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přechod Královského hvozdu potřinácté!
15. leden 2014 – den, kdy skupina 26 lidiček vyrazila v ranních hodinách od, tuto akci
tradičně pořádajícího, penzionu HABR v Železné Rudě na „Přechod Královského hvozdu“ ve složení nejen rekreanti, ale také místní
usedlíci.
Této akci, již také tradičně, předchází večerní posezení v uvedeném penzionu Habr.
Proberou se minulé ročníky, zavzpomíná se
a shlédne se několik fotoprezentací z hor rozhodně vyšších, než je Šumava. Vysokohorská
turistika, ať už alpská, nebo z jiných pohoří,
je vždy vděčným tématem a se slovním doprovodem autorů jde o zajímavý zážitek.
Ale zpět k přechodu „Hvozdu“. Ještě večer
byli všichni, kteří měli sněžnice zapůjčené
od SKI SNOW MAX, p. Filipa, vyzváni
k jejich vyzkoušení a kontrole, aby nedošlo
k úsměvné situaci, jako v předchozím ročníku,
kdy si dva účastníci prohodili sněžnice stejného typu a jeden šel na obou pravých, druhý na obou levých… Ráno p. Vonásek svým
busem nadvakrát přepravil všechny účastníky
na parkoviště Scheiben a vyrazilo se. Někteří rychleji, jiní pomaleji došli na první místo
společného srazu – Zwercheck. Počasí (mlhavo, bezvětří a teplota v rozumných mezích)
nikoho nepohoršovalo a šlo se dále. Slabá sněhová pokrývka umožňovala jít dokonce i bez
sněžnic, takže někteří „s“ a jiní „bez“ nich dorazili na Ostrý. Tady si jeden ze zúčastněných
dokonce opekl vuřta na přenosném ohřívači
na dřevo (BioLife), jiní si alespoň ohřáli ruce!
A pak již jen sestup do Hamrů do hospůdky
„Pod lesem“, kde čekalo účastníky bezchybné
občerstvení. Návrat do Rudy zajistil opět busem p.Vonásek.
Další ročník je už teď očekáván a s tajným
přáním vyšší sněhové pokrývky na hřebenovce se na tuto akci všichni těší. Těšit a zúčastnit
se mohou samozřejmě i ti, co krásnou zimní
přírodu Královského hvozdu ještě nezažili.
Všichni se shodli, že tato trasa je jedna z nejzajímavějších na Šumavě. Fotogalerie z přechodu je na www.pkvylet.cz .
Foto a text: Václav Šebelík
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Okénko

z radnice

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
Sazba poplatku je stanovena na 700,- Kč za
kalendářní rok a platí pro fyzické osoby, které
mají v obci trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
Nárok na úlevu od poplatků má občan ČR
s trvalým pobytem na území správního obvodu
Města Železná Ruda ve výši 500,- Kč.
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Oznámení Města Železná Ruda
Sazba poplatku zahrnuje nejenom náklady
města na vývoz komunálního odpadu a třídění
odpadu do nádob, ale i poplatek, z kterého jsou
hrazeny náklady na úklid chodníků, vývoz odpadkových košů a v neposlední řadě i úklid po
psích kamarádech.
Město financuje i provoz sběrného dvora,
kam mají občané možnost odkládat odpad
vždy ve středu ve 14.00–16.00 hodin a v sobotu v 8.00–12.00 hodin.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního
roku.
Město Železná Ruda

Interiér budovy Městského úřadu v Železné
Rudě
Foto LCK

NOvé dOpRavNí zNačeNí – zbytečNý ROzRuch
V posledních lednových dnech jsme byli
upozorněni na nové dopravní značení, které
se objevilo u mostu přes potok Křemelná mezi
hotelem Böhmerwald a Okulou a způsobilo
rozruch mezi některými místními obyvateli
a podnikateli. Dlouhodobě zde panuje problém
s projížděním těžkých nákladních automobilů mezi bytovkami, cukrárnou, hotelem a rodinnými domy, na jejichž průjezd si majitelé
domů, provozovatelé podniků a hotelů stěžují.
Jedná se jednak o prach, který zde náklaďáky
zvedají, ale hlavně o zbytečně rychlou jízdu
v prostorech, kde se pohybují turisté a děti,
ulice je poměrně zničená a místy i dost úzká.
A tak vznikla domněnka, že město těmito značkami povolilo vjezd těžkým nákladním automobilům.
Nové mostní označení maximální nosnosti
pouze naplňuje současnou legislativu, a bylo
nainstalováno na žádost Policie ČR. Nic to
nemění na tom, že do ulice Sklářská je vjezd
automobilům s celkovou hmotností nad 9,5 t
zakázán. Tyto zákazové značky jsou u bývalého Městského úřadu a z druhé strany v Alžbětíně, hned za křižovatkou z hlavní silnice. fb

Zimní Železnorudsko z ptačí perspektivy

Foto fb
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městského úřadu v Železné Rudě

Zprávy ze Správního

Ústředna

Anna Šebelíková

376 361 211

Starosta

Ing. Michal Šnebergr

376 361 212

Místostarosta

Ing. Milan Kříž

376 361 227

Finanční odbor

Vedoucí odboru: Ing. Vlastimil Valeš, ekonom
Iva Juhová
Ilona Bachroňová

376 361 215
376 361 216
376 361 214

Majetkový odbor

Vedoucí odboru: Jakub Frenzl
Zdeněk Cyránek

376 361 221
376 361 222

Oddělení organizační a informační Sekretariát: Anna Šebelíková

376 361 211

Informační a turistické centrum

Václav Šebelík, Ivana Vilišová,
Mgr. Bc. Martina Najmanová

376 397 033

Správní odbor

Vedoucí odboru: Ing. Caroline Zahradníková
Milan Bachroň

376 361 225
376 361 226

Matrika a evidence obyvatel

Dagmar Tobrmanová

376 361 224

Stavební úřad

Vedoucí odboru: Renáta Procházková
Ing. Ivana Vybíralová

376 361 218
376 361 219

zřizované organizace
technické služby města Železná Ruda
Vedoucí: Karel Papež
Městská policie Železná Ruda

602 650 223

Velitel: Mgr. Josef Podlešák

602 437 686724 084 269

zŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda
Ředitel: Ctirad Drahorád

376 397 024

Železnorudsko, s.r.o.

