, na Železnou Rudu si odvezli
všichni, a to i ti, kteří žijí mimo republiku – v Itálii, Německu,
a věřte, že se sem rádi znovu podívají. Setkání bylo úžasné!
Ještě jednou díky všem za obětavost a příkladné jednání.
P+V
(Jména autorek jsou redakci ŽZ známa – pozn. red.)

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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období: 1. srpen 2013 – 1. září 2013

Vážení čtenáři,

prázdniny nám opět utekly rychle jako lobbista od nehody a máme tu blížící se podzim. Sice jsme si oddechli při Tradičních železnorudských slavnostech, kdy jsme se po tři dny nestarali o provoz stanu s hudbou, ale o tradiční ukázku zásahu jste nepřišli. Navíc jsme se u deseti červencových
a dvaceti srpnových zásahů rozhodně nenudili. O tom si ale opět můžete přečíst níže, stejně tak jako o fámě, která se šíří médii, a to bohužel i veřejnoprávními.

2x požár

Události za měsíc srpen 2013
2x dopravní nehoda
1x planý poplach

4. 8. 2013 – Požár stromu v Národním parku Šumava, v prostoru pod
Polomem. Do stromu zde při bouřce udeřil blesk a zapálil
jeho kořeny. Bylo nataženo více než 100 m hadic z cesty až
na místo, kde strom částečně hořel.
4. 8. 2013 – K pádu stromu na domek jsme vyjeli na alžbětínské nádraží
ČD. Strom musel být rozřezán z plošiny Města.
5. 8. 2013 – Odstranění vosího hnízda
5. 8. 2013 – Otevření zabouchnutých dveří na tř. 1. máje.
7. 8. 2013 – 2x odstranění vosího hnízda.
11. 8. 2013 – Rozsáhlý požár autobusu pod Hojsovou Stráží. V prudkém
stoupání došlo k požáru autobusu, který převážel 20 pasažérů (15 dětí) a vlek s koly. Bohužel, než jsme se na vzdálené místo dostali, vše lehlo popelem. Bohatá fotogalerie
a popis události na našich stránkách.

15x technická pomoc

12. 8. 2013 – Likvidace vosího hnízda na Špičáku.
15. 8. 2013 – Další odstranění bodavého hmyzu na Špičáku.
16. 8. 2013 – Likvidace vosího hnízda – ul. Špičácká.
16. 8. 2013 – K údajnému požáru jsme vyjeli na bývalou skládku. Zde
bylo zjištěno, že se jedná o nedohašené pálení, které nikdo
nehlídal.
19. 8. 2013 – Likvidace vosího hnízda v Prášilech.
20. 8. 2013 – Další odstranění vosího hnízda v ul. Špičácká.
21. 8. 2013 – Odstranění vosího hnízda v ul. Zahradní.
25. 8. 2013 – Odstranění vosího hnízda v Čachrově.
28. 8. 2013 – Odstranění vosího hnízda v Ž.R.
30. 8. 2013 – Odstranění vosího hnízda v ul. Ke hřišti.
30. 8. 2013 – Odstranění vosího hnízda v ul. Belvederská.
31. 8. 2013 – Nehoda osobního automobilu u Starého Brunstu. Řidič
a pasažér z Polska spadli se svým vozem do cca 6 m hluboké rokle v ostré zatáčce na hlavní silnici. Z karambolu
vyvázli bez zranění.
1. 9. 2013 – Menší dopravní nehoda dvou automobilů u tržnice Kryštof.
Událost se obešla bez zranění, pouze s hmotnými škodami.
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Mediální fáma o placení zásahu hasičům
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K 1. září 2013 vstoupil v platnost nový zákon o pojišťovnictví. Bohužel, v dnešní době honění se za senzacemi, můžeme nejen v bulvárních
médiích číst články ve stylu „budete platit hasičům“. Toto ale není pravda.
Pro běžného občana se nemění téměř nic. Nebudete platit hasičům za
to, že vám hasiči přijedou uhasit dům, že vás vyprostí a zachrání u dopravní nehody, ani že vám zachrání kočku ze stromu.
Již nyní běžně fungovalo proplácení tzv. likvidačních prací u dopravních nehod, kdy pojišťovna viníka nehody proplácela hasičům náklady
na zásah, který nebyl přímo spojen se záchrannými pracemi. Tedy proplácela uklízení silnice, použitý sorbent, použitou hasičskou techniku,
ujetou vzdálenost a další… Ale vše se hradilo z povinného ručení.
A právě zde se vůbec nic nemění, platit nadále budou pojišťovny, které
maximálně seberou bonus viníkovi nehody. V médiích se sice objevuje
částka 5600,- Kč za každou hodinu zásahu hasičů, ale jedná se nově
o paušalizovanou částku, kdy se doposud účtovala cena dle použité techniky, vybavení či počtu hasičů. Nyní se tato částka sjednotila, ale opět pro
potřeby pojišťoven.
Výjimky se samozřejmě najdou. A to pokud pojišťovna bude vymáhat
náhradu škody po viníkovi nehody, jenž např. havaroval pod vlivem alkoholu, nebo jednal úmyslně, ale to už také platí nyní. Stejně tak je částka
sjednocena pro úmyslné poplašné volání. Nikoliv pro planý poplach, kdy
člověk vidí kouř z lesa a v dobré víře zavolá hasiče!
Další „novinkou“, kterou doháníme běžnou praxi v Evropě, je příspěvek pojišťoven na provozování a vybavení hasičského záchranného sboru
a jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tím je myšlen odvod 3% z vy-

braného povinného ručení právě pro záchranné a represivní složky do
Fondu zábran škod (několik států, kde již podobný systém platí: Finsko,
Polsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko…, na Slovensku je
to např. 8%, a to již přes 10 let). Finance budou rozděleny a pro HZS to
bude 60% z vybrané částky. JSDH dostanou minimálně 20%. Zbytek dostanou ostatní složky IZS a různé programy a projekty pro bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích (např. BESIP).
Zpravodaj: Filip Brož

