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SETKÁNÍ PAROHATÝCH MĚST

s jaroměřickým starostou, kterého následovali
členové jednotlivých spolků, hasičů, děti z mateřské i základní školy. Za domácí se zařadili
všichni účastníci setkání, každé město hrdě
neslo svoji parohatou vlajku. Celé odpoledne
probíhal na dvou pódiích před základní školou
kulturní program. V krátkých vystoupeních se
představili místní tanečníci, děti z mateřské, základní i umělecké školy, ale i soubory zúčastněných měst. Zatančily a zazpívaly děti ze
souboru Soláněk z Hutiska – Solance, Enliven
Centra Doksy i žákyně umělecké školy
z Jedovnic. Několik nezapomenutelných satirických vystoupení předvedli ochotníci z Podkrkonošské a pojizerské společnosti přátel Járy
Cimrmana ze Semil, ale i ochotníci z Horního
Jelení, mnoho záznamů ze setkání parohatých
měst naleznete na YouTube. Večer byl zakončen koncertem Chrámového pěveckého sboru
Jaroměřice a smíšeného sboru Csermely
z Košic v Chrámu svaté Markéty.
Nejdůležitější informace, kterou jsme spolu
s manželem Petrem z Jaroměřic nad Rokytnou
přivezli – při zasedání Parlamentu parohatých
měst složeného z jejich vybraných zástupců
bylo rozhodnuto, že další setkání se uskuteční
v červnu 2016 u nás v Železné Rudě. Tuto
zprávu slavnostně vyhlásil prezident parohatých měst pan Vladimír Kubík. Pořádající
město se vždy snaží
ukázat v nejlepším
světle, připravuje kulturní akce, upravuje
svá prostranství. Je to
velká výzva a určitě
výborná možnost propagace, kdy se do Železné Rudy dostanou
stovky lidí z různých
míst celé republiky.
Již nyní je třeba se zamyslet nad tím, čím
můžeme návštěvníky
oslovit.
Martina Najmanová,
ITC
Železná Ruda
Účastníci průvodu parohatých měst, Foto Martina Najmanová

Také jsem byla překvapená, když jsem tuto
informaci poprvé četla, ale je to tak. Města,
která mají ve znaku paroží, se pravidelně setkávají a je to velká událost. Iniciátorem vzniku
tohoto projektu bylo před deseti lety město Semily. Setkání se konají každé dva roky, letos ho
o prvním červnovém víkendu hostilo město Jaroměřice nad Rokytnou nedaleko Třebíče.
V páteční odpoledne se sjeli zástupci patnácti
měst většinou v čele se svými starosty. Jaroměřice nad Rokytnou otevřely své brány, vstup
zdarma pro veřejnost byl do prostor místní radnice, základní a mateřské školy, Muzea Otokara Březiny, opraveného Špitálu, chrámu
svaté Markéty a tréninkové kavárny Splněný
sen v prostorách jaroměřického zámku. Večerní
slavnostní zahájení, kterého se zúčastnilo asi
dvě stě osob, se za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, starosty Jaroměřic Jaroslava Soukupa a místních zastupitelů konalo
v prostorách hotelu Opera. Ve večerních hodinách si všichni měli možnost prohlédnout prostory jaroměřického zámku při komentovaných
prohlídkách, které zabezpečovali místní ochotníci.
Následující den v deset hodin vyšel z náměstí slavnostní průvod, který je již tradicí při
každém setkání. V čele jel vůz tažený koňmi

Otevření rozhledny
na Špičáku

V pondělí 1. 7.
2014 proběhla
kolaudace rozhledny na vrcholu
Špičáku a od následujícího dne
byla oficiálně
otevřena pro veřejnost. Výhled,
z této necelých
27 m vysoké rozhledny, je do
všech světových
stran výtečný. Je
možné
spatřit
Čertovo jezero,
rozhlednu na Poledníku, nýrské
údolí i přehradu
a mnoho dalších
dominant dalekého okolí. Pro děti jsou navíc
u vstupu na rozhlednu připraveny malé pískoviště a skluzavka. Vstup na rozhlednu je zdarma
a otevřeno je denně mezi 9 – 18 hodinou do 15. 9.
Slavnostní otevření se bude konat v sobotu
26. července a bude spojeno s otevřením opravené turistické trasy na Čertovo jezero, ve spolupráci s Lesy ČR. Doprovodný program je
připraven po oba víkendové dny:
sobota 26. července
od 10.00 registrace účastníků na vrcholu
Špičáku
12.00 slavnostní otevření rozhledny a turistických cest
12.00 začátek doprovodného programu
– Naučné stezky
18.00 ukončení akce
neděle 27. července
od 10.00 registrace účastníků na vrcholu
Špičáku
10.00 začátek doprovodného programu
– Naučné stezky
16.00 ukončení akce

Několik fotografií z rozhledny můžete najít na
našem Facebooku.
Text a foto fb
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Okénko

z radnice

27. zasedání zastupitelů města Železná
Ruda 9. 6. 2014 od 18 hodin v zasedací síni
Městského úřadu proběhlo za účasti 11 ze 13
zastupitelů a přineslo následující výsledky:
Zastupitelstvo města (dále ZM), v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle ustanovení
§ 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schválilo změnu zakladatelské listiny společnosti Železnorudsko s.r.o., jíž
se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku, a schválilo udělení
plné moci advokátce Mgr. Evě Strakové k přijetí
rozhodnutí o změně této zakladatelské listiny,
v souladu s rozhodnutím ZM, jakož i ke všem
právním jednáním, která s pořízením notářského
zápisu souvisí, a odvolalo z funkce jednatele
společnosti Železnorudsko, s.r.o. Karla Grunda.
ZM schválilo přijetí daru ve výši 1 000,- € od
paní Lotte Gugeis, předsedkyně sdružení rodáků, na úpravy a údržbu hřbitova v Hojsově
Stráži. ZM souhlasilo s financováním opravy
a vymalování interiéru kostela v Železné Rudě
do výše 100 000,- Kč z rozpočtu města Železná
Ruda. ZM schvaluje pořadí nabídek podaných
v zadávacím řízení dle zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek zpracované pověřenou
hodnotící komisí. Schválilo Smlouvu o dílo
a pověřilo starostu uzavřít smlouvy o dílo na
realizaci akcí „Železná Ruda – úpravna vody
a vodovod Alžbětín – 1. etapa, úpravna vody“,
s vítězným uchazečem, firmou Sdružení Lesní
stavby, s.r.o., VAK SERVIS s.r.o., ENVI PUR,
s.r.o. za cenu 12 077 301, 45 Kč a „Železná
Ruda – úpravna vody a vodovod Alžbětín –
1. etapa, vodovod Alžbětín“ s vítězným uchazečem, firmou Sdružení Lesní stavby, s.r.o., VAK
SERVIS za cenu 2 698 841, 40 Kč, ceny bez finanční rezervy a DPH, a to po uplynutí všech
procesních lhůt k podání námitek v rámci zadávacího řízení, až bude jednoznačné, že výsledek
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V měsíci červnu zasedali zastupitelé
hned dvakrát