Jednatel: Karel Grund

724 332 875

Městská knihovna Železná Ruda

Ing. Aneta Šárka Šebelíková

376 387 023

Sbor dobrovolných hasičů Železná Ruda
Velitel: Josef Jaroš

376 397 150
602 558 061

Sbor dobrovolných hasičů hojsova Stráž
Velitel: Karel Papež
Zástupce:

602 650 223
737 081 998

Jubilea – únor
Blahopřejeme únorovým jubilantům
s kulatým a půlkulatým výročím od 70 let:
p. František Aška, Železná Ruda
p. Václav Svítil, Špičák
p. Miroslava Dvořáková, Železná Ruda
p. Rudolf Vlček, Železná Ruda
p. Marie Malá, Železná Ruda
p. Josef Svítil, Železná Ruda
Zároveň blahopřejeme našim spoluobčanům
nad 80 let, kteří v měsíci únoru oslaví své
narozeniny:
p. Vladimíra Adámková, Železná Ruda
p. Anna Pořádková, Železná Ruda
p. Růžena Vidláková, Železná Ruda
p. Marta Johnová, Železná Ruda
p. Jarmila Matějková, Železná Ruda
Všem přejeme pevné zdraví, hodně radosti
a spokojenosti a do dalších let
jen to nejlepší.
Sociální komise

další nezbytné telefonní kontakty
Integrovaný záchranný systém

112

Zdravotnická záchranná služba

155

Hasičský záchranný sbor

150

Policie ČR

158

Policie ČR – Obvodní oddělení Železná Ruda
Dům Horské služby Špičák

974 334 732
+420 1210, 376 397 100
376 397 273

pohotovostní číslo:

Praktická lékařka pro děti, dorost a dospělé
MUDr. Zdena Bártová

376 397 312

Zubní lékařka

MUDr. Jana Lamborová

724 048 838

Veterinární ošetřovna, Žel. Ruda

MVDr. Ludvík Mikoška – tel. Sušice

376 524 260

Oční optika OliOptik

376 387 100

Česká pošta, s.p., pobočka Železná Ruda

376 326 313

Informační středisko NP Šumava Alžbětín

376 387 060

Taxislužba

Nonstop TAXI , Jaroslav Vlach, Žel. Ruda
Nonstop Taxi D Železná Ruda

603 243 525
732 622 073

Autoslužby –

Svépomocná dílna: František Aška
Autoopravna: Josef Denk

603 715 753
607 870 628

Auto-Pneuservis

Dalibor Řehulka

605 803 685

Pneuservis

Jaroslav Ševčík

Odtahová a silniční služba

Petr Pospíšil

Odtahová služba

Jaroslav Červenka

739 672 094, 604 731 072
603 26 160
603 518 844

Připravila LCK

Vzhledem k mírné zimě již mohli pracovníci
Technických služeb Města Železná Ruda zahájit
nezbytné kácení dřevin
Foto LCK
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Noc literatury
Mosty osudu), N. Roberts (Spojeni osudem,
pohanský kámen), M. Gray (14 podob touhy) nebo S. day a její triologie Nezkrotná,
Spoutaná a Obnažená a do spousty dalších
zamilovaných knih.
Milí čtenáři a návštěvníci železnorudské
knihovny,
z porady knihovníků v Klatovech dne 15. 1.
vyplynulo mnoho užitečných informací. Mimo
jiné i to, že v Městské knihovně Klatovy probíhají každý měsíc výstavy ručních prací na dané
téma. Do těchto výstav mohou přispívat svými
výtvory nejen lidé z Klatov, ale i lidé z okolních měst a vesnic. Výrobky jsou zde vystaveny v čítárně a podle slov paní Kovářové, která
v tomto oddělení pracuje, je o výstavu velký
zájem. Otázkou tedy je, zda byste i Vy nechtěli
svůj výrobek vystavit v klatovské knihovně?
Pokud ano, přijďte se domluvit do naší nebo
přímo do klatovské knihovny. V únoru se bude
vystavovat paličkování, březen je ponechán
dětem z dětského domova v Měcholupech,
ale v dubnu se budou vystavovat velikonoční
perníčky. Tak co říkáte, nepochlubíme se těmi
železnorudskými?
Ráda bych vás také informovala o akci nazvané „Noc literatury“, která se bude konat
14. 5. 2014. Jedná se o projekt, který má za cíl
představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na
různých místech města během jednoho večera
proto čtou známé osobnosti z daného města ukázky ze zajímavých knih. Spojí se tedy
zajímavý text, neobvyklé místo a originální
prezentace a vznikne jedinečný kulturní zážitek pro širokou veřejnost. Čtení nejnovějších
překladů současné evropské literatury probíhá
v půlhodinových intervalech v době od 18.00
do 23.00 hodin. Podmínkou je zvolit nejméně
3 místa v daném městě, kde se bude předčítat.
Místa mají být něčím zvláštní, např. odstavený
železniční vagón, běžně nepřístupné prostory
firem či úřadů, apod. A tři nejdůležitější otázky
pro vás tedy zní: Zúčastnili byste se této akce?
Jaká zajímavá místa byste vybrali? A koho
byste si přáli, aby vám předčítal? Napište svá
přání na facebookové stránky železnorudské
knihovny, nebo si přijďte popovídat přímo do
knihovny. Těším se na vaše náměty!
Jak už jste se mohli v minulém Železnorudském zpravodaji dočíst, vždy od poloviny
měsíce do poloviny dalšího měsíce probíhá
v železnorudské knihovně akce s názvem „Měsíc s...“ Ani polovina února nebude výjimkou.
A protože únor je díky Valentýnu „zamilovaným“ měsícem, proběhne od 15. 2. do 15. 3.
Měsíc se zamilovanými romány. Pánové snad
odpustí (příště vymyslím něco pro ně) a dámy
se budou moci začíst do zcela nových přírůstků knihovny jako např. d. Steel (Narozeniny,
hotel vendome, všechny matčiny hříchy,
zrada), b. t. bradford (Rodinný přítel,

A nakonec něco pro zasmání, čerpám
z e-mailu, který mi přišel do knihovny: „Pokud mají návštěvníci vaší knihovny problém
s hlukem, lze to vyřešit instalací automatu na
špunty do uší“ (viz foto). V rakouských a německých knihovnách je to zcela běžné vybavení studoven a je dosti populární.
Aneta Šárka Šebelíková

Lékárna Alžbětín
Lékárna Vám nabízí tyto služby:
- široký sortiment volně prodejných
přípravků
- možnost platby kartou
- akceptace poukázek
- věrnostní program - zpětně 2%
- konzultační činnost a poradenství
- pravidelné měsíční akční nabídky

Otevírací doba: Pondělí až neděle 8.00 - 18.00
Nemůžete se dostavit do lékárny?
ZDARMA nám zavolejte a my Vám léky ZDARMA
přivezeme domů.