Dne 23. 8. 2013 se kolektiv mladých hasičů sešel v 8.00 před hasičárnou, odkud vyrazil na třídenní výlet po řece Otavě. Začátek našeho výletu
byl v Sušici, kde jsme si zapůjčili zbylé vybavení a nafoukli rafty. Po rozdělení do tří skupin jsme se nalodili a naše malé dobrodružství začalo.
V prvním úseku plavby jsme se všichni seznamovali s ovládáním raftu
a dohodli jsme si povely, které jsme samozřejmě ihned zkoušeli. Při první
zastávce v kempu Dobršín jsme si dali malou svačinu a probrali nové zážitky z plavby, poté jsme si ještě dohodli poslední pravidla a znovu jsme
se vypravili na další cestu. V průběhu plavby jsme narazili na pár jezů, ale
bohužel z důvodu nízké hladiny vody nebyly sjízdné, a tak jsme museli
rafty přenášet. V Čepicích byla další zastávka, tentokrát na oběd, který
byl výtečný. Chvilka pauzy a opět plavba, kterou jsme pro tento den zakončili ve Velkých Hydčicích, kde jsme se i utábořili. Druhý den nás mile
překvapilo počasí, byl nádherný slunečný den. Po snídani jsme sbalili
stany a všichni natěšeni jsme spustili rafty opět na vodu. Tento den nás
podle vodácké mapy čekala spousta jezů, a tak jsme se všichni modlili,
aby alespoň jeden byl sjízdný. Naše modlitby byly vyslyšeny kousek před
Horažďovicemi. Tento jez jsme si sjeli všichni, a to několikrát. Další zastávka nás měla čekat v Katovicích, kde jsme měli přespat a pak dále pokračovat do Strakonic. Bohužel předpověď hlásila velmi špatné počasí. Po
poradě vedoucích jsme se rozhodli výlet ukončit. Ještě než se tak stalo,
byli jsme všichni pokřtěni na „vodáky“ ve Střelských Hošticích, kde jsme
plavbu ukončili. Už po příjezdu zpět do Železné Rudy nám bylo jasné, že
jsme udělali dobře. Než jsme si stihli vybalit věci z auta, začalo pršet,

a tak to bylo i následující den. Příští rok, pokud to půjde, určitě tento nevšední zážitek zopakujeme. Na závěr bychom chtěli poděkovat HZS Plzeňského kraje stanice Klatovy, Košutka a ISS NP Šumava za zapůjčení
raftů, bez kterých by tento výlet nemohl být uskutečněn, dále Městu Železná Ruda a SDH Železná Ruda za finanční podporu. Nemalé poděkování patří i Mgr. Josefu Podlešákovi, který s námi absolvoval celý výlet
jako zkušený vodák.
Patrik Soukup

Rafty 2013

POZVÁNKA NA BĚŽECKÝ ZÁVOD

V sobotu na sv. Václava, 28. září 2013, se bude závodit v tradičním běžeckém závodě – 34. ročníku Běhu
podzimním Železnorudskem. Centrem závodu bude školní hřiště a cesty v debrnickém polesí. Pořadatelé
z TATRANU Železná Ruda se těší na velkou účast všech příznivců běhání. Prezentace závodníků začne
v 9 hodin a start nejmenších dětí bude v 10 hodin.
Tatran Že Ru
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Šumavský koutek zoologa

Symbol jara a štěstí
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Vlaštovka a jiřička obecné

Vlaštovku obecnou pokládáme za symbol
jara, na který se všichni těšíme, i když víme, že
první vlaštovka jaro nedělá. Je to pouze jeden
z důvodů, proč vlaštovky jsou tak oblíbené
a většinou jim umožňujeme spolužití pod jednou střechou. I v minulosti se považovala za
symbol štěstí, a tak není divu, že zemědělské
usedlosti byly plné vlaštovčích hnízd. Lidé nechávali v předsíních otevřená okna či jiným
způsobem umožňovali těmto ptáčkům se uhnízdit v nejtěsnějším sousedství. Proto i dnes
nacházíme vlaštovčí hnízda nejen v hospodářských budovách, ale i v obytných částech domů,
chodbách, průjezdech, kde musíme uklízet „trochu“ toho nepořádku.

Hejno jiřiček před odletem, Foto Ivan Lukeš

Není to většinou nic platné. Když si jiřičky jednou usmyslí, že si na daném místě hnízda postaví, tak si to i přes překážky prosadí. Trochu té
špíny nám však vynahradí vyhubením velkého
množství škodlivého hmyzu.

Oznamují konec českých
i bavorských prázdnin

Vlaštovka při krmení mláďat, Foto Ivan Lukeš

Staví na zdech uvnitř budov

Vlaštovky si staví hnízda z bláta a stébel
suché trávy a pomocí slin je přilepují na zdi
uvnitř budov. Vnitřek miskovitého hnízda vystýlají peřím a zvířecími chlupy. Hnízdí zpravidla 2x ročně. To znamená, že při úspěšném
uhnízdění vyvedou až 10 mláďat. Zdaleka ne
všechna se ale dočkají odletu do Afriky. Mnoho
jich zahyne hlady v období dlouhotrvajících
dešťů, kdy rodiče nejsou schopni nachytat dostatečné množství létajícího hmyzu pro tak početnou rodinu.

Umíněné „dvojče“ hnízdí jinak

Jiřička obecná hnízdí podobným způsobem
jako vlaštovka a částečně se jí i podobá. Lidé si
je často navzájem pletou. Přes podobnost však
najdeme mnoho rozlišovacích znaků v barvě,
tvaru i způsobu hnízdění. Jiřičky zpravidla nehnízdí uvnitř budov, ale na venkovních fasádách
těsně pod střechou. Jejich hnízda jsou uzavřená,
s malým vletovým otvorem. A zde je důvod,
proč lidem někdy jiřičky vadí. Hnízdí totiž v ko-

loniích a vletový otvor hnízda slouží zároveň
mláďatům jako záchod. Stává se, že po vyhnízdění změní fasáda domu svoji barvu. Proto se
lidé snaží na nových domech zamezit jiřičkám
v hnízdění různými páskami, strašáky apod.

Letní partie na Jezerním potoce

Koncem léta, okolo 1. září, když vlaštovky
odchovají druhé potomstvo, se začíná měnit jejich chování. Sdružují se ve velká hejna. Ivan
Lukeš si vzpomíná, že pro ně, děti, to býval
další, tentokrát méně příjemný symbol – konec
prázdnin. Po tomto datu se před hromadným odletem soustřeďují na jedno místo. Obsadí často
desítky metrů telegrafních drátů, jakoby se
chtěly rozloučit. Ze dne na den se zvednou a odlétnou na jih.
Také jiřičky jsou symbolem konce prázdnin.
V první polovině září na dlouhou dobu mizí
z našich krajin.
Z knihy „Šumava objektivem zoologa“ od
Ivana Lukeše z Muzea Šumavy v Kašperských
Horách čerpala LCK
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Šumavo, Šumavěnko milá...

Fejeton
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Mluvící stromy, areál lesních her
pro nevidomé, kniha v Braillově
písmu – nová Šumava pro osoby
se zdravotním postižením

Mluvčí NP Šumava Pavel Pechoušek informuje novináře o fotopointech – fotomístech podobných
informačním tabulím. Moderní atrakce se obsluhuje stisknutím tlačítka samospouště. Vyfotografovaný turista si snímek následně vyzvedne na webu
Správy NP. Fotopointy jsou turistům k dispozici
celkem na 8 místech. Na snímku je stanoviště u ITC
na Kvildě.