zadávacího řízení je platný.
Smlouva bude uzavřena
v souladu s již schválenou
šablonou použitou v zadávacím řízení.
ZM vydalo územní plán
Železná Ruda, změna č. 11.
ZM zamítlo námitky uplatněné při jeho projednávání.
Konkrétně za 1. Helena Janďurová vznesla připomínku,
ve které požaduje zařazení
pozemků p. č. 416/1, 413/1,
413/14, 413/10 v k. ú. Železná Ruda do plochy SU –
Smíšené území rekreačních
ubytovacích zařízení, vzhledem k tomu, že výše uve- Zastupitelé ze švýcarského města Zernes navštívili ve dnech 13. – 15. 6.
dené pozemky bezprostředně 2014 Železnou Rudu, aby zde podepsali smlouvu o partnerství mezi
navazují na řešenou lokalitu oběma městy. Vlevo starosta Zernes René Hohenegger a starosta Žezměnou č. 11, by se měla lezné Rudy Ing. Michal Šnebergr, Foto Václav Chabr
celá lokalita řešit komplexně
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi
a hranice zastavitelného území koncepčně.
Územní plán Železná Ruda, změna č. 11 byla městem Železná Ruda a obcí Modrava a povězpracována a projednávána na základě ZM řilo starostu podpisem této smlouvy. Městská
schválené žádosti o pořízení změny územního policie bude vykonávat službu i v k. ú. obce
plánu, proto je tato připomínka nepřípustná. Za Modrava. Zároveň ZM vzalo na vědomí infor2. Milan Skřivan, Tereza Beranová a Anna Še- maci o vypsání výběrového řízení na uvolněnou
belíková vznesli připomínku, ve které namítají pozici strážníka Městské policie Železná Ruda.
ZM uložilo stavebnímu úřadu věnovat větší
hlučnost zasněžovací techniky, blízkost sportovního areálu k obytné zóně a předimenzova- pozornost černým stavbám, tj. zejména stavbám
nost projektu vzhledem k nízké svažitosti provedeným v rozporu s právními předpisy
k terénu. Námitka hlučnosti bude řešena až nebo bez rozhodnutí, opatření či jiného úkonu
v územním řízení pro stavbu lyžařského areálu, vyžadovaného právními předpisy anebo v rozco se týká ostatního, územní plán Železná Ruda, poru s ním.
změna č. 11 byla zpracována a projednávána na
ZM schválilo, a to i vzhledem k negativním
základě ZM schválené žádosti o pořízení změny zkušenostem při projednávání Plánu péče
územního plánu a dotčené orgány v rámci pro- CHKO Šumava a Národní přírodní rezervace
jednávání vydaly kladná stanoviska s takto pře- Černé a Čertovo jezero, kdy nebyly zohledněny
dloženou změnou územního plánu, proto je tato připomínky města Železná Ruda a občanských
připomínka nepřípustná.
sdružení, připojení se k žalobě na Plán péče společně s ostatními obcemi NP Šumava.
Informace o zasedání ZM 25. 6. 2014 v srpnovém ŽZ.
Zpracovala LCK

Částečná uzavírka
silnice – oprava mostu

V pátek 13. 6. se švýcarští hosté zúčastnili koncertu v Hojsově Stráži, kde v kostele vystoupil Železnorudský smíšený sbor s Dětským pěveckým sborem ZUŠ Nýrsko, Foto Václav Chabr

Na hlavní silnici č. I/27, vedoucí ze Železné
Rudy do Alžbětína, je na mostě u konce Železné Rudy instalováno dopravní značení a částečná uzavírka silnice, kde je provoz řízen
kyvadlově semaforem jedním jízdním pruhem
pro oba směry. Dle Ředitelství silnic a dálnic
by do 15. 10. 2014 měly proběhnout výměna
izolace mostu, vybetonování, nové římsy a výměna zábradlí. Proto zde věnujte větší pozornost řízení a počítejte s možným zdržením
a pracemi na silnici do uvedeného data.
fb
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Železnorudsko Vás baví!
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Kalendářní přehled akcí – léto 2014

Akce:
Kontakt:
Pořadatel/Místo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. 7.
Vernisáž výstavy „Andělé“
376 361 227
Kostel Hojsova Stráž, 17.00
– M. Spousta, host prof. J. Chaloupková
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. – 20. 7.
iXS European Downhill Cup 2014
376 397 167
SKI&BIKE Špičák
– šumavský SKI&BIKE Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu horských kol již popáté…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. – 20. 7.
Výcvikový víkend
607 810 762
Kynologický klub Ž. Ruda
– s T. Krajčím, trénink stop, poslušnosti a obran
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. – 27. 7.
Týdenní soustředění
607 810 762
Kynologický klub Ž. Ruda
– akce Kynologického klubu se závěrečnými zkouškami
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. – 27. 7.
Slavnostní otevření rozhledny Špičák
376 397 167
SKI&BIKE Špičák
Den s Lesy ČR
LČR Železná Ruda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – 3. 8.
Tradiční železnorudské slavnosti
376 397 033
Město Železná Ruda
– tradiční 3 dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – 3. 8.
Výcvikový víkend
607 810 762
Kynologický klub Ž. Ruda
– s T. Krajčím, trénink stop, poslušnosti a obran
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. 8.
Belvedérské hudební léto
376 397 016
Hotel Belvedér
– již tradiční setkání harmonikářů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 8.
Dřevěná olympiáda
376 361 227
SDH Hoj. Stráž/Hasičárna
– 9. ročník hojsoveckého klání pro děti i dospělé!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné akce:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
10. 8.
29. 8.