Volejte ZDARMA - 800 446 666
Chcete lék bez doplatku?
V naší lékárně Vám rádi nabídneme léky bez
doplatku.
BONUS* za Váš recept 30,- Kč.
Lékárna Alžbětín
Alžbětín 22, Železná Ruda
Tel.: 376 383 319
E-mail: zelezna.ruda@benu.cz
*Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného
zdravotního pojištění.
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Ze školy i za školou • Ze školy i za školou

Lyžařští reprezentanti
Ředitelský
šuplík
V tomto zimním čase, tvářícím se značně jarně, ve škole
začalo druhé pololetí. Společně s žáky jsme završili pětiměsíční práci
známkami na vysvědčení. Učitelský sbor na lékárnických vahách přeměřoval aktiva a pasíva činnosti žáků při vyučování, aby mohl spravedlivě ohodnotit jejich práci. Začátek nového pololetí byl zpestřen
týdenními jarními prázdninami. Obvykle naši žáci jarní prázdniny
využívají k lyžařským sportům. Letos pátrali po sněhu, aby si osvěžili
v paměti, jak vypadá. Přeji v druhém pololetí všem účastníkům školního
vzdělávacího procesu samé jedničky.
Další část šuplíku bude informační – o úspěších našich žáků a událostech ve škole.

Úspěch němčinářů
Velkého úspěchu dosáhlo trio našich žáků II. stupně základní školy na
soutěži v německém jazyce v Klatovech. Okresními mistry mezi němčináři se stali Anežka Pourová (7. třída) a Dominik Delič (9. třída). Velký
úspěch našich žáků doplnil Martin Windsor (8. třída) druhým místem.
Velký podíl na úspěchu žáků má také paní učitelka Kateřina Červená,
která byla velmi náročná v přípravě.

zápis
Začátkem února proběhl v základní škole zápis nových školáků. Paní
učitelky Šárka Štádlerová a Eva Bělohoubková prověřily znalosti a dovednosti 24 budoucích školáků. Obě byly spokojeny se šikovností dětí.
Aby se noví žáci nebáli, zápisu se aktivně zúčastnily paní učitelky ze
školky, Marta Windsor a Monika Najmanová. Děti si domů odnesly
spoustu dárečků, diplom a hlavně nezapomenutelné dojmy z návštěvy
velké školy a hlavně přijetí za školáky. Všechny přijaté děti se těší na
nová školní dobrodružství.

Paní učitelka Šárka Štádlerová s jednou z budoucích žákyň při zápisu
do 1. třídy

Každoročně se setkávají nejlepší žáci-sportovci na olympiádě dětí
a mládeže. V lichých letech při letních soutěžích a v sudých letech
v zimních disciplínách.
V lednu hostil nejlepší
„zimní sportovce“ Kraj
Vysočina.
Střediskem
olympiády byl Havlíčkův Brod. Naši žáci, bylo
jich sedm, se zúčastnili
závodů ve sjezdovém lyžování (Barbora Zíková,
Matyáš Garba), snowboardu (Matěj Valenta) a v
biatlonu (Tereza Fischerová, Vojtěch Novotný
a bratři Michal a Robert
Svítilovi). Nejúspěšnější
lyžařkou plzeňské výpravy se ziskem zlaté
a stříbrné medaile byla
Barbora Zíková se svým otcem Petrem po
žákyně 7. třídy Barbora
vítězném závodě
Zíková. Vyhrála paralelní slalom jednotlivců
a druhá byla v soutěži
družstev. Pěkná umístění
pro Železnou Rudu získali Matěj Valenta (dvakrát 2. místo), Michal
Svítil (9., 14. místo), Tereza Fischerová (14.,15.
místo) a Vojta Novotný
(10., 11. místo).

Skvělá
bára

Barbora Zíková si jede pro vítězství ve slalomu žákyň na Bavorském mistrovství, které se
jelo na Velkém Javoru
Foto: Petr Zíka

Poslední sportovní novinkou je vítězství Báry Zíkové v obřím slalomu
na mistrovství Bavorska. Závody se uskutečnily na domácím Javoru.

Ve dvou odděleních školní družiny tráví po vyučování tvořivě svůj čas
47 školáků. Snímek zachytil hrající si skupinu dětí s paní vychovatelkou
Barborou Vanišovou.
Ctirad Drahorád
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S novým rokem, do bazénu skokem
Rok se s rokem sešel a my se opět vydali
na lyžařský výcvik do Železné Rudy. Sněhové
podmínky nebyly vůbec příznivé, ale tentokrát
jsme se nezalekli. Po loňské zkušenosti už
jsme šli najisto. Bazén v hotelu Čertův mlýn
nám zase poskytl skvělou zábavu. Čekala nás
hodina vodních hrátek. Děti se vydováděly
s plaveckými pomůckami, které jsou zde
k dispozici, zahráli jsme si improvizované vod-

ní pólo a nakonec i stolní fotbálek v odpočívárně. Vstřícný přístup personálu a klidné zázemí
nám pobyt velmi zpříjemnily.
Doufáme, že příští rok nám bude počasí více
nakloněno, ale i přesto relaxaci v bazénu určitě
zase využijeme.
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň

Pro ty z vás, kteří neznají prostředí Centra
volného času, jedno foto ze společné aktivity
žen a maminek s dětmi
Sláva Kulich, CVČ

K Železnorudsku patří také Hojsova Stráž, zde pohled na její jižní svahy

Čeňkova Pila na soutoku Vydry a Křemelné

„Zimní spánek mě moc nebaví,“ myslí si medvěd z lesního výběhu
v Bavorském lese

Letos na Nový rok byla otevřena nová turistická rozhledna na vrcholu
sv. Markéty(642 m) u Dlažova. Vlevo kaple sv. Václava z roku 1887 je
poutním místem Dlažova
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Vážení čtenáři,
jestliže se Vám povedl vstup do nového roku stejně jako nám, tak musíte zažívat velkou pohodu a klídek. Za celý měsíc jsme zasahovali jen
u 4 menších událostí. Velitelé naší jednotky se opět po roce účastnili školení u HZS a mladí hasiči si s kolegy z Hlásné Třebáně užili sportovní
a zábavný víkend.

události za měsíc leden 2014
3 x technická pomoc
5. 1. 2014 – Přesně o půlnoci jsme vyjížděli k otevření domu v ulici
Příčná, kde si majitelka zabouchla dveře do domu a uvnitř
zůstaly hořet svíčky.
8. 1. 2014 – Odstranění menší olejové skvrny v ulici Klatovská.
21. 1. 2014 – Na žádost Městské policie jsme vyjeli k odstranění ledových převisů, které hrozily pádem na chodník ze střechy
bývalé budovy Městského úřadu.
29. 1. 2014 – S transportem pacienta do jeho domu jsme v těžkém terénu pomohli ve spolupráci s Horskou službou Špičák dopravní zdravotnické službě (DZS).