•

O tom, jak není dobré se na něco těšit

Zná to každý z nás, na něco se těšíme, něco
hezkého nebo příjemného očekáváme, a ono to
nakonec nevyjde. Okamžitě nás v tom okamžiku
napadá: „Zase jsem se těšil zbytečně!“
Také jsem se nedávno těšil… V jednom z deníků jsem si přečetl, že nedaleko Prášil vyrostla
vyhlídková věž s parádním turistickým zážitkem –
výhledem na Šumavu u Srní. Jak říkám, začal
jsem se těšit okamžitě a to tak, že jsem části mé
rodiny hned sdělil: „Dnes k večeru si vyšlápneme
pár kilometrů k nové vyhlídkové věži.“ Návrh byl
přijat, a tak jsme v téměř podvečerních hodinách
z Velkého Boru vyrazili. Po pár stovkách ušlých
metrů si nás našel mrak komárů a jiné krvechtivé
hmyzí havěti. Komáři v tom měli jasno a do našich uší spustili: „Zzzz… zzzzase se těšíte zzzzbytečně, zzzz… Nevěřil jsem…
A pak se po pravé straně cesty vyhlídková věž
objevila. Při výstupu na věž jsem si málem o trámek urazil hlavu, ale daleko horší bylo to, co
čekalo nahoře. „Vidíš to, co já?“ ptám se syna.
„Jo, vidím…“ Ve směru výhledu jsem pravou

ruku předpažil a levou upažil tak, že vznikl úhel
90°. Úhel výhledu v tomto výseku z rukou tvořil
cca jednu třetinu, to znamená asi tak 30°, jinak
kolem dokola les… Sice krásný pohled na Mechov, Srní a v dálce Zhůří, ale… Sestoupili jsme
z věže a prošli se cca 10 -15 metrů po cestě hned
pod věží, podívali se stejným směrem jako z věže
a zjistili, že vidíme to samé, ne-li více! A to ještě
kvůli výhledu z věže muselo být poraženo několik stromů. Zklamání bylo velké a věta o zbytečnosti se na něco těšit opět prolétla myslí. I to
„komáří varování“ jsem pochopil… Otázku
syna, proč tam někdo věž postavil, když je to
samé vidět z cesty, jsem ponechal bez odpovědi.
A pak jsme se shodli v tom, že postavit vyhlídkovou věž asi tak 100 m pod cestou by bylo paradoxně lepší. Je tam totiž louka, která se
rozšiřuje, a výhled z ní by byl o úplně něčem
jiném. Jenže by se tam asi nedalo až k místu
stavby dojet náklaďákem…
O vyhlídkové věži a jejím nesmírném přínosu
pro turisty jsem se pak dočetl ve vícero jiných

tiskovinách. Mezitím ale zahájil svoji pouť
rokem měsíc září. Šumavu v této době navštěvují turisté, většinou penzisti, kteří chtějí vidět
i kousek centrální Šumavy a těší se, jak to zvládnou „zelenými autobusy.“ Ti, co navštíví Železnorudsko, velice rychle použijí nám již známou
větičku o zbytečnosti se na něco těšit. Busy už
totiž v září, jak to bývalo před pár lety, nejezdí.
Škoda, pro turistiku by to byl přínos větší, než
vyhlídková věž téměř bez výhledu.
A pak se na něco těšte!
Václav Šebelík
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Pěšky na Velký Javor

Nejvyšší hora Šumavy Gr. Arber se známými
kopulemi ční do výše 1456 metrů. Báječný výhled na Velký Javor v mnoha podobách máte
na Železnorudsku prakticky odevšad. Starousedlíci podle jeho viditelnosti a dalších průvodních znaků často určují, jaké bude aktuální
počasí. Javor zkrátka stále přitahuje a láká.
Není-li právě schován v mlze či za mraky, můžete na něj vyrazit. Kdo nechce na samý vrchol
pohodlně dojet supermoderní gondolou, nebo
už tento rychlý způsob vyzkoušel, ať neváhá
zdolat cestu po svých. Za příznivého zářijového
počasí se připravte na příjemně dobrodružnou
výpravu, která vám zabere minimálně celé odpoledne. A nezapomeňte na dalekohled, fotoaparát nebo mobil s ním. Určitě ulovíte víc než
pár skvělých snímků.
Nejideálnější je propojit pěší turistiku s autobusovou dopravou. Na autobusové zastávce
u hotelu Ostrý v centru Železné Rudy ve 13.08
nastoupit do RDS busu a dojet přes Bavorskou
Rudu až ke Sporthotelu na Brennesu. Jedna
cesta busem trvá 22 minut. Dospělého vyjde
jednosměrné jízdné na 2,75 Euro, dítě od 7 let
na 1,65 Euro. Lepší variantou proto je, když si
dospělý zakoupí celodenní Bayerwald-Ticket
za 7 Euro, přičemž spolucestující děti jedou
zdarma.
Až přijedete na místo, přejděte silnici a určitě
se u Skischule Arber pokochejte pohledem na
plot celý z lyží. Taky si tu, stejně jako na Javoru,
můžete z hecu sednout na sedačky staré lanovky, předchůdkyně dnešní gondoly. Pak už se
dívejte po zeleném ukazateli se šipkou a nápisem Gipfel. Cesta stále vzhůru vás po 4 km spolehlivě dovede až ke kýženému cíli. Nebudete
na ní sami. Sem tam potkáte česky a německy

Stavba nové kopule na Velkém Javoru, Foto LCK

Znavení čeští turisté u božích muk na cestě z Velkého Javora, Foto LCK

mluvící vyznavače pěší turistiky a „ostré hochy“
na horských kolech. Trasa zprvu vede lesem.
Chce to dobrou obuv, na hrubších kamenech se
nohy občas smeknou. Později jsou kameny na
cestě drobnější a už tolik nekloužou.
Po 10 minutách cesty uvidíte po pravé straně
typický bavorský dům Berghaus Sonnenfels
s možností občerstvení. Zaručeně vás u něj zaujmou vtipně vyvedení dřevění panáčkové
v různých pózách. Od vytčeného cíle vás dělí
zhruba 1 hodina a povzbuzuje pohled na Javor.
Jeho sjezdovky, které míjíte, se ošetřují celoročně, a tak se na ně nevstupuje. Na trase uvidíte