HUDEBNÍ LÉTO HOJSOVA STRÁŽ – 10. ročník, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Koncert M. Schley Reindlová (varhany) a G. Pechmanová (soprán), od 19.00 hod.
Koncert didgeridoo, O. Smeykal a hosté, od 19.00 hod.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“ – prohlídky kostela s výkladem:
1.6. – 30. 9. 2014 vždy v pondělí, středu a pátek, v 9.00 hod.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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
Království skřítků, Krámeček – tř. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny, květen – září 10.00 – 17.00 hod.
Akce „Neptun“ – výstava k největší mystifikaci z období studené války, nález beden s tajnými nacistickými dokumenty v Černém jezeře…
Muzeum Šumavy Železná Ruda, červenec 2013 – září 2014
Šumava umírající? Ne. Romantická. – výstava ke 130. výročí narození Josefa Váchala, ve vestibulu radnice, 1. – 29. 8. 2014
(Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění, naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda )
ITC Železná Ruda, Tel./Fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net

Jako první projeli stezku Eurowelle 13, která vede od Baltského až k Černému
moři, zástupci Plzeňského kraje za doprovodu pekařů s preclíky na dobových
bicyklech
obě fota Václav Chabr

Dne 11. 6. 2014 byla v Bavorské Rudě slavnostně otevřena cyklostezka Eurowelle 13, kterou z iniciativy europoslanců uspořádal Plzeňský kraj. Přítomné
hosty a cyklisty přivítal starosta Michal Šnebergr za asistence „příslušníka PS“
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TRADIČNÍ ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI 1. – 3. 8. 2014

Pátek 1. 8. – hlavní podium
16.00
19.00
22.00
23.00
00.15

zahájení, Stavovanka
Pelíškové
taneční vystoupení a ohňová show TS Cetare
Pelíškové
konec programu

Sobota 2. 8. – hlavní podium

12.00 ukázka zásahu HASIČŮ a HS Železná Ruda
13.00 Áďa Chmelíková – DISCO SHOW,
taneční škola Unique Plzeň
13.30 Pilouni
15.30 Eisenstoana Blosmusi und Trachtenverein Arber Buam"
17.50 Áďa Chmelíková – DISCO SHOW,
taneční škola Unique Plzeň
18.00 KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
20.10 ABBA STARS REVIVAL
22.30 Limiti Rock Plzeň
1.00 konec programu

Na parkovišti za kostelem po celou dobu slavností pouťové atrakce!
V sobotu moderuje Radek Nakládal.
V rámci víkendového programu se představí též 8 předváděcích vozů
Škoda, AUTO NEJDL s.r.o.,
Superb, Yetti, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Roomster, Fabia,
Citigo.

Neděle 3. 8. – hlavní podium

12.00 Železnorudský smíšený sbor o.s. a Mikeška
14.00 Áďa Chmelíková – DISCO SHOW,
taneční škola Unique Plzeň
14.10 Obšuka
17.30 Konec programu

Čestným hostem herec a moderátor Pavel Nový.
Pátek 1. 8. – stan v zahradě
16.30
18.30
21.00
23.00
1.30

Brenda 5
Mealström
Rise of the Fallen
DJ Lumi
konec programu

Letecký pohled na železnorudské fotbalové hřiště, Foto Radek John

Sobota 2. 8. – stan v zahradě

15.00
Skavare
17.30
Eternal Fire
20.00
Radiátor
23.00
DJ Lumi
2.00
konec programu
V sobotu 2. 8. proběhne na fotbalovém hřišti turnaj Ž. R. x Kozlovna
Ládi Vízka za přítomnosti hvězd jako jsou: V. Šmicer, L. Vízek,
V. Lokvenc, J. Novotný a další.
Změna programu vyhrazena pořadatelem.

Minižáci předskokany mače
železnorudských mužů proti
Kozlovně Ládi Vízka

Dne 2. 8. 2014 od 13.30 hodin je naplánován turnaj minižáků v Železné Rudě. Jsou pozvána mužstva Luby, Hrádek a Nýrsko. Jedná se
o předzápasový turnaj, kdy od 16 hodin dne 2. 8. 2014 nastoupí proti
sobě v Železné Rudě fotbalisté (muži) ze Železné Rudy proti Kozlovně.
Za Kozlovnu budou hrát reprezentanti Ladislav Vízek, Vladimír Šmicer, Jiří Novotný, Vratislav Lokvenc, režisér Jakub Kohák – brankář v seriálu a filmu Okresní přebor – a další.
V době od 25. 8. do 28. 8. 2014 pak proběhne fotbalové soustředění
železnorudských minižáků v Hojsově Stráži.
Josef Škach, trenér

Na skok do Bavorska • Na skok do Bavorska • Na skok do Bavorska

V termínu 12. 7. – 20. 7. budou v německém
Zwieselu probíhat slavnosti „Grenzlandfest“,
čili „Příhraniční slavnosti“. Jedná se o jeden
z nejtradičnějších festivalů v regionu, kde pivo

z tupláků poteče proudem,
bavorské klobásy se budou
smažit od rána do večera
a pouťové atrakce budou
bavit děti i dospělé po celý
den až do noci. Každý den
z devítidenního festivalu
je věnován nějakému tématu, jako například Den
mládeže, Den obcí, Den
česko-bavorský atd. Vše
bude zakončeno nedělním
ohňostrojem. Navíc každé
dva roky probíhají soutěže
koňských spřežení, které musí překonat překážkovou dráhu v ulicích Zwieselu.
Fotografie z minulých ročníků najdete
i s dalšími informacemi (i v češtině) na

www.grenzlandfest.zwiesel.de . Festival probíhá v prostoru za OBI ve Zwieselu.
(Foto 2013)
Text a foto fb
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Šumavo, Šumavěnko milá...
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Exkluzivní rozhovor s novým tiskovým mluvčím NP Šumava Janem Dvořákem

V polovině června jste nastoupil na post tiskového mluvčího NP Šumava. Mohl byste prostřednictvím krátkého, výstižného medailonku
pro představu čtenářů ŽZ sám sebe charakterizovat?
„Jmenuji se Jan Dvořák, bydlím v malé vesničce nedaleko Klatov, jsem ženatý, a v době
vydání tohoto čísla ŽZ už bych měl mít dvě děti.
Výška 180 cm, váha 84 kilogramů, věk 34 let,
velikost bot 42.“
Jak vnímají Vaše nové pracovní zařazení
Vaši nejbližší, Vaše rodina?
„Určitě pozitivně, jen s malou obavou, abych
měl na ně stále dost času. Žena totiž ví, že když
nastoupím do nové práce, tak se do toho vrhnu
po hlavě a na čas moc nehledím.“
S jakým očekáváním vstupujete do dění
kolem Národního parku Šumava?
„Musím se přiznat, že už tato práce mě chytla
doslova nad očekávání. Velmi mě baví a doufám, že mi toto okouzlení vydrží co nejdéle.
Jinak, po dlouholetých zkušenostech s děním
v NP Šumava, které jsem sbíral jako novinář, už
žádná očekávání raději nemám, nechci být moc
zklamaný.“
Už jste si stanovil nějaké konkrétní cíle, jichž
chcete v rámci své práce dosáhnout?
„Ještě před nástupem jsem si dal jeden důležitý vnitřní cíl, který se mi snad podaří splnit. Ty
další přicházejí postupně a není jich málo a budu
je muset začít filtrovat. Všechny ale mají jedno
společné, a to otevřená spolupráce s kolegy.“
Hodláte přímo navazovat na způsob činnosti
svých předchůdců, nebo zvolíte jinou, vlastní
cestu?