1 x únik látek

Školení velitelů
Každý rok se koná opakovací kurz velitelů dobrovolných hasičů pod
dohledem HZS. Každý velitel (jednotky, družstva) se jej musí zúčastnit
minimálně 3x za 5 let, kdy mu po tuto 5letou periodu platí osvědčení,
a poté musí opětovně skládat zkoušky.
Hlavním tématem letošního školení byla nová evidence událostí
a činnosti jednotek a zásahy u požárů a zachování stop pro vyšetřovatele. Praktickým výcvikem pak bylo stavění povodňových hrází a vytváření útočných vedení do výškové budovy po schodišti.
Zpravodaj: Filip Brož

Zimní soustředění mladých hasičů
Ve čtvrtek 30.1.2014 do Železné Rudy přijeli mladí hasiči z Hlásné Třebáně, čímž započalo naše již tradiční zimní soustředění. Hned
první den po příjezdu třebáňských hasičů jsme
podnikli výlet na Belveder a cestou jsme si zavzpomínali na letní soustředění v podobě nám
již známých her. Následovalo rozloučení a odpočinek na druhý den. Ráno po snídani jsme se
vydali do školní tělocvičny, kde jsme si zahráli
míčové hry a prověřili naši zdatnost ve šplhu
po laně a tyči. Následoval oběd a poté výborná
lyžovačka ve Ski & Bike Špičák. Následující
den jsme pro změnu začali lyžováním, které se
pro velké nadšení prodloužilo o hodinu, oproti
původnímu plánu, a poté jsme se, lehce znaveni, rozdělili do skupin, nasedli do vozidel a vydali jsme se relaxovat do bazénu v německém
městě Lam. V bazénu jsme ale až na vedoucí nerelaxovali a pořádně se tam vyřádili. Po
návratu z bazénu jsme si dali vydatnou večeři
a všichni se začali připravovat na večerní
rozlučkovou diskotéku, která se taktéž o půl
hodiny prodloužila. Poslední den našeho soustředění již nebyl žádný program, ale proběhlo
krátké rozloučení s našimi kamarády z Hlás-

né Třebáně a tím bylo soustředění ukončeno.
Chtěli bychom poděkovat firmě Ski & Bike
Špičák, která nám umožnila dva dny využívat
její výborné služby. Dále Kiosku u Sekyrek,
který nám připravil občerstvení, když nám

byla zima. Panu Fürstovi z hotelu Kolibřík,
který nám poskytl materiální vybavení a všem
hasičům a hasičkám, kteří se jakkoliv podíleli
na bezproblémovém průběhu soustředění.
Za MH vedoucí Patrik Soukup
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z valentýnského kalendáře
Měsíc únor je novodobě spojen se svátkem
svatého Valentýna. Pokud jste stále na vážkách, zda tento den slavit či ne, pak vězte, že

♥ Na sv. Valentýna se narodil čtyřiačtyřicetiletý vlastimil Maxa ml. z legendární lyžařské
rodiny Maxových ze Špičáku. Jeho otec vlas-

a v zimě si se svými rodinami pořádně zajezdí
na lyžích. Marcel Maxa se totiž stal provozovatelem Ski areálu Belvedér.
♥ Jmeniny na sv. Valentýna slaví reprezentantka ve sjezdovém lyžování valentina volopichová. Pohledná jednadvacetiletá sjezdařka
původem z Plzně brázdila špičácké sjezdovky
jako žákyně v rámci krajských přeborů. Své
první závody absolvovala už ve třech letech.
Několikrát vyhrála Mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování a na předních příčkách se
umisťuje i na MS. Na šumavských svazích teď
v kategorii starších žákyň závodí a sbírá pěkná
umístění také její mladší sestra.
♥ Nejmladší nadějnou lyžařkou, která také
slaví svátek 14. února, závodí za SK Špičák
a pravidelně si po absolvovaných závodech
stoupá na stupně vítězů, je šestiletá předškolačka valentina brůhová. K lyžování má
vřelý vztah celá její rodina. Jsou to především
prarodiče Karel a Irena Brůhovi z Klatov, kteří vedou Valentinku i další vnoučata k tomuto
krásnému zimnímu sportu.
Lucie Charlotte Kopecká

Na Velkém Javoru mají nejen na sv. Valentýna k dispozici útulnou gondolu pro
zamilované páry
se opravdu nejedná o svátek všech zamilovaných, importovaný k nám z USA. V Čechách
má tradice posílání láskyplných přáníček se
srdíčky, tzv. valentýnek, dárečků, květin, sladkostí a novodobě pochopitelně zamilovaných
SMS a mailů, daleko hlubší kořeny, než by
se na první pohled mohlo zdát. Valentýn jde
kupodivu báječně dohromady i se Šumavou,
Bavorským lesem v sousedním Německu a se
zimními sporty.

timil Maxa st. byl v roce 2012 vyhlášen Sportovní legendou Železnorudska. Shodou náhod
právě 14. 2. 1970 spatřil světlo světa také první
barevný přenos v tehdejším Československu,
kdy televize vysílala závody MS v lyžování
ve Vysokých Tatrách. Už proto byly zřejmě
sudičky k někdejšímu českému reprezentantovi ohledně dispozic pro lyžování tak štědré.
V současnosti bydlí Vlastimil Maxa ml. v Praze. On i jeho o čtyři roky mladší bratr Marcel
Maxa, olympijský sjezdař z Nagana, se však
na Železnorudsko, potažmo na Špičák, kde oba
vyrostli, pravidelně vracejí. Navštěvují rodiče

Využít lze na Gr. Arber v sousedním Bavorsku také gondolu – svatební kočár

I šikovná lyžařka Valentinka Brůhová slaví
jmeniny v den svátku sv. Valentýna 14. února
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humorné valentýnské čtení
aneb Druhý letecký fejeton
To vám bylo tak. Jako každoročně se konal v létě v Bolešinech
u Klatov sraz modelářů. Dorazil jsem na pozvání i já, se svým trochu
přerostlým letadlem. Vidina pečeného čuníka, klobás, plnotučného piva
z Plzně a dobrá předpověď počasí jasně určovaly náplň víkendu. V sobotu na hlavní program dorazilo přes 300 modelů, a to i s proudovými
motory. Začaly se prodávat lístky do tomboly. Počasí nám fakt přálo.
Přistál i vrtulník a z nebe se sneslo několik padáčkářů z Klatov.

a kusu hadru, jak nazvala moje sportovní létající zařízení, let razantně
odmítla. „Přece se nenechám zahanbit,“ řekl jsem si. „Doneste urych-