zajímavé skalní útvary. Ke krátkému i delšímu
odpočinku, podle naturelu možná přímo k modlitbě a rozjímání, dobře poslouží lavička u božích muk Krista. Zelené a červené cedule jemně
upozorňují, že vstupujete do oblasti, kde se obzvláště dbá na ochranu ptactva, jmenovitě zejména tetřeva hlušce. V závěrečném úseku cesty
na několika místech podél ní zahlédnete kameny
a kamínky navršené do malých věžiček. Každý,
kdo tudy prochází, jich aspoň pár z jakési poutnické solidarity přidá. Milý zvyk.
Potom už se vám rázem otevírají výhledy na
vísky a městečka na české a bavorské straně,
jakož i na okolní kopce a jednotlivé gondoly lanovky pendlující nahoru a dolů. Lze se občerstvit hned v několika restauracích, vylézt na
křížek přímo na vrcholu Velkého Javoru, dojít
ke kapličce s umrlčími prkny a na okružní cestě
prozkoumat současný stav všech kopulí. Jedna
už je rozebraná, druhá zatím beze změny, nová
s lešením rozestavěná. Přibyl také prosklený
výtah k nástupnímu místu lanovky. Na Velkém
Javoru se prostě v každé roční době něco děje
a inovuje.
Cestou zpět jdete pořád z kopce. Přestože je
stejně dlouhá, uplyne vám mnohem rychleji.
Stihnete-li v 17.39 poslední autobus od Sporthotelu Brennes zpět do Železné Rudy, máte vyhráno. V 18 hodin jste zase tam, odkud jste před
pěti hodinami vyjeli. V centru Železné Rudy.
Nedá vám to a ukážete si prstem na zase už
vzdálený Javor: „Tam, tam jsme byli a pěšky.“
Vaše radost je pochopitelná a zcela zasloužená.
Podali jste skvělý výkon.
Věnováno památce mého souseda a vrstevníka, který na Velkém Javoru působil jako lyžařský instruktor.
LCK
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Naši podnikatelé a služby
OliOptik umí i po 15 letech překvapit

Nově v centru s rozšířenou
pracovní dobou

O oční optice se stylovým logem brýlí
v názvu ŽZ podrobně informoval v listopadu
2011. Co významného se od té doby v OliOptik
událo? Patnáct let sídlila rodinná firma v Alžbětíně, aby před třemi měsíci dospěla k zásadnímu rozhodnutí přestěhovat se do středu
Železné Rudy. Prostornější, luxusně vyhlížející
provozovnu v tříbarevném designu s velikými
brýlemi s 3D efektem ve všech výkladních skří-

Škála služeb za příznivé ceny

Více prostoru s sebou pochopitelně nese větší
počet prezentovaných produktů a zlepšování
služeb. Stále se zde zaměřují na kvalitní brýle
ve spolupráci se světovým výrobcem Rodenstock. Můžete si nechat zkontrolovat a přeměřit
zrak, dostane se vám odborného poradenství například při volbě multifokálních brýlí, pomohou
vám zde s řešením zrakových potíží při řízení
automobilu, práci na PC, čtení a sportu. Uplatníte tu lékařské poukazy na brýle všech pojiš-

ťoven. OliOptik nabízí široký sortiment módních dioptrických, slunečních a sportovních
brýlí, včetně polarizačních. Zhotovuje brýle pro
děti i dospělé dokonce i na počkání.
Oslovit vás může nová kolekce brýlových
obrub značek Rodenstock a Mercedes-Benz,
Ray-Ban, JOOP a Jaguar, nová řada slunečních
brýlí pro rok 2014, věrnostní program OliOptik,
Fogfree Rodenstock ubrousky proti ustavičnému zamlžování brýlí. Kdo už teď myslí na
Vánoce, možná pod stromečkem obdaruje své
blízké dárkovým poukazem na nákup v OliOptik. Koupit se tady dá doplňkové zboží – pouzdra, řetízky, lupy, kontaktní čočky. Už jste
slyšeli o nastavitelných čtecích brýlích, kdy
pouhým otočením kolečka získáte tak silné dioptrie, jak právě potřebujete? I takové najdete v
pestré nabídce OliOptik.
Cenové relace ovlivňuje to, zda chcete brýle
běžného typu či trendy, třeba ve stylu moderátora Leoše Mareše v pořadu QI, a značkové
kousky pro náročné.

V září dárky pro školáky

Čas od času OliOptik nachystá pro své zákazníky zajímavé akce. Jedna taková proběhla
hned na úvod po přestěhování, „aby si lidé rychleji zvykli na osvědčenou provozovnu v nové
lokaci.“ Zákazníci opravdu nezaváhali.
V měsíci září jsou k novým brýlím připraveny
dárky speciálně pro školáky a studenty. Více
včetně kontaktů na www.olioptik.cz.
Zkušení podnikatelé v oblasti oční optiky před svou provozovnou

Lucie Charlotte Kopecká

ních od reklamní agentury Babka v Klatovech
nyní najdete u kostela na adrese Klostermannovo náměstí 40. Ať sem míříte zblízka či zdaleka, samozřejmě s možnostmi parkování přímo
před vchodem do optiky.
Oční optiku OliOptik v současnosti provozuje
Olga Šafránková, diplomovaná optička a optometristka, s Milanem Veinerem, optickým technikem, který je jejím švagrem. Specialistům
v oblasti optiky nová provozovna říká pane,
neboť si prostory pro podnikání odkoupili.
S novým místem došlo také k navýšení doby, po
kterou je provozovna pro klientelu z Čech a Německa otevřena. Zavítat sem lze od pondělí do
pátku kdykoliv mezi 9. až 17. hodinou. Jen o sobotách a nedělích máte smůlu. I podnikatelé
jsou rodiči, kteří se chtějí svým dětem naplno
věnovat alespoň o víkendech.

Olga Šafránková a Milan Veiner v impozantním interiéru rodinné firmy OliOptik
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Vzpomínka na Bedřicha Prokopa

13. října tomu bude již 110 let, co tehdejší lyžaře zastihla bolestná zpráva o smrti nejnadanějšího závodníka Českého Ski Klubu Praha,
syna otce Prokopa, Bedřicha. V tehdejším tisku
se psalo:
„Nebylo snad sportu, jemuž by nevěnoval
svůj zájem, proto byl snad Béda Prokop z nejvšestrannějších našich sportovců: lyžař, veslař,
plavec, tenista, hráč hockeye i chodec. Co pro
český lyžařský sport znamenal, netřeba ani šíře
vykládati po skvělých jeho vítězstvích v předešlé lyžařské saisoně. Tragický osud přerval tento
mladý život v době, kdy maje skvělou dráhu životní jasně vyznačenou, byl chloubou stařičkých rodičů. Památka na něho zůstane lyžařům
vždy drahou. ČSK v něm ztratil svého nejlepšího závodníka.“
K uctění památky svého bratra dal František
Prokop jménem rodiny Prokopů cenu Dieskauovu, kterou Béda toho roku definitivně získal, ČSK Praha s věnováním, aby se o ni, jako