„Jsou věci, ve kterých budu jednoznačně pokračovat, například píšu tiskové zprávy na
stejný hlavičkový papír, na který je psal Pavel
Pechoušek. Jinak se ale asi nedá říci, že bych
v něčem navázal na své předchůdce. Chci především dělat co nejlepší servis médiím, ve kterých
jsem pracoval dlouhá léta před nástupem na
Správu parku. Díky své předchozí praxi v Českém rozhlase, České televizi, internetových i tištěných médiích dokážu odhadnout, co kdo
potřebuje, tak snad bude všechno klapat. Prioritou je ale dávat jasné a objektivní informace
o Správě NP a CHKO a Šumavě jako takové.“
Nač se mohou milovníci a návštěvníci Šumavy těšit v průběhu této letní sezóny?
„Náš program pro veřejnost na letošní sezónu
čítá bezmála 200 různorodých akcí. V průběhu
prázdnin se každý den něco, někde odehrává.
No a k tomu ta úžasná šumavská příroda. Myslím si, že každý si musí najít to své. Hledat může
začít na některém z našich Informačních center,
kde nalezne třeba brožuru s harmonogramem
akcí na celou sezónu.“
Co pro Vás Šumava znamená, jak byste definoval svůj vztah k ní?
„Můj vztah k Šumavě se začal formovat docela nedávno, před necelými devíti lety, když
jsem jel poprvé v životě služebním autem Českého rozhlasu na Modravu. Bylo to v únoru,
všude plno sněhu a jel jsem tam večer na nějaké
jednání. Tehdy jsem vůbec nečekal, že můj
vztah k tomuto území bude tak intenzivní
a skončí tak, jak mi mnozí předpovídali, tedy že
jednou na té Šumavě budu pracovat.“

Zelen ý m i a u t ob u s y po N P Š u m a v a

Letošní rok opět křižují „Zelené autobusy“ o prázdninách Šumavu, a to hned s několika změnami!
Páteřní linka Železná Ruda – Kvilda byla prodloužena až do
Hojsovy Stráže, ale pozor, autobus tam zajíždí jen v sobotu
a v neděli, kdy autobus odjíždí z Ž. Rudy v 08:35, do H. Stráže
přijíždí v 08:53. Zpět do Ž. Rudy a dále do Kvildy odjíždí
z H. Stráže v 9:02. Pro hojsovecké tedy možnost, jak se dostat do
centrální Šumavy. Zpět se dá zcela určitě dojet na kole, jen je
třeba předem si rozmyslet, kde vystoupit, aby síly stačily na dojezd až do Hojsovky.
Další změnou je možnost již dříve využívaná, nyní po dvou
letech opět oprášená a uvedená v život – jízdenka NP Ticket. Je
možno s ní cestovat po celý den, a tedy i přestupovat, na všech
linkách „Zelených autobusů“. Její cena je 80,- Kč, na jednu jízdenku mohou s dospělým cestovat zdarma ještě dvě děti do šesti
let, nebo jedno dítě do patnácti let. Dovozné za zavazadlo, nebo
jízdní kolo je nutné ale uhradit samostatně. Tato jízdenka platí
v období od 28. 6. do 30. 8. 2014. Další možností úhrady jízdného je platba čipovou kartou.
Bližší informace i jízdní řády všech „Zelených linek“ naleznete na www.npsumava.cz. Jízdní řády jsou na Železnorudsku
k dispozici v IS NP Šumava a Bavorský les v Alžbětíně a v ITC
Železná Ruda, kde je možné i zakoupení NP Ticketů.
Je velká škoda, že „Zelené autobusy“ jezdí jen o prázdninách, páteřní linka by si zcela určitě zasloužila být v provozu i v červnu a v září, třeba jen s omezeným počtem spojů. Prázdninami totiž
letní turistická sezona na Šumavě nezačíná, ani nekončí.
Václav Šebelík, ITC Železná Ruda

Nový tiskový mluvčí NP Šumava Jan Dvořák na
fotu z fotopointu

Který zástupce fauny či flóry je ve Vašich
očích tím pravým šumavským symbolem?
„Člověk. Člověk je tím pravým šumavským
symbolem, protože ten tu krajinu spoluutváří už
mnoho let. Člověk se na tomto území podepisuje velmi výrazně. Přesto ale hlavním architektem Šumavy byla, je a bude příroda. Člověk
se totiž může snažit tu o „zelenou“, tu o „zastavěnou“ tu o „divokou“ Šumavu, ale vždy příroda bude ta, co má právo veta. V tu chvíli si
uvědomíme, jak maličkatí jsme, tedy alespoň
někteří z nás si to uvědomí.“
Budou mít naši čtenáři v brzké době příležitost setkat se s Vámi tady na Železnorudsku?
„Určitě ano. Do Železné Rudy, respektive na
Železnorudsko, jezdím velmi často a moc rád,
hlavně „za klukama“ z Horské služby, kteří mi
přirostli k srdci. Mám ale hlavně rád cestu z
Klatov do Rudy a jako motorkář si ji dokážu
hodně užít.“
Za rozhovor děkuje Lucie Charlotte Kopecká

Turistická „žlutá“ od jezer
prodloužena!

Po připomínkách špičáckých občanů, ale
i turistů, ohledně nedostatečného proznačení
trasy k Čertovu jezeru bylo ITC iniciátorem
proznačení této trasy od hotelu Čertův Mlýn
k Čertovu jezeru. Uvedenou cestu totiž turisté
dost často hledali, a tak Klub českých turistů
po nezbytně nutném procesu povolování
a schvalování přistoupil k vlastnímu proznačení uvedeného úseku s prodloužením až ke
špičáckému nádraží. Proznačení bylo vyřešeno
tak, že žlutá turisticky značená trasa od Černého jezera přes Špičácké sedlo k Čertovu
jezeru je proznačena i dále, směrem Bumbálka, hotel Čertův Mlýn a po stezce pro
pěší a cyklisty, okrajem parkoviště Kaskády,
k nádraží Špičák.
Na mapách KČT, ale i ostatních vydavatelů,
se tato změna projeví až po nějaké době při vydání nových, aktualizovaných výtisků. V terénu již vyznačení provedeno je a turisté tedy
mají zase o nějaký ten kilometr tras bohatší nabídku a zároveň i možnost lepší orientace na
Železnorudsku.
Václav Šebelík,
Informační turistické centrum
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Šumavská karta