Tu jsem dostal nápad, jak se blýsknout. Povídám řediteli klubu, že
daruji vyhlídkový let do tomboly. Ten neváhal, vběhnul do kuchyně
a začal na krabici od syrečků malovat dětskými voskovkami dárkový
poukaz. Všichni přítomní něco přimalovali, takže to nakonec vypadalo
i bylo cítit jako velice starý obraz od Picassa. Blížil se večer a s ním
i vyhlášení nej modelů a očekávaná TOMBOLA. Trochu mě zamrazilo
při pohledu na místní, hodně vyvinuté piloty v tričkách velikosti XXXL,
kteří s vidinou letu nad klatovskou věží kupovali tombolové lístky po
deseti. Začínal jsem pomalu z éra odstraňovat nepotřebnou zátěž typu
„záchranný systém do 300 kg“, přídavnou palivovou nádrž a můj oblíbený minibar.
A tahalo se. K taženému číslu se nikdo nehlásil. Druhý pokus
a – zase nic. Modeláři s velkými pivními svaly se tlačili dopředu, že se
o to podělí. Polil mě studený pot. A v tom to přišlo. Z nedalekého kaňonu hrůzy TOI TOI se ozval řev: „Já!“ Dav se rozestoupil, samička, tak
18 let, asi od Barbie nebo od Boticelliho, dlouhý blond vlas, útlý pas.
Hm, příroda tady zjevně nešetřila. Přišla blíž. „Tady mám to číslo,“ špitla a já velice rychle pochopil, že silikon nepatří jen do oken. Modré minišaty značky Tanga a lodičky dávaly jasně najevo, že se jedná o sobotní
procházku. Auvajs! Dostal jsem něžné upozornění do zad od přítelkyně.
Velmi rychle mi došlo, že další konverzace způsobí můj předmanželský
krach na burze.
Najednou piloti začali zatahovat své pivní podvozky neuvěřitelnou
rychlostí, jak Messerschmitt za války a poletovat kolem nás. Než jsem
stačil výherkyni upozornit, že by mohla asi nastydnout, zahájili kamarádi detailní instruktáž krizových situací: „A co ta paní z minula, přežila
to??! A ty popraskaný šňůry, už jsi je vyměnil??!“ Slečna začala blednout. Toto trvalo ještě chvíli. Než jsme došli k éru, tak už slečna chytla
barvu světlejší než slonová kost. Při pohledu na stádo splašených trubek

Radek John se slečnou, která v bolešinské tombole vyhrála jako cenu
vyhlídkový let

lovač,“ nařídil jsem. Během 15 minut trocha dobré slivovice značky
„zu Hause“ vykonala své. Slečna se šla převléci do karavanu a dokonce
začala vtipkovat, že prý bude řídit.
Šli jsme na start. Motor zaburácel a z repráků místního DJ se ozvalo povzbudivé heslo: „Vzhůru dolů, Johnny!“ Dal jsem forward, ať už
jsme v prachu, tedy pryč od těch „dobráků“. Éro se okamžitě vzneslo,
jako by nic nevezlo. Chvílemi jsem se musel ujišťovat, že mám s sebou
pasažéra. Do zatáčky jsem si vždy přibrzdil a prolétával co nejpomaleji. Něžně jsme zamávali nad Černou věží. Trochu jsem zavtipkoval,
že by se tam asi špatně přistávalo. Žádná odpověď. „No co,“ řekl jsem
si. „Ještě je tu můj veselý kousek při přistávání“.
Vydali jsme se k letišti. Najednou se zezadu ozvalo: „A nebude to bolet?“ „Co?“ lekl jsem se a uvědomil si, že vezu blondýnu. Už jsme byli
nad letištěm, když v tom se ve mně probudila škodolibost. Vypnul jsem
motor a jal se nadávat, jako že nám došel benzín. V tu chvíli zavládlo
hrobové ticho. Bylo slyšet snad jen štěbetání vlaštovek, které nás doprovázely jako supi na Sahaře. Stroj nabral na rychlosti směrem dolů, šňůry
začaly svištět a teď to přišlo. Normálně ženské začnou pištět, ale to,
co vycházelo z hrdla slečny, nebylo vysoké cé, ale něco mezi ultrazvukem a nekonečnem či ještě dál… Začal jsem standardně přistávat bez
zapnutého motoru a lehoučce dosedl na zem. „Tak končíme,madam.
Letecká společnost kamikadze vám děkuje, že jste letěli s námi a doufá,
že…,“ a už jsem to ani nedořekl. Padlo ještě několik hrubých slov z úst
Barbie, která sedla do auta a s pozdravem silně mávajícího vztyčeného
prostředníčku vyrazila k domovu. Co dodat? Už jsem se polepšil a pasažérky konzultuji dobrovolně s mou přítelkyní…
pilot Radek John alias Johnny Walker ve spolupráci s LCK
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – zima 2013/2014
akce:

Kontakt:

pořadatelské místo

21. 2.

RJFLY Vzhůru dolůů
606 648 079
- vernisáž – létání na motorovém paraglidu, letecké snímky Šumavy

Radek John/Aula ZŠ

22. 2.

HUDY Sport
- předváděcí akce

376 397 167

SKI&BIKE Špičák

1. – 4. 3.

Mistrovství České republiky
- alpské disciplíny, starší a mladší žactvo

376 397 167

SKI&BIKE Špičák

8. 3.

KO slalom
- závod v paralelním KO slalomu, junioři, žactvo

602 413 296

SK Špičák/Belveder

8. 3.

Špičácký pětiboj
376 397 167
SKI&BIKE Špičák
- SKI&BIKE Špičák naděluje celodenní volňásky pro děti do 14 let, ale musí si je zasloužit…

14. 3.

Skialpinismus OPEN
736 611 798
LA Belveder
- dobrodruh a skialpinista Josef Šimůnek přijede na Šumavu názorně předvést základní znalosti a dovednosti tohoto sportu…

15. 3.

Šumavský pohárek č.7 – závěrečný
- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

604 204 434

SK Arnika/SKI&BIKE Špičák

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku
historické motocykly – stálá expozice v Zámečku v Železné Rudě
historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v Zámečku v Železné Rudě
český kráter – stálá geologická expozice v Zámečku v Železné Rudě
pivníčkovo a Křemelníčkovo království – 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
(Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění, naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda/, ITC Ž.Ruda,
tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net)

Rockové lyžařky, Snowpark opening a závody
– to byl víkend na Špičáku
První únorový víkend byl nabitý akcemi ve
Ski & Bike areálu Špičák. Návštěvníci si mohli vychutnat teplý čaj a grog, které při typické
hudbě Rock rádia rozdávaly rockové lyžařky.
Navíc si každý mohl odnést poukázku na slevu
značkového sportovního oblečení. A všichni se
mohli přesvědčit, že „Rock je slušná muzika“.
Souběžně proběhlo otevření snowparku na
sjezdovce „Lubák“. Tam si každý může vyzkoušet různé skoky a raily. Jízdenky je možné
zakoupit samostatně, jen do snowparku, nebo
lze použít i všechny časové denní jízdenky
areálu. Překážky jsou postavené tak, že si zde
najdou své jak začátečníci, tak ostřílení rideři.
S otevřením snowparku, které se o několik
týdnů opozdilo kvůli celorepublikovému nedostatku sněhu, proběhl i contest King of Jib.
Navíc bylo možné si zapůjčit a otestovat značkové snowboardy.
fb