věčně putovní, při závodech lyžařských každý
rok bojovalo.
Jistě vás zajímá, kdo to byl a jaká to cena
byla. Dr. z Dieskauů byl potomek starého rytířského rodu a ač byl Němec, stal se přítelem našeho národa. Byl výborným lyžařem, seznámil
se s našimi borci a rád jezdil do Krkonoš na závody. Roku 1899 daroval jistý obnos na čestnou
cenu a tu J. Rössler-Ořovský nechal vyrobit štít
rytcem Petrem Svobodou. Cena byla původně
určena pro závod na 2 km. Závod byl konán na
různých místech v Krkonoších, a i ve Vysokých
Tatrách. Později se soutěžilo v běhu překážkovém na 3 km a od roku 1920 na 7 km. Pouze
v roce 1913 se závod uskutečnil na Špičáku
a cenu získal J. Feistauer.
Myslím, že by bylo hezké, kdyby se v tento
den objevila na rodinné hrobce Prokopů šumavská kytička. Béda by si ji určitě zasloužil.
Emil Kintzl

Na skok do Bavorska
Prostor pro umění a sny napříč hranicí

Pouhých 100 metrů od „čáry“ dělící hraniční nádraží v Alžbětíně na českou a bavorskou stranu byla v budově bývalé pošty koncem července
slavnostně otevřena nová galerie s názvem „Kuns(t)räumegrenzlos“.
Název je slovní hříčkou napovídající, že se jedná o prostor pro umění
a pro vyjádření snů umělců napříč hranicemi.
Impozantní budova, sloužící dříve více než 100 let jako pošta, čekala
dlouhá léta na nové využití. Před třemi lety již zcela zchátralý objekt „objevil“ soukromý investor ze Zwieselu. Nechal ho důkladně zrekonstruovat
a moderně upravit. Návštěvníci překrásné nové galerie nyní mohou na třech
podlažích o výstavní ploše více než 600 metrů čtverečních zhlédnout díla
převážně umělců evropského regionu mezi Dunajem a Vltavou a získat tak
ucelený obraz nejen o tvorbě současných autorů, ale i předchozích generací.
Kromě stálejší expozice, kde jsou exponáty příležitostně zaměňovány,
zde v současné době probíhá mimořádná výstava tvorby jednoho z nejvýznamnějších umělců východního Bavorska Waltera Maudera. Ten by se

letos dožil svých stých narozenin. Expozice představuje jeho tvorbu od
obrazů, přes sklářský design až po umělecky zaměřené architektonické návrhy. Současně zde prezentují své obrazy renomovaní čeští umělci jako
jsou malíři Jindřich Bílek (Klatovy) a Vít Pavlík (České Budějovice). Klatovský sochař Václav Fiala v galerii představuje svoji „Poctu železnici“.
Jeho monumentální „Křídlo anděla“ ze žuly a ocele, instalované před budovou, se vedle hraničního nádraží stává charakteristickým symbolem aleje
Bahnhofstrasse, která je atraktivním cílem pro návštěvníky. Ti míří i do
zdejšího železničního muzea a malé sklářské huti Grenzlandhütte. Historická nádražní budova se promění v Dům uměleckých řemesel s veřejně
přístupnými dílnami. Vzniknou zde dvě desítky místností pro budoucí ateliéry, dílny pro umělce a umělecké řemeslníky jak z Bavorska, tak i z Čech.
Výstava v galerii potrvá do 11. listopadu 2013. Otevřena je vždy od
úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Za návštěvu stojí i obchod galerie
umístěný v přízemí. Zde se nachází i menší kinosál, kde se promítají
krátké filmy s ukázkami výroby uměleckého skla a také filmy představující bavorskou část Šumavy s okouzlující přírodou jejího národního parku.
Tyto atrakce jsou dostupné zcela zdarma. Vstupné na velkou výstavu ve
třech dalších podlažích budovy stojí menší poplatek. V galerii se domluvíte česky a také popisky jsou v češtině.
mimořádná výstava 28. 07. – 11.11.2013
Walter Mauder Jindřich Bílek (Klatovy)
Vít Pavlík
Václav Fiala

Obrazy klatovského malíře Bílka budí pro svoji nevšednost u návštěvníků
galerie velkou pozornost

Galerie Kuns(t)räume …grenzenlos
Bahnhofstr. 52
94252 Bayerisch Eisenstein, SRN
tel. +49 9925 182 9752, fax +49 9925 182 9753
email: galerie@kunstraeume-grenzenlos.de
web: www.kunstraeume-grenzenlos.de
otvírací doba: út – ne 10.00 – 16.00 hod., pondělky zavřeno
exkurze galerií (bez příplatku): dle oznámení, resp. po tel. objednávce
Ivan Falta
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Divoký kemp / Wildniscamp am Falkenstein

Tématické chatky
a divočina

Divoký kemp u obce Zwieslerwaldhaus na
první pohled zaujme architektonicky rozmanitými chatkami z celého světa. Skromná obydlí
zvaná Themenhütten z Asie, Afriky a Latinské
Ameriky slouží k víkendovým pobytům bez
elektřiny, tekoucí vody a dalšího běžného komfortu. Tím své dočasné obyvatele posouvá blíž
k divoké přírodě a dává jim možnost poznat odlišný způsob života a získat respekt před jinými
kulturami, než je ta naše středoevropská. Zastřešující témata pobytů v mezinárodních chatkách se průběžně mění. Program je zaměřen
především na mládež od 16 let a předchází mu
důkladná příprava účastníků. Poznat divočinu
ale mohou i firmy, školky, spolky, a to prostřednictvím sdružení WaldZeit. Absolvují pěší túry,
poznají divokou přírodu všemi lidskými smysly.
Vařit se dá v letní kuchyni centrální budovy,
zdrojem teplé vody jsou nainstalované solární
panely, nechybějí ani toalety a sprchy.

Den otevřených dveří
po venezuelsku

18. 8. 2013 mezi 14. a 17. hodinou se v kempu konal Den otevřených dveří. Příchozí návštěvníci měli jedinečnou možnost nahlédnout do
všech chatek, jejichž interiér je jindy přístupný
pouze ubytovaným hostům. Exkurze do chatek
se dala podniknout samostatně či pod vedením
průvodců. Rodiny s dětmi dostaly příležitost
zúčastnit se tzv. rodinné rallye a vyplňovat
různé kvízy. Nejvíce se všichni těšili na prezentaci mladých lidí z Venezuely v 15 hodin. Jejich
zásluhou se jindy klidný divoký kemp rozezněl

Den otevřených dveří v Divokém kempu s prezentací mladých Venezuelanů, Foto LCK

hudbou, zpěvem a rozvířil tancem. Pozitivně naladění obyvatelé Venezuely neskrývali radost
z pobytu v sousedním Bavorsku. To, že i daleko
za oceánem jejich srdce nadále hrdě tepe pro domovinu, ukázala šikovná mládež i kulinářskými
specialitami. Za cenu od 2 do 5 Euro jste si
mohli z nápojů ochutnat domácí citronádu
a z jídel pabellón criolo ( maso s fazolemi
a rýží), arepaz (kukuřičné placky s masem,
rybou, zeleninou, s vejcem), empanadas (taštičky z těsta s rybou, masem, sýrem, zeleninou)
a arroz con vegetales (rýže se zeleninou). Jestli
jste zatím neokusili, pak vězte, že venezuelská
kuchyně chutná opravdu báječně.