Již druhý rok mohou turisté i místní obyvatelé využívat na území Šumavy a Bavorského
lesa Šumavskou kartu. Jedná se o marketingový
produkt cestovního ruchu, který má za úkol přilákat do regionu vícedenní nebo opakující se
návštěvníky. Pomocí webových stránek a doprovodných tištěných materiálů přiblíží široké
veřejnosti nejkrásnější a nejzajímavější místa na
Šumavě a v Bavorském lese a navíc návštěvníkům i místním obyvatelům umožní čerpání slev
u 70 provozovatelů nejrůznějších služeb. Šumavská karta je přínosem i pro podnikatele
a obce zapojené do systému. U podnikatelů
karta propaguje jejich zařízení a směruje k nim
turisty. Obec zase představuje jako destinaci
podporující cestovní ruch a podnikání na Šumavě. Prodejci karty mají přímý ekonomický
přínos v provizi z prodeje Šumavské karty.
V roce 2012 byl vytvořen software a web Šumavské karty, byli vybráni prodejci a poskytovatelé slev. V r. 2013 byl celý projekt spuštěn.
Vzhledem k širokému spektru nabízených služeb, k zajímavému a přehlednému webu a v neposlední řadě i ke kvalitě poskytovaných služeb
partnery Šumavské karty (poskytovateli slev) si
Šumavská karta brzy získala oblibu široké turistické veřejnosti.
Spektrum nabízených služeb a slev je opravdu velmi široké – od hotelů a penzionů přes
restaurace, muzea, hrady, vyhlídkové věže, sjezdovky, aquaparky až třeba po půjčovny lyží
a koloběžek. Počet slevových míst neustále
roste a zahušťuje se i jejich síť.
Provozovatel Šumavské karty Šumava servis
s.r.o. také rozšiřuje síť prodejců. Kromě 50 prodejních míst po celém území Šumavy jsou
otevírána nová prodejní místa mimo region.
Účelem této strategie je pomocí Šumavské karty
nalákat na Šumavu turisty ze vzdálenějších míst
a přesvědčit je, aby tento region upřednostnili
při volbě své dovolené. Samozřejmostí je webshop.
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www.sumavskakarta.cz

V roce 2014 dochází k dalšímu kvalitativnímu posunu a Šumavská karta získala i prestižní ocenění. Projekt Šumavská karta byl
Českou asociací novinářů a publicistů cestovního ruchu vyhlášen vítězem v soutěži:
Regionální marketingový projekt cestovního
ruchu 2014
Kategorie „Turisté – přínos pro turisty“
vítězem v soutěži:
Regionální marketingový projekt cestovního
ruchu 2014
Kategorie „Turisté – přínos pro podnikatele“
2. místo v soutěži:
Regionální marketingový projekt cestovního
ruchu 2014
Kategorie „Odborná porota – přínos pro podnikatele“.
Pro rok 2015 připravuje společnost Šumava
servis s.r.o. pro Šumavskou kartu a zároveň pro
její partnery další zajímavé projekty v oblasti
marketingu. Zejména se jedná o propagaci na
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015
v Praze, propagace v turistických časopisech,
např. Kam po Česku a propagace na akcích
Klubu českých turistů. Dále budou rozšiřována
prodejní místa mimo region Šumavy, kde bude
karta kromě prodeje i propagována.

Šumavská karta je otevřený systém. Pokud
projeví zájem o spolupráci další podnikatelé
v regionu, budou vítáni. Podmínkou je kvalita
poskytovaných služeb.
Jaroslav Tachovský,
jednatel Šumava servis s.r.o.

Náčelník Horské služby Michal Janďura (uprostřed) se synem Michalem (vlevo) a vimperským fotokronikářem Janem Tláskalem (vpravo) mapují úžasné výhledy z nové rozhledny Špičák, Foto LCK
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Cesta Šumavou

Anna Rundová (vlevo) a Erika Bartlová (vpravo)
se kochají krásným výhledem ze Třístoličníku,
Foto Stanislav Bartl

Jako každý rok je měsíc červen vyhrazen pro
výlety členů Svazu zdravotně postižených Šumava, základní organizace Železná Ruda. Na
jedné z pravidelných měsíčních schůzí byl navržen a schválen zájezd za poznáním krás jižní
části Šumavy včetně rakouské a bavorské části
těchto „plic Evropy“.
Ve středu 18. 6. 2014 kolem 7 hodiny se na
shromaždišti před bývalým hotelem Javor v Železné Rudě sešlo 45 účastníků tohoto výletu. Po
krátké informační poradě vedoucí zájezdu
Marie Antošové jsme jako výletníci nastoupili
do 5 přistavených mikrobusů a vyrazili plni očekávání do světa. Projeli jsme Prášily a Srní do
místa, kde se v minulosti shromažďovaly
stromy určené ke splavení plavebními kanály do
Prahy (Rechle), kde nás zkušený průvodce celé
výpravy informoval o historii tohoto krásného
šumavského místa.

Po krátké procházce těmito místy pokračovala naše cesta do Stožce, kde jsme zhlédli v Informačním středisku NP Šumava výstavu
zaměřenou na zvěř šumavských hvozdů a jeho
obyvatele.
Poté jsme opět vyrazili za dalším poznáváním
do jižní části Šumavy včetně počátku přehradní
nádrže Lipno a Soumarského mostu. Přes bývalou sklářskou obec Lenoru a Novou Pec jsme
dorazili na Jelení Vrchy. Zde zájemci mohli navštívit Schwarzenberský plavební kanál, kterým
se plavilo dříví na shromaždiště vorařů a ve
formě vorů pokračovalo ve své pouti až do matičky Prahy.
Kolem poledne jsme z Jeleních Vrchů pokračovali krásnou šumavskou přírodou našimi
mikrobusy na další zajímavý bod naší cesty
Třístoličník/Dreisesselberg. Zde jsme se mohli
pokochat krásným výhledem na všechny
strany Šumavy a Bavorského lesa, čehož účastníci zájezdu využili
měrou věru hojnou.
Po konzumaci dobrého
oběda v horském hotelu
na Třístoličníku jsme
pokračovali v cestě
k poslednímu bodu na-

Šumavský koutek zoologa
Tetřev je lesa pán

Největší z čeledi tetřevovitých, žijících na
našem území. V únoru 2012 se stal tetřev hlušec
ptákem roku. Na Železnorudsku se o něm určitě
dozvíte více také prostřednictvím naučné Tetřeví stezky (viz tip na výlet v tomto čísle ŽZ).
V suvenýrech u Vonáskových naproti železnorudskému kostelu si lze dokonce zakoupit plyšového tetřeva hlušce. Skutečný tetřeví kohout
je opravdu statný pták vážící až 6 kg. Právě Šumava je jednou z posledních lokalit, kde se ještě
s tetřevem můžeme setkat. V minulém století se
jeho stavy rapidně snížily a z lovného ptáka se
během poměrně krátké doby stala vzácnost.
Proto se v České republice řadí mezi živočichy
s nejvyšší ochranou – kriticky ohrožený druh.
Dodnes s určitostí nevíme, co způsobilo tak
drastický pokles v populaci tetřeva. Uvádí se
hned celá řada faktorů, která tento pokles mohla
zapříčinit. Mimo nadměrný lov v minulosti, klimatické změny a rušení v období rozmnožování
má negativní vliv i větší výskyt predátorů,
hlavně divokých prasat. Podle posledních údajů
žije na Šumavě jen okolo 200 kusů tetřeva.
Tetřevi žijí skrytým samotářským životem
v centrální části Šumavy, daleko od civilizace.