Víkend ve Ski & Bike Špičák

Foto fb
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zimní činnost fotbalových minižáků
Činnost fotbalových minižáků ze Železné Rudy neustává ani v zimě.
12. 1. naši nejmladší fotbalisté získali krásné 4. místo v turnaji fotbalových minižáků v Nýrsku. 16. 1. od 17 do 18 hodin absolvovali v Nýrsku
společný trénink se svými soupeři. Trénují pravidelně každý pátek od
16.30 v tělocvičně ZŠ Karla Klostermanna. Od 19.1. se zavedly mimořádné nedělní tréninky od 15 hodin tamtéž. Tréninková příprava
nejčastěji probíhá pod vedením trenérů Jakuba Lehečky, Josefa Škacha
a Davida Greinera. Nové posily do týmu vítány!
Text a foto: LCK

Víkend ve Ski & Bike Špičák

Foto fb

O d b o r n ý k y nologický semin ář
Dne 11.1. 2014 se konal odborný kynologický seminář s Bc. Stanislavem Beníškem na téma Rozlišování předmětů a vyhledávání osob pro
malá plemena.
Seminář se konal v ZŠ Karla Klostermanna v Železné Rudě a sešlo
se na něm 14 zájemců. Seminář byl složen z teorie a videonahrávek.
Co se týče praxe, ta je velmi složitou a dlouhodobou záležitostí. Věřím,
že si každý odnesl cenné informace pro výcvik svého psího miláčka.
Všichni zúčastnění děkují panu Beníškovi za uspořádání tohoto ojedinělého semináře a jeho rady, jak postupovat při výcviku.
Renata Neumannová, Kynologický klub Železná Ruda

Dne 11.1. 2014 jsem se zúčastnila v Železné Rudě semináře s panem
Beníškem. Jelikož cvičím se svým psem speciální pachové práce dle
Národního zkušebního řádu pro malá plemena, byla jsem ráda, že se
takový seminář konal. Dozvěděli jsme se, jaký je postup při výcviku psa
na tuto dost těžkou pachovou disciplínu – ztotožnění pachu z předmětu na
předmět a z předmětu na osobu. Byli jsme upozorněni na možná úskalí
a chyby, kterých bychom se měli v začátcích vyvarovat. Výklad byl obohacen i o videa a fotograﬁckou dokumentaci. Pro mě byl seminář velmi
Jako v ledové pohádce si za mrazivého počasí mohou připadat přínosný a nasměroval mě, kam dál pokračovat ve výcviku svého psa
návštěvníci, kteří v tuhle dobu navštíví vodopády Riessloch na bavor- v této disciplíně.
ské straně. Ze Železné Rudy autem na Bodenmais, kde se před městem
Text : Pavlína Nováková,
vpravo nachází parkoviště jako výchozí bod k vodopádům
Foto účastníků semináře: p. Hlavačka, Brno
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trocha historie nikoho „nezabije“
zimní perla Šumavy v roce 1947
ŽELEZNÁ RUDA (775 – 1000 m. n. m.)
je nesporně nejvíce vyhledávána. V létě stala
se místem lázeňským a nejvděčnějším východiskem túr, v zimě pak střediskem zimních
sportů. Horské podnebí téměř bez mlh, vzduch
prosycený ultrafialovými paprsky, značná
délka svitu slunečního a klid tohoto krásného
údolí jsou předpoklady pro rekonvalescenci
a léčení nervových chorob.

Železniční spojení
a autosilnice
Hosté jedoucí do Železné Rudy vystupují na železniční stanici Železná Ruda městys.
(Pozor, neboť nádraží Železná Ruda je již na
bavorských hranicích!)
Silnice jsou udržovány v dobrém stavu, což
umožňuje spojení jedním směrem s Klatovy,
Plzní a Prahou, druhým směrem s Nýrskem
a Domažlicemi.

Městys Železná Ruda
Má nyní přes 1. 200 nových osídlenců. Je
zde pošta (telegraf, telefon), četnická stanice,

Plánek městysu Železná Ruda v roce 1947

A takto se kdysi na Šumavě rozvážela pošta
lékař, zubní technik, lékárna, fotograf (amatérské práce), koupaliště při dependanci pensionu
Praha, 4 benzinové stanice.

tegorii C: Jezerní stěna a Stela, též nádražní
restaurace (Šiška). I v soukromých vilách jsou
připraveny byty.

Bydlení

V Prášilech je chata Klubu českých turistů
( dále KČT). V Modravě je Klostermannova
chata KČT.

Bydlení skýtá řada hotelů: V kategorii B
jsou to: Praha a Slavia, v kategorii C Javor,
Ostrý, Plzeň,
Poštovní domov,
Princ,
Řáda,
Svět
a
Šumava.
Soukromých
bytů je připraveno na 100.
Noclehárny
pro
mládež
jsou v hotelích
Ostrý a Řáda,
rovněž město
má svou noclehárnu. Hotel
Praha obnoví
své noclehárny v prosinci
1947.
V Alžbětíně
jest Šumavská
krčma (Blaheta), dále pak
u
pohraničního nádraží
nádražní restaurace (Žák).
Na
Špičáku
v kategorii B:
Hrnčíř, Prokop
a Sirotek, v ka-

Zimní sporty – lyžaření
Zimní sporty mají v Železné Rudě dávnou
tradici, jmenovitě lyžaření. Okolí se sjezdy
všeho druhu je cílem lyžařských zájezdů po
celou zimní sezonu. Severské hry, pořádané
v Železné Rudě, vrcholí v mezinárodních závodech velkého formátu. Je zde ve Ferdinandově
můstek na skok a projektuje se stavba nového můstku proti nádraží, spolu se sáňkařskou
dráhou. Též na Špičáku je můstek. Oblíbené
lyžařské túry jsou na Svarohu, se sjezdem po
Václaváku, na Pancíř, Můstek, Polom, na Plesnou horu apod.
Dlouhé, rovné průseky s krásnými výhledy
tvoří hlavní půvab šumavských sjezdů. Velké
cvičné louky a pláně dávají příležitost k pořádání lyžařských kursů, kterých je každoročně
několik. Únorové a březnové slunce na sněhu
doplňuje zimní pohádku na horách, a lyžaři odjíždějí opálení více než v létě.
Vůdcům zimních výprav podají informace
o túrách ochotně členové KČT, lyžařští referenti V. Štěpánek, F. Babůrek na Místním
národním výboru (MNV) v Žel. Rudě. Na Špičáku A. Říha, majitel pensionu Stela.
Pro bruslaře je zřízeno kluziště při dependanci pensionu Praha.
Z dobového letáku KČT,
odbor Železná Ruda,
připravila LCK
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Šumavo, Šumavěnko milá...
Unikátní telemetrický výzkum
jelenovitých
Na základě výzkumu, který probíhal od roku
2005 do roku 2011, došlo na základě výsledků
ke zhodnocení unikátního telemetrického výzkumu jelenovité zvěře v oblasti Šumavy. Autor výzkumu Pavel Šustr své výsledky shrnul
v zajímavé publikaci s názvem Jelenovití na
Šumavě. Projekt se zabýval studiem pohybu,
aktivity a chování jelenovitých na území NP
a CHKO Šumava. Sledoval tři druhy jelenovitých – jelena evropského, srnce obecného
a losa evropského. Výzkum přinesl řadu zajímavostí a vědeckých poznatků, významných
i v evropském měřítku. Divoká šumavská příroda je k takovému výzkumu přímo předurče-