Jedna z tématických chatek v Divokém kempu, Foto LCK

Výměnné pobyty mládeže

Mladí Venezuelané byli součástí výměnného
německo-venezuelského mládežnického projektu, jehož impulz vzešel z mládežnické kavárny v bavorském Zwieselu v roce 2009.
Tehdy mladí lidé z Německa poprvé prožili několik týdnů v exotické Venezuele a mladí lidé
z Venezuely na oplátku v Národním parku Bavorský les, jenž také celý projekt zaštiťuje.
Cílem výměnných pobytů je seznamovat se
s ochranou životního prostředí a ekologií v lokalitách příslušných zemí, potažmo kontinentů.
Myšlenka poznávat problematiku života lidí
a realizovat zde sociální a kulturní projekty
úspěšně funguje dodnes.
Lucie Charlotte Kopecká
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Ž ij í mezi námi – Jaroslav Snášel ml .

Cyklistický svět zná nové
jméno – Jaroslav Snášel ml.

Když se 18. 3. 1995 v plzeňské nemocnici narodil manželům Jardovi a Ivaně Snášelovým ze
Železné Rudy čiperný klučina, sudičky stály
hodně blízko. Věděly, že rodiče provozují prodejnu Betasport v Železné Rudě, která je zaměřena v zimě na prodej lyží a v létě na půjčovnu
kol. Bylo jasné, že nic jiného než sportovní talent nemohou nadělit. Jarda, tak jako každé dítě
v Železné Rudě, začínal lyžováním. Byl nadaný
a učenlivý. Běhal, ale více se věnoval sjezdařským disciplínám. Výsledky se záhy dostavily.
Pravidelně obsazoval některé z míst na stupních
vítězů. Vyhrál i Šumavský pohárek, kde se započítávají výsledky z celé sezóny. Jak je ale
známo, lyžaři neodpočívají ani v létě. Často využívají kolo jako tréninkový prostředek k udržení fyzické kondice. Tak tomu bylo i v případě
Jardy. Kolo mu ale tak učarovalo, že se mu začal
věnovat pravidelně. Přesvědčil rodinu a mamka,
sestra, ba i babička, o víkendech vozily Jardu po
různých závodech po celé republice. Výsledky
ovšem nebyly nic moc. Občas trošku úspěšné,
někdy propadák. Vědu z toho ale nedělali. Věděli ale, že to bude ten sport, který bude Jardovi
vyhovovat. Když byla možnost zapsat Jardu na
víceleté gymnázium, vyhrála to Plzeň. Bylo to
rozhodnutí více než pragmatické a správné.
Jarda mohl využít pohostinnost domácího krbu.
Babička s radostí nahradila rodiče. Navíc
v Plzni je dráhová cyklistika pojmem. Stadion
ZČE se stal druhým domovem pro začínajícího
dráhového cyklistu. Pod vedením trenéra Nováka absolvoval začátky své kariéry. Už jako
žák získal několik výborných umístění. Stal se i
několikanásobným mistrem ČR téměř ve všech
disciplinách. Jestli to byl sprint, pevný start,
team sprint nebo keirin (závod za motorovým
řidičem), bylo jedno. Brzo padl do oka reprezentačním trenérům a hledačům talentů. Jako
první a vážní zájemci o jeho služby zareagovali
v Brně. Nejznámější cyklistický oddíl v ČR
Dukla Brno nabídl talentovanému cyklistovi angažmá. Rodiče se dlouho rozhodovali, zda mladého kluka poslat tak daleko od domova. Navíc
v Plzni byly podmínky pro cyklistiku výborné.

Cílová fotografie finále keirinu MS

Nakonec rozhodl kompromis. Přestup do Dukly
Brno, ale škola a tréninky rok v Plzni. Dostal
tréninkový plán, nový plán vyučování a jednou
za čas absolvoval několikadenní soustředění
v Brně. Bylo to rozhodnutí opět moudré a prospěšné. Další a další medaile se hromadily ve
sbírce Jaroslava Snášela. Je jedno, jestli v kategorii dorostu, nebo později juniorů. Pravidelné
závody v zahraničí (Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Německo), které absolvoval s naprostou samozřejmostí, snad ani nemohly začít bez
jeho účasti. To vše směrovalo k jedinému cíli.
K letošnímu ME a MS juniorů. Tam chtěl dokázat celému světu, že se v České republice rodí
další vynikající cyklista. A dokázal to! Vše podřídil červencovým a srpnovým závodům v portugalské Anadii a skotském Glasgow.
Příprava byla dlouhá a někdy i bolestivá.
Jarda, rodina, realizační tým, v čele s trenérem
Zdenkem Noskem, nic nepodcenili. Začátek
roku zahájili dvoufázovými tréninky s cílem postupně se zlepšovat a splnit si sen. Dostat se na
„bednu“ vítězů při některém z velkých závodů.
Laťka byla příliš vysoko, ale věřili, že nastoupený směr přípravy přinese kýžené ovoce.
Nevynechali závody v zahraničí (Belgie, Nizozemsko, Německo), ani v České republice.
V německém Cottbusu dokonce vytvořil český
rekord na 200 m s letmým startem. Čím více se
blížilo ME a MS, šla forma nahoru. Jaroslav zajížděl výborné časy a pocity byly uspokojivé.
Výsledky ale pokulhávaly. Přemíra snahy byla
někdy neúnosná. Zmatkoval, dělal chyby v závodech. Nominace na zmíněné závody jej nakonec uklidnila. Prázdniny tradičně neprožíval
na koupališti nebo někde u moře. Začal vrchol
snažení, ME a MS. 5. července odletěl s týmem
do portugalské Anadie, kde začínalo ME. Jeho
disciplína sprint zahajoval 11. 7. a aby se dostal
mezi evropskou špičku, musel absolvovat několik kvalifikačních závodů. Bylo to náročné.
Dostal se postupně mezi prvních 8 cyklistů. Tam
podlehl závodníkovi ze silného týmu Ruska.
Celkové osmé místo bylo pro Jaroslava zklamáním. Ale být osmý v Evropě není pro nováčka tak tragické.
14. července se jel závod za motorovým řidičem (keirin), jeho silná stránka. Dostal se až do
semifinále, kde skončil na
druhém,
postupovém
místě. K překvapení byl
ale diskvalifikován za
milimetrové podjetí vymezující čáry. Uteklo tak
semifinále a skončily
naděje na medailové
umístění. Zklamaný tak
absolvoval pouze závod
o 7. – 12. místo. Dojel na
2. místě a zopakoval
umístění ze sprintu.
Po pár dnech odpočinku od 23. 7. čekalo na
Jardu mistrovství ČR.
Tam jednoznačně kralo-
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Keirin MS juniorů, 1. zleva stříbrný Jaroslav Snášel ml.