Tetřev hlušec, Foto Ivan Lukeš

Dospělí ptáci se živí převážně rostlinnou potravou, spásají borůvky, brusinky, jeřabiny, výhonky smrků a borovic. V zimním období
ozobávají jehličí, pupeny stromů a borůvčí. Jen
pro malá kuřata je nezbytná živočišná potrava
v podobě hmyzu.

Období toku

Období rozmnožování (toku) spadá do měsíce března a vrcholí v dubnu. Na tokaništích se
soustřeďuje několik kohoutů, kteří mezi sebou
bojují o přízeň slepic. Vítězný kohout je zakladatelem nového pokolení. Po spáření snáší tetřeví slepice 5 – 10 kropenatých vajec, na

šeho výletu, a to Národnímu parku Luzný – Neuschönau s turistickou Stezkou v korunách
stromů. Já sám jako účastník cesty po Stezce
v korunách stromů mohu zcela bez ostychu říci
za všechny členy zájezdu, že toto byl zlatý hřeb
celého výletu.
Po návratu z korun stromů jsme poseděli v restauraci na parkovišti a hodnotili celý zájezd,
kterému mimo jiné svědčilo i příjemné slunečné
počasí. Účastníci se jednomyslně shodli na vysoké turistické i společenské úrovni celé akce
a vyslovili jsme velké poděkování paní Antošové, sponzorům a všem, kteří umožnili důchodcům a zdravotně postiženým občanům
Železné Rudy absolvování tohoto výletu. Mnohokrát děkujeme!
Stanislav Bartl, člen SZP Šumava,
základní organizace Železná Ruda

Účastníci výletu Šumavou, Foto Stanislav Bartl

Tetřev hlušec

kterých sedí sama 26 – 28 dní. Malá kuřata se již
ve stáří 10 dnů pokoušejí poletovat a po jednom
měsíci jsou zcela opeřená. Velké ztráty na kuřatech v tomto období způsobují i klimatické jevy.
Výjimečně se stává, že některý kohout toká
i mimo období rozmnožování. Ztrácí plachost
a napadá, či se snaží pářit i s jinými druhy živočichů včetně člověka. Sám zoolog Ivan Lukeš
zažil několik takto „krotkých“ tetřevích kohoutů
a jednoho dokonce několik měsíců choval zcela
volně na zahradě mezi domácími zvířaty. Nejvíce se tento tetřev zamiloval do jezevčíka, se
kterým sdílel nejen misku na žrádlo, ale chtěl se
s ním i pravidelně milovat. Napadal i malé děti
a v případě nouze vystačil s jakýmkoliv pohybujícím se předmětem včetně auta. Dodnes není
zcela jasné, co způsobuje toto zvláštní chování.
Jedná se pravděpodobně o hormonální poruchu.
Takto „zblblí“ tetřevi se však těší velkému
zájmu fotografů a většina krásných fotografií je
pořízena právě s těmito zvířaty. V přírodě ale
nemá takto postižený jedinec bez pudu sebezáchovy naději na dlouhý život a dříve či později
je usmrcen predátory.
Připravila LCK s využitím publikace Šumava
objektivem zoologa od Mgr. Ivana Lukeše
z Muzea Šumavy v Kašperských Horách
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• Tip na letní výlet •
TETŘEVÍ STEZKA
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Železná Ruda tenkrát a teď

Na pěti zastaveních pojednává o životě tetřeva, který se v České republice v životaschopné populaci vyskytuje jen na Šumavě.
Informuje o vhodném prostředí pro jeho
život, o zajímavém aktu při tokání, vhodné
potravě a nebezpečích, která život tetřeva,
hnízdění a vyvedení mláďat přímo ohrožují.

Popis Tetřeví stezky

Délka: 5, 5 km. Převýšení: 400 m. Náročnost: lehká. Zastíněnost: 80 %. Zastavení: T1 Tetřev – charakteristika, T2
Výskyt tetřeva, T3 Kde se tetřevovi daří, T4
– Tetřeví tok a život, T5 Tetřev – mizící.
Značené stezky: stezka nemá vlastní
značení, tabule jsou podél červeně zna- První z pěti zastavení na Tečené silničky vedoucí z Debrníku (1,5 km třeví stezce, Foto LCK
od Železné Rudy) na sedlo Polomu
(značka pokračuje přes jezero Laka a Poledník na Modravu). Cesta je
vhodná jak pro pěší, tak pro zdatnější cyklisty. Před sedlem Polomu
a ze sedla Polomu jsou nádherné výhledy. Návrat buď po stejné cestě,
nebo na Novou Hůrku (+ 6 km) a autobusem zpět do Železné Rudy. Zpět
je možno jít přes vrchol Polomu na Gerlovu Huť nebo přes Grádl do Železné Rudy či na Novou Hůrku. Pozor!!! Tyto cesty jsou neznačené, doporučujeme jen pro turisty s dobrou orientací a dostatkem času, po cestě
fantastické výhledy na nejvyšší kopce na Železnorudsku i v Bavorsku.
Těm, kteří na cesty bez značení nechtějí jít, doporučujeme navštívit jen
vrchol Polomu po cestě od posledního zastavení a vrátit se zpět.

Tetřevi na Železnorudsku

Na Železnorudsku mají zásadní význam pro rozvoj zdejších tetřevích
populací území okolo Jezerní hory, Svarohu, Ostrého a Lomniček. Mimo
období toku jsou tetřevy využívány lokality v okolí Špičáku a Pancíře či
Můstku. Na tato místa navazuje výskyt tetřeva na Kochánovských pláních a jednak právě zde, na konci této naučné stezky, ve vrcholových partích Debrnické hornatiny. V těchto vyjmenovaných lokalitách se odhaduje
počet tetřevů až na sto kusů. O tetřevovi hlušci více také v tomto čísle ve
stálé rubrice Šumavský koutek zoologa.
S využitím Turistického průvodce Kletr připravila LCK

Před vchodem do nádražní budovy kolem r. 1954. Za bavorskou hranicí
stál komplex dřevěných zátarasů. Uzavírání celého nádraží z československé strany přicházelo postupně se zakázaným pásmem. Omezení začala
v květnu 1951 a vyvrcholila v září 1953. Směrem do Německé spolkové republiky propagovala nabubřele komunismus velká rudá hvězda. Pod ní
v oknech vévodily celému štítu obrazy Josefa Stalina a Klementa Gottwalda. Později po jejich smrti zdobily okna československé a sovětské
vlaječky a holubice míru.
Čerpáno z knihy Zdeňka Roučky Šumavou ze svobody do opony se souhlasem autora.
Připravil a současné foto pořídil fb