měla zvířata na krku. Každé zvíře dostalo své
jméno. Zjistilo se například, že jelen evropský
na Šumavě potřebuje teritorium o rozměru
60 km² a že jelen Radek ušel kvůli lani v době
říje nejdelší úsek mezi Strážným a Smrčinou.
Početnost populace srnce je kontrolována predátorem, jímž je rys ostrovid. Při současných
stavech ovlivňuje srnec obnovující se les na
Šumavě minimálně.Losa je přes občasné škody nutno chránit. Nárůst počtu jelena siky by
mohl v budoucnu způsobit problémy křížení
s jelenem evropským. A co víc, jak čeští, tak
němečtí jeleni stále zachovávají původní návyky svých rodičů. Chovají se tak, jako kdyby
v místech před státní hranicí dosud trčely vzhůru k nebesům ostnaté dráty. Jeleni z Německa
chodí na pastvu do českého vnitrozemí, kdež-

Žáby, třeste se! Ptákem roku
2014 je čáp černý a bílý
Čáp je známým symbolem štěstí, nového
života a návratu jara. Česká společnost ornitologická vyhlásila 6. 2. ptákem roku 2014 oba
druhy čápů, čápa černého a čápa bílého. Díky
své výjimečnosti se čáp bílý stal přesně po
20 letech od první volby ptákem roku již podruhé. Přispěla k tomu i skutečnost, že se letos
koná již 7. celoevropské sčítání čápů bílých
a 3. celostátní sčítání čápů černých.

Nestandardní zima
a její následky
Nestandardní zima s nedostatkem sněhu
a teplem má za následek i nestandardní chování zvěře. Ta se nestahuje do přezimovacích
obůrek a zůstává v lesích, o něž lesníci Správy
NP a CHKO Šumava pečují. Tím pádem jsou
lesníci nuceni provádět v těchto lesích daleko
intenzivnější kontroly, neboť zvěř může způsobit škody na nově vysazených stromcích.

Král lesa má letos 24 výsad, Foto Jiří Kec
na. Detailní informace o životě jelenovitých
během jednoho kalendářního roku byly získány prostřednictvím speciálních obojků, které

to jeleni z Čech do Německa nikdy nepřijdou.
Zmíněné ostnaté dráty přece byly daleko před
státní hranicí…
Mimochodem, Král lesa (jelen s nejsilnějším
parožím na západní straně Šumavy) je letos nepravidelným čtyřiadvacaterákem.

Železnorudští partnery
NP Šumava
Víte, že partnery NP Šumava z oblasti Železnorudska jsou OREA Wellness Hotel Horizont
na Špičáku, horský hotel Belvedér, penzión
Böhmerwald, LA Nad Nádražím a Café Charlotte v Železné Rudě a pekárna v Alžbětíně?

Šumava na fotografiích
v Bruselu
Pokud byste čirou náhodou zavítali do Bruselu, pak vězte, že v současné době v sídle
Pokračování na straně 14
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Šumavo, Šumavěnko milá...
Dokončení ze strany 13
Evropského parlamentu vystavuje svoje fotografie Václav Vetýška. Výstava nese název
Šumava – zelená střecha Evropy. Právě Vetýška je tím, kdo v říjnu loňského roku upozornil
na nezákonný průjezd kolony luxusních vozů
značky BMW k Černému jezeru.

Zajímavé internetové odkazy
● Pořad České televize Ta naše povaha česká: Jizvy zůstávají aneb Proměny našeho pohraničí – http://www.
ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nasepovaha-ceska/407235100011022/video/
● Stránky s krásami Šumavy užitečnými
odkazy či blogem, jenž glosuje aktuální dění
hledejte na http://www.sumavainfo.cz/Uvodni-stranka
● http://www.sumava.eu s webkamerami
nabízí aktuální informace, fotografie, pozvánky na akce a mnohem víc

● Zájemcům o pohraniční turistiku je určen
odkaz http://zdeneksmida.bloger.cz/
● Události v regionech se Šumavou v 10.50 min.
Najdete
na
http://www.ceskatelevize.
c z / p o r a d y / 1 0 11 8 3 7 9 0 0 0 - u d a l o s t i - v regionech/214411000140128/video/
● Zkusit můžete také:
http://boudavaclav.blog.respekt.ihned.cz/
c1-61625850-divoke-srdce-sumavy-ma-opetnadeji
http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oborulesnictvi/ministr-zivotniho-prostredi-ma-nastole-navrh-na-zruseni-narodniho-parku-denikreferendum-cz
● Problematice hotelů a podnikání v oblasti
Železnorudska se věnuje např. Článek na:
h t t p . / / w w w. q a p . c z / z p r a v y / o b j e c t /
zmeni-se-zelezna-ruda-v-nove-městohotel-javor-se-nedari-prodat-chatraji-i-dalšíbudovy-fotky-55542/article.htm
LCK

Šumavský koutek zoologa

Křivka obecná

Pohrdá krmítky

Nejprve rovné, pak zakřivené

Křivka je ptačí tulačkou, o níž můžeme říci,
že nikde není doma. Vyskytuje se právě tam,
kde dozrávají smrková semena, která jsou její
hlavní potravou. Z tohoto důvodu je to náš
jediný pták, který hnízdí i v zimním období,
tedy v době, kdy je smrkových semen nejvíce.
I když jsou křivky velice nápadní ptáci, málokomu se podařilo pozorovat je zblízka. Je to
tím, že prožijí celý svůj život v korunách vysokých jehličnatých stromů a ani v zimě je díky
specifické potravě nepřilákáme do krmítek.
Na výskyt křivek nás nejspíš upozorní velké
množství popadaných šišek. S potravou moc
nešetří. Vyberou pár semínek a šišku odhodí.