val. Sbírku medailí rozšířil o další exponáty. Získal celkem 3 zlaté medaile (sprint, team sprint
a keirin) a 1 stříbro v závodě na pevný kilometr.
V dalších dnech trénoval v Rakousku. Ve
Vídni, protože v Čechách stále chybí krytá dřevěná dráha, která by pomohla v přípravě. Podobná jej čekala ve skotském Glasgow, kde od
6. 8. začínalo MS. První závod čekal na Jardu
8. 8., a to oblíbený keirin. Přes velikou nervozitu
byl ale naprosto soustředěný a rozhodnutý napravit výpadek z Anadie. Povedlo se. Už v první
rozjížďce udivil svět a jméno Jaroslav Snášel se
začalo vyslovovat nahlas a s respektem. Kdo
viděl tento závod, nemůže než smeknout. Při
zvonění do posledního kola najížděl ze třetí pozice. Jeho obrovské zrychlení nezachytil žádný
z jezdců a po pár metrech se rezignovaně dívali
na záda jezdce v červeno-modro-bílé trikolóře.
Při veslování v momentě, kdy závodník uteče
soupeřům o několik metrů, se používá výraz
„ujel jim o parník“. V případě Jardova vítězství
bych musel použít výraz o „lokomotivu“. Tak
výrazný náskok se hned tak nevidí. Zvlášť na
závodech světové úrovně. V další jízdě předvedl
náš závodník to samé s dalšími soupeři. Nestačil pouze ve finálové jízdě ruskému závodníkovi
Gorlovovi, se kterým prohrál těsně na cílové
čáře. Dojetí z druhého místa muselo jít brzy
stranou. Čekala autogramiáda a vyhlášení vítězů. Fandové a rodina si nenechali ujít tuto příležitost u televize. Jarda to prožíval na stupni
napravo od vítěze a takto okomentoval celý
akt... „Sledovat tu stoupající vlajku bylo něco
úžasného.“ Kdo ale viděl záznam z předávání
medailí, nemohl si nepovšimnout Jardova pohledu na vítězného, o dvě hlavy většího, soupeře. V tom pohledu bylo možné vyčíst: Já ti
jednou, chlapečku, ukážu. Já osobně tomu
věřím.
V dalších dnech absolvoval sprint. Ten se
tolik nevydařil, ale není čeho litovat. Stříbrná
medaile z mistrovství světa zatím v jeho veliké
sbírce chyběla. Teď už je zařazená tam, kde má
být. Poděkování patří rodině, oddílu Dukla Brno
a oddílu ZČE Plzeň. V neposlední řade Sportovnímu gymnáziu v Plzni, které Jardovi umožňuje dělat sport na vrcholové úrovni.
Text: Rudolf Pavel, Foto: Jaroslav Snášel st.
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Nejen o nové sjezdovce ve Ski & Bike areálu Špičák

Krátký rozhovor s p. Vladimírem Kasíkem, ředitelem Ski and Bike areálu Špičák, o novinkách v areálu.

„Když se pomalu blížíme ke konci letní sezóny, máte již v plánu termín zahájení zimní
sezóny?
Pevný termín zahájení zimního provozu nemáme, ale snažíme se lyžařům zpřístupnit naše
sjezdovky, co nejdříve je to možné. Podmínkou
je ale dostatečná sněhová vrstva, aby byl pro lyžaře kvalitní podklad. Máme vyhlídku na zahájení sezóny na 1.víkend v prosinci.

Nová sjezdovka a vlek, které nyní budujete pod
Šancí, je dlouhá 650 m. Pro koho je určena?
Vzhledem ke svému profilu je především pro
rodiny s dětmi a pro začátečníky. Přesunem
výuky a rodin s malými dětmi se tak uleví ostatním sjezdovkám a bude na nich více místa.
Navíc zde bude i umělé osvětlení a přesune se
sem večerní lyžování z „Lubáku“. Samozřejmostí dnešní doby bude i umělé zasněžování.
Už jen čekáme na vyjádření patřičných úřadů
a na povolení stavby. Vlek jako takový již stojí
a je připraven.
Víte už, jak se bude nová sjezdovka jmenovat?
Na Facebooku o tom byla taková malá anketa, ale ještě o tom rozhodnuto nebylo.

Rozšířením počtu sjezdovek o novou určitě
přibudou další lyžaři.
To doufáme. (smích).

To zase klade nárok na více parkovacích
míst. Jak to vypadá s parkovištěm nad bývalým
hotelem Stela při hlavní silnici, kde již několik
měsíců můžeme vidět reklamu, že zde budujete
nové parkoviště?
Opět se čeká na vyjádření úřadů a vydání potřebných povolení. Pozemky jsou připraveny,
projekt je schválen Městem, my jsme připraveni.
S největší pravděpodobností bude parkoviště vybudováno a zprovozněno během příštího roku.

Výstavba lanovky – areál Špičák

Jak Vás tak poslouchám, tak bez různých
povolení, výjimek a žádostí se tady nedá dělat
nic. Není toho „papírování“ trošku moc, i kvůli
nějakým drobným změnám?
Ano, je toho hodně.
Když jste zmínil, že se přesune večerní lyžování z „Lubáku“ pod Šanci na novou sjezdovku, co bude právě s „Lubákem“?
O tom máme již delší dobu jasno. Vybudujeme zde snowpark, kde zůstane umělé zasněžování i osvětlení. Opět ale čekáme na
rozhodnutí patřičných úřadů, jelikož se jedná