Železná Ruda – resort pro ty, kdo si jej ubrání

Spolek Vlčí máky (www.spolekvlcimaky.cz) je neziskovou organizací zaměřenou na podporu našich vojáků a zejména veteránů, kteří prošli nasazením
v některé z mnoha mírových misí, jichž se česká armáda v posledním čtvrtstoletí účastnila. Spolek jim
nabízí například právní a sociální poradenství, provozuje dobročinnou aukci vojenské výstroje (www.armyburza.cz/aukce) a v neposlední řadě buduje
program benefitů s názvem Army Friendly, do něhož
se zapojila i automobilka Opel.
A právě v rámci tohoto programu připravil spolek
ve spolupráci s Martinou Najmanovou z ITC Železná
Ruda speciální projekt podpory zdejšího cestovního
ruchu. Nese pracovní název „Železná Ruda – resort pro ty, kdo si jej
ubrání“. Jednak proto, že chtějí-li si místní hoteliéři, restauratéři a další
provozovatelé ubránit své živobytí i v době poklesu tuzemského turismu,
musí oslovovat nové a třeba i netradiční skupiny potenciálních zákazníků.
Dále – jako jsou vojáci připraveni bránit vlast, lze předpokládat, že se postaví i za „svůj“ rekreační resort, který na ně myslí a poskytnutím benefitů
jim i prokazuje tolik kýžené společenské uznání. V neposlední řadě – vždyť
Železná Ruda byla nejopevněnějším městem poválečného Československa

a památky z tohoto období (naučná stezka Utajená obrana železné opony) jsou unikátním lákadlem pro příznivce vojenství.
Slevy až 20 % pro vojáky v činné službě, v aktivní
záloze, novodobé válečné veterány i občanské zaměstnance Ministerstva obrany a jejich rodiny již poskytují: Hotel Ostrý, penziony Bultas a 103, chata
U Krále Šumavy a autokemp. Slevu z konzumace nabízejí restaurace iNet, Šumava, Bultas, dále Sport bar
a bistro v autokempu. V rámci volnočasových aktivit
se zapojil Ráj skřítků – pohádková dílna a Aktivity
Šumava – půjčovna motokár, koloběžek a lyží. Hlásí
se navíc další. Je třeba všem těm, na jejichž dveřích se
už brzy objeví samolepky Army Friendly, poděkovat, neboť svou vstřícností lákají nové zákazníky, z jejichž pobytu bude mít přínos celý turistický ruch na Železnorudsku.
Díky masivní kampani Spolku Vlčí máky v cílové skupině (sledujte
např. www.armyweb.cz – klikněte na vlčí mák) vkládáme do projektu
značné naděje. Více informací včetně možnosti zapojení, lze přímo v Železné Rudě řešit s vedoucím projektu panem Hynkem (tel. 608 608 223)
nebo v železnorudském ITC s paní Najmanovou.
Miroslava Pašková
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F O TO S E R I Á L –RYSÍ SLAVNOSTI 2014

Přibližně na tomto místě stál hraniční kámen, který označoval České království
a Bavorské království. Byl postaven v roce 1882 českou stranou. Byl odstraněn
pravděpodobně v roce 1939 a nebyl nalezen. Město Železná Ruda společně s Bavorskou Rudou chtěli tento hraniční kámen znovu obnovit jako symbol česko – bavorského sousedství. Kamenný sloup i s původními znaky byl postaven a slavnostně
odhalen 5. 7. 2014 v rámci oslav Rysích slavností zde na hraničním nádraží.
Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr se Švejkem vítají hosty a belvedérským pivem připíjejí na zdar Rysích slavností 2014

Starosta Michal Šnebergr se Švejkem pokřtili historický hraniční kámen pravou moravskou slivovicí

Osm odvážných borců absolvovalo Švejkovu soutěž v pití piva na čas, první zleva
letošní vítěz Tomáš T.

Drezína Václava Zahrádky s Milanem Hamplem je oblíbenou stálicí Rysích slavností

Hlavní organizátor Rysích slavností Václav Šebelík z ITC (zde v družném rozhovoru se Švejkem) děkuje panu starostovi, pracovníkům Technických služeb
Města a hasičům za jejich pomoc

Namísto české parní mašiny bavorští sousedé tentokráte na Rysí slavnosti zapůjčili historický vlak
Fotoseriál: Lucie Charlotte Kopecká
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KAM ZA DOBRÝM JÍDLEM, PŘÍJEMNÝM POSEZENÍM A ZÁBAVOU?

To vše a ještě více Vám nabízí stylová Zámecká restaurace a pizzerie, kterou najdete
přímo v centru Železné Rudy naproti kostelu
v bývalém loveckém zámečku (za inf. tabulemi
po schodech). Ve stejné budově se nachází také
Muzeum historických motocyklů.

U nás příjemně posedíte!

Můžete si vybrat zajímavý stylový interiér restaurace, lovecký salónek (nekuřácká místnost)
nebo uzavřené zámecké nádvoří s tanečním parketem a velkoplošnou TV. Salónek je možné
pronajmout uzavřené společnosti na pořádání
rodinných oslav, svateb, setkání přátel, atd. Pro
rodiče s dětmi je připravený venkovní dětský
koutek se skluzavkou, houpačkou, pískovištěm
a trampolínou. Maminky s kočárky i cyklisté
mají pohodlný přístup jak na nádvoří, tak do
interiérů restaurace.

U nás se opravdu najíte!

Polední menu se skládá ze 4 – 5 druhů jídel
v cenové relaci 99,- Kč včetně polévky (ke kávě
čerstvý zákusek zdarma). Dále si můžete vybrat
z bohatého jídelního lístku dle chuti, např. originální pizzy od 70,- Kč nebo minutky (velké
porce) od 120,- Kč. Nezapomínáme ani na těstoviny, ryby nebo lehké letní zeleninové saláty.
Nabídneme Vám také naše speciality, jako pečená irská žebra, grilovaná kolena a další.

Pro mlsné jazýčky připravíme např. palačinky
nebo ovocné a zmrzlinové poháry. Vaříme od
10.30 hod. do 22.00 hod.
Pro milovníky zlatavého moku jsme i v letošní letní sezóně zachovali bezkonkurenční
ceny za vynikající trutnovské pivo Krakonoš,
např. 11° 0,5 l za 19,- Kč a 12° 0,5 l za 25,- Kč
a abychom vyšli vstříc i „Plzeňákům“, točíme
též Gambrinus 11° 0,5 l za 25,- Kč.
Z dobře vybaveného baru si vybere opravdu
každý.

U nás se i pobavíte!

U NÁS OPRAVDU NAJDETE PŘÍJEMNÉ
POSEZENÍ A DOBRÉ JÍDLO!!!