Ještě jednu zajímavost má naše křivka. Je
to zkřížený zobák, který je dokonalým nástrojem právě k dobývání semen. Mláďata se rodí
jako všichni ptáci s rovnými zobáčky a teprve
postupem doby, při vybírání semen se zobáky
zakřivují. I u křivek můžeme pozorovat velký
barevný rozdíl mezi pohlavím. Samečci jsou
podobně jako hýlové krásně červeně vybarveni, samičky jsou mnohem nenápadnější.
Z knihy Šumava objektivem zoologa
od Ivana Lukeše z Muzea Šumavy
v Kašperských Horách
připravila LCK

V zimě vždycky nudou zívám…

Zkřížený zobák křivky obecné je dokonalým
nástrojem k dobývání semen, Foto Ivan Lukeš

Co to tam vidím, dá se to chytit?
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zajímavá zákoutí aneb Stojí za povšimnutí
Nové značení
pro turisty…
Turisté jsou národ veselý
a nejsou to nějací škarohlídi,
což dokazuje tato „nová“ turistická značka. Jak vznikla?
Při proznačování Sklářské
naučné stezky v blízkosti
Čertova jezera se ze žlutého
pole „někam ztratil“ obrázek
– postavička skláře. Toho
využil kreativní turista, nebo
turistka, a nová značka je
na světě. Řekněte – nejde se
hned ještě radostněji?
Text a foto: Václav Šebelík

Optický klam v Zahradní ulici v Železné Rudě – Žába na okně,
Foto LCK

Hrnkový plot v Belvedérské ulici v Železné Rudě, Foto LCK

Stínohra – Perokresba břízy na domě v Šumavské ulici, k vidění pouze
za slunečného počasí mezi 10. a 11. hodinou dopolední, Foto LCK

Na skok do Bavorska • Setkání na Falkensteinu 2014

Z vrcholu Velkého Falkensteinu byl překrásný výhled až na Alpy. Vrchol alpské hory Watzmann
nám ukázal česky hovořící průvodce Seppl ze spolku Waldverein

Již tradiční – sedmé – setkání příznivců
Bavorského lesa a dobré zábavy se konalo
18. 1. 2014 na vrcholu bavorského Velkého
Falkensteinu (1313 m n. m.). V útulné chatě na
vrcholu této dominanty, tyčící se nad městem
Zwiesel, se sešlo okolo sta turistů. Stoupání na
Falkenstein je určeno středně zdatným turistům,
ovšem za mimořádně pěkného počasí, které ten
den panovalo, se na horu vydali i méně zdatní
sportovci a malé děti, kteří si nechtěli nechat
ujít večerní zábavu a přátelské posezení. Mezi
hosty bylo i 11 členů Železnorudského klubu.
Většinu návštěvníků však tvořili bavorští sousedé, zejména členové spřáteleného spolku
Bayerische Waldverein – Section Lindberg.
Večerní posezení zpestřili kulturním programem a typickou bavorskou lidovou muzikou.
Většina návštěvníků se s blížící půlnocí vydala zpět do svých domovů, tentokrát bez lyží,
saní a bobů, pouze s čelovkami a svítilnami.
Obvykle se totiž cesta zpět odehrává jako jízda
po zasněžené cestě z Velkého Falkensteinu na
Pokračování na straně 16
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Na skok do Bavorska • Setkání na Falkensteinu 2014
Dokončení ze strany 15
výchozí parkoviště v údolí. Nedostatek sněhu
však zmařil tyto plány, takže turisté museli
zpět po svých. Někteří návštěvníci však využili
možnosti přespání na horské chatě a domů se
odebrali až druhý den. Počasí turistům přálo,
takže dopolední procházka směrem na Ruckowitzschachten se jevila jako ideální trasa
k návratu. Výlet zakončila část turistů z obou
zemí obědem ve vesnici Zwieselerwaldhaus
a slibem, že příští rok se zase sejdeme na tomtéž místě.
P. S.: Přespání v horské chatě se snídaní stojí
25,- E na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pokoje jsou útulné a snídaně báječná.
Světluše Chabrová
Ruckowitzschachten Schachten pod V. Falkensteinem – bývalé pastviny skýtají výhled na
Špičák a Velký Javor. NP Bavorský les plánuje
na letošní rok obnovu těchto pastvin vlastním
hovězím dobytkem

ROZHLEDNA ŠPIÁK
V listopadu 2013 byla zahájena dlouho oekávaná stavba rozhledny
na vrcholu šumavského Špiáku u Železné Rudy. 26,5 metr vysoká
rozhledna nabídne díky umístní ve výši 1202 metr nádherné
výhledy na eskou i nmeckou stranu a bude urit pínosem pro
zvýšení atraktivity celého regionu. Její dokonení je plánováno do
30. ervna 2014.
Investorem je obanské sdružení Tlovýchovná jednota Sportovní
areál Špiák (I: 00479217), kterému se podailo na výstavbu získat
dotaci z programu ROP Jihozápad. Celkové náklady projektu jsou
8.879.451,- K. Obanské sdružení musí z vlastních zdroj uhradit
1.343.648,- K.

Vyzýváme všechny pátele sportu, zejména lyžování
a turistiky, kteí mají rádi Šumavu, aby projektu
pomohli poskytnutím finanního daru.
minimální výše daru pro fyzické osoby
minimální výše daru pro právnické osoby

1.000,- K
2.000,- K

Dárci, kteí poskytnou dar ve výši 2.000,- K a vyšší, budou mít možnost si tzv. „koupit schod“ - jejich
jména nebo loga budou uvedena na pamtních štítcích umístných u jednotlivých schod (nebo podle
možností pímo na schodech) rozhledny. Cena jednoho schodu je minimáln 10.000,- K. To znamená, že pi
poskytnutí daru 10.000,- K a více bude mít dárce svj vlastní štítek („vlastní schod – nebo schody“ – podle výše
daru). Pi poskytnutí daru v rozmezí 2.000,- K – 10.000,- K, pak budou na štítku u jednotlivého schodu uvedena
jména více dárc (vždy do soutu minimáln 10.000,- K).
Každému dárci bude vystaveno potvrzení o pijetí daru, v pípad poteby podepsána smlouva o poskytnutí daru na
sportovní innost.

Výsledky neúnavné činnosti bobrů lze zpozorovat i na potoce ve
Zhůří v CHKO Šumava

Jak postupovat:
1) ástku, kterou se rozhodnete pispt, zašlete na úet íslo 4638351
poskytnutí daru, kontaktujte nejprve pana Michala Linharta, viz níže.

/ 0100. Požadujete-li smlouvu o

2) Na e-mailovou adresu tjsaspicak@seznam.cz zašlete:
 identifikaci dárce, tj. u fyzických osob jméno a píjmení, bydlišt, u OSV jméno a píjmení nebo
název, bydlišt nebo sídlo, u právnických osob název a sídlo firmy, (pokud požadujete potvrzení pro
finanní úad, uvete u fyzických osob ješt datum narození, u OSV a právnických osob ješt I)
 íslo útu, ze kterého byl dar zaslán a výši daru, která byla zaslána.
 jméno dárce, které si pejete uvést na štítku na schodu

DKUJEME VŠEM!!!
Kontakt pro pípadné dotazy a vyízení veškerých záležitostí:
Michal Linhart, místopedseda TJ SA Špiák, telefon: 724180248, e-mail: tjsaspicak@seznam.cz, www.tjsaspicak.cz

Ojíněné stromy na Rovině u hotelu Seno
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