Fotbal – poděkování sponzorům

Díky ochotě místních podnikatelů náš fotbalový „B“ tým v sobotu 7. 9. nastoupil
k fotbalovému zápasu, poprvé v nových fotbalových kompletech. Doposud jsme dresy
„dědili“ po „A“ týmu. Díky finančnímu příspěvku p. Filipa Šimčíka a jeho Alanya
Kebabu v centru města a také díky p. Petru Filipovi a jeho Ski Max Servisu na
tř. 1. máje jsme zakoupili první nové komplety, výhradně pro „B“ tým. Dresy, trenýrky i štulpny jsou celé červené, se žlutou vlnitou linkou po bocích a jak se patří,
s reklamami obou sponzorů, a to na hrudi a na bedrech. Doufejme, že nám přinesou
i trochu toho štěstí při hře. A ještě jednou, oběma sponzorům děkujeme.
fb

o zásah do II. zóny CHKO a je nutné vyjádření
několika úřadů a vydání výjimek, o které máme
již dávno zažádáno. Počítáme ale s tím, že nový
snowpark letos bude.
Na posledním zasedání zastupitelstva bylo
schváleno dobudování tzv. SinglTrek. Na kdy
toto plánujete?
To není naší akcí, ale stavbou Města. Tato
lesní trať pro cyklisty již z větší části postavena
je a jedná se o její dokončení a napojení na náš
areál.
Rozhovor: Filip Brož
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Fotbal v Železné Rudě

První zápasy nové sezóny začaly a přinášíme vám přehled a tabulky
postavení našich týmů ve svých soutěžích. Nutno podotknout, že mezi
uzávěrkou a vydáním zpravodaje uběhla další dvě kola, a tudíž si aktuální
postavení můžete najít na oficiálních stránkách fotbalové asociace –
www.fotbal.cz nebo jako odkaz na našem facebooku:
www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj

Muži „A“ – Okresní přebor
FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA „A“ – TJ NEZAMYSLICE 3:4 (0:2)
Branky: 71. Trejbal Alois, 73. Greiner David, 79. Valenta Tomáš - 26., 37.
a 89. Aschenbrenner Jan, 72. Musil Ondřej. Rozhodčí: Jiří Klička, ŽK 2:2,
diváků 100.
CHANOVICE – FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA „A“ 4:1 (3:0)
Branky: 18 min. Prýmas Jaroslav, 25 min. Polena Josef, 40 min Černohorský
Lukáš (PK), 51 min. Polena Michal – 49 min. Greiner David
Rozhodčí Kurc Lubomír, ŽK: 1:2, diváků 100
FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA „A“ – BOLEŠINY 2:3 (1:1)
Branky: 40. a 71. Lehečka Jakub - 36. Hess Petr, 78. Koželuh Jan, 80. Vraný
Dominik
Rozhodčí: Abraham Josef, ŽK 1:0. Diváků: 100
LUBY B – FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA „A“ 2:2 (0:2) PK 5:3
Branky: 47. Sydorenko Vasyl, 57. Nešpor Jakub - 10. Greiner David, 39. Kazmirčík David
Rozhodčí: Milan Hovorka, ŽK 2:5, ČK 0:1 (86. Mareš Jiří), diváků 110.
Rozpis následujících zápasů:
14. 9. sobota FJ Železná Ruda „A“
Sokol Běšiny
17.00
22. 9. neděle TJ Sušice „B“
FJ Železná Ruda „A“ 16.30
28. 9. sobota FJ Železná Ruda „A“
S. Vrhaveč „A“
16.30
5.10. sobota Sv. Hrádek „A“
FJ Železná Ruda „A“ 16.00
12.10. sobota FJ Železná Ruda „A“
SK Klatovy „B“
16.00

Rozpis následujících zápasů:
14. 9. sobota FJ Železná Ruda „B“
22. 9. neděle S. Neznašovy
28. 9. sobota FJ Železná Ruda „B“
6.10. neděle SK Bolešiny „B“
12.10. sobota FJ Železná Ruda „B“
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Dešenice
FJ Železná Ruda „B“
S. Vrhaveč „B“
FJ Železná Ruda „B“
Bezděkov „B“

Dorost – okresní přebor
FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA – HRÁDEK 2:3 (0:1)
Branky: 65. a 56. Jelínek Jiří - 32. a 68. Sýkora Petr 58. Jílek Martin.
Rozhodčí Lubomír Kurc. ŽK 0:1. Diváku 40.
Rozpis následujících zápasů:
15. 9. neděle FJ Železná Ruda
TJ Nezamyslice
11.00
22. 9. neděle SK Bolešiny
FJ Železná Ruda
10.00
29. 9. neděle FJ Železná Ruda
FC Švihov
11.00
13.10. neděle D. Janovice
FJ Železná Ruda
13.00

Poděkování

Muži „B“ – IV. třída
FJ SRK ŽELEZNÁ RUDA „B“ – TJ MICHOLUPY B 0:3 (0:1)
Branky: 23.a 79.min Bálek Dušan, 53. Vacík Josef.
Rozhodčí: Klička Jiří, ŽK 0:1, ŽK 1: (15. min. Velacký Pavel - zmaření zjevné
brankové příležitosti), diváků 30.
JEŽOVY – FJ SRK ŽELENÁ RUDA „B“ 10:0 (4:0)
Branky: 10. Rajtolar Jioí, 23. Schejbal Miloslav, 43., 60 Pytelka Richard,
45. Rajtolar Stanislav, 55. Oberdörfer Martin, 63., 70. Pisař Michal, 70. Neubauer Jiří, 90. Neubauer Miroslav.
Rozhodčí: Mazanec Marek, hráno bez karet, diváků 20.
ŽEL. RUDA B – S. MĚČÍN B 3:2 (1:2)
Branky: 17. Chalupský Jaroslav, 60. Pospíšil Michal, 78. Zvěřina Patrik,
21. Štampach Jakub, 24. Čejka Martin
Rozhodčí: Diviš Robert. ŽK 1:1. Diváků: 100

14.15
16.00
13.45
16.00
13.15

fb

Okolo fotbalu se „motá“ mnoho lidí. Pomineme-li ty nejvýraznější
– hráče, tak jsou to trenéři, pomezní, vedoucí družstev a někteří další.
A právě mezi ty další, kteří nejsou moc vidět, ale dělají pro fotbal nejvíc, patří Luboš „Čočka“ Kroupa. Většina lidí jej vídá jen při zápasech,
kdy hájí barvy našeho „A“ týmu na pozici stoppera. Ovšem hřiště je
nemalá plocha a o tom, že potřebuje údržbu a pravidelné sekání, není
pochyb. Právě to je jedna z věcí, o kterou se Luboš stará. Stejně tak nám
na hřišti nerostou bílé pruhy trávy, ale Luboš je před zápasy pravidelně
„lajnuje“. A veškerá tato práce zabírá hodně času. Ale Luboš dělá ještě
mnohem víc. Nejenže věnuje fotbalistům tolik času, věnuje jim i nemálo
peněz, které by si mohl nechat. Pro FJ
SRK totiž navíc chodí ve svém volném
čase na brigádu a peníze, které tam vydělá, dává do fotbalové kasy. Tomu se
říká obětavost! Kéž by takových bylo
více… Takže alespoň těmito několika
řádky Lubošovi děkujeme!
fb
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