Nádvoří

O letních víkendech Vás zveme na kulturní
akce a taneční zábavy se živou kapelou, které se
budou konat na uzavřeném zámeckém nádvoří.

Program akcí:

19. 7. sobota (17.00 hod.) – blues
„Country štreka“ – zahraniční host
26. 7. sobota (12.00 a 17.00 hod.) – vystoupení
skupiny historického šermu Rytíři Žichovice
– „Jak byl král v okovy vsazen“
16. 8. sobota (17.00 hod.) – country
„Country štreka“
Zámecká restaurace a pizzerie nabízí také
rozvoz pizzy a ostatních jídel po celé Železné
Rudě a Špičáku (denně od 11.00 – 20.00 hod.).

Objednávky jídel a případné rezervace loveckého salónku volejte na mob.: 601 572 700.

Rytíři Žichovice

Zámecká restaurace

Restaurace na nádraží
– terasa
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Nádražní restaurace na Špičáku opět v provozu!

Na Železnorudsku měly nádražní restaurace vždycky zvuk. Rádi tam
zavítali místní obyvatelé a samozřejmě turisté. Po delší době se život konečně vrátil do té na Špičáku. Jejího provozovatele Zdeňka Fürsta ml. od
jejího znovuotevření neodradila ani skutečnost, že právě po dobu letošních
letních prázdnin kvůli dlouhodobé výluce přestaly jezdit vlaky. Věří totiž,
že i přesto si lidé cestu do špičácké nádražní restaurace znovu najdou.
Těšit se hosté pochopitelně mohou na jídlo a pití – od polévek, přes hlavní
jídla až po palačinky a nanuky. A pivo prý mají jako křen!
„Od posledního majitele, co restaurace vyhořela, byla provozovna víc
jak rok zavřená. Lidé se stále ptali proč. Tak jsem se o to začal zajímat,
shodou náhod jsem se dal do řeči s lidmi, kteří měli zájem mně v tom pomoct… Dnes je restaurace denně v provozu od 10 do 22 hodin. Sedm dní
v týdnu vaříme čerstvá hotová jídla, minutky, domácí kynuté borůvkové
knedlíky a jiné speciality, připravujeme saláty. Nabízíme venkovní posezení na terase – perónu. Nekuřácká restaurace je zařízena v moderním
stylu včetně wi-fi připojení. Budeme se snažit, aby restauraci opět navštěvovalo spoustu lidí jako dříve – místní, chataři, turisté,“ říká Zdeněk
Fürst ml.
LCK

Česká jídelna Železná Ruda

Českou jídelnu najdete v přízemí budovy Coop Tipu v centru města.
Má otevřeno od pondělí do soboty od 10 do 16 hodin. Chcete-li rovnou
spojit nákup nezbytných potravin, nápojů a dalšího drobného zboží s obědem, není nic jednoduššího než setrvat v téže budově. Posedět se při jídle
a pití dá jak v prostorném interiéru, tak na zastřešené venkovní terásce.

VI. ročník srazu Kaipanů

Tradiční akce Milana Sklenáře z penzionu HABR v centru Železné
Rudy se konala ve dnech 13. – 15. 6. 2014. Z celé republiky se letos na
sraz Kaipanů sjelo 10 vozidel. Nejdelší cestu vážil účastník z Telče.
Účastnický rekord srazu však nepadl, poněvadž zatím nejvíce nadšenců
ve 24 vozech přijelo už v roce 2011. Na parkoviště k penzionu HABR
se také přišlo podívat i několik občanů ze Železné Rudy. V pátek dopoledne všichni závodili v motokárách Jiřího Loose ml. na špičáckých
Kaskádách – konečné pořadí: M. Jech, M. Kusý a R. Mundil. Odpoledne téhož dne došlo na vyjížďku do Bertesgaden. V sobotu odpoledne
následoval okruh Nýrsko – Kötzting – Zwiesel – Železná Ruda. Nezbývá, než se těšit na další ročník.
Milan Sklenář ve spolupráci s LCK, Foto Milan Sklenář

Restaurace na nádraží
– vnitřní posezení

Nedočkavci a labužníci si svoje chuťové pohárky podle jídelního lístku
České jídelny snadno „nastaví“ již v předvečer následujícího dne pročtením menu na Facebooku. Na výběr vždy máte ze dvou polévek, české
klasiky (vepřová se zelím a knedlíky, svíčková a guláš v různých variantách), denní nabídka čítá pět hotových jídel včetně neotřelých specialit
mezinárodní kuchyně. Vyznavači zdravé výživy možná upřednostní fit
program, jenž se sestává ze dvou jídel. Co se příloh k jednotlivým pokrmům týče, budou vám naservírovány v libovolném množství dle vašeho přání. V České jídelně je také možné využít nápojový automat
a v případě potřeby malý dětský koutek.
Setkáte se zde nejen s výbornou kuchyní, ale i se sympatickou obsluhou. A protože se, jak známo, jí i očima, při objednávce a placení u pultu
si zároveň uděláte zcela konkrétní představu o tom, jak daný pokrm vypadá a jak tedy asi bude chutnat. Příjemné prostředí České jídelny přirozeně dotvářejí obrázky na stěnách. Za povšimnutí rozhodně stojí dekorace
s lyžaři, která vám i v parném létě připomene, že jste zavítali do známého
střediska zimních sportů, jímž Železnorudsko bezpochyby je. Ještě na
jednu zvláštnost, jež pohladí zejména uši milovníků hudby, můžete mít
v České jídelně štěstí. Od pultu bez problémů dohlédnete do samotné kuchyně, kde často při přípravě pokrmů zastihnete odpovědného vedoucího
a šéfkuchaře v jedné osobě Kryštofa Částku. A ten si jako sborista Železnorudského smíšeného sboru při práci krásně a rád zpívá!
Lucie Charlotte Kopecká
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období: 1. červen 2014 – 1. červenec 2014

Vážení čtenáři,

uplynulý měsíc byl z hlediska mimořádných událostí jedním z těch klidnějších a až na jeden výjezd se jednalo o „maličkosti“. S německými
kolegy jsme uspořádali tradiční „Duhu“ a mladí hasiči vyrazili na výlet – na rafty, o tom se ale dočtete až v srpnovém ŽZ, do kterého si připraví článek. My se ale můžeme společně setkat již v sobotu 2. 8. při Tradičních železnorudských slavnostech, kdy budeme mít v pravé poledne opět ukázku nějakého našeho zásahu na křižovatce za hlavním stanem.

1 x požár

Události za červen 2014
1x technická pomoc

3. 6. 2014 – Likvidace menší olejové skvrny z plochy autobusové
zastávky u hotelu Ostrý.
3. 6. 2014 – Odstranění 30 m dlouhé skvrny na silnici v Hojsově
Stráži. Jednalo se o provozní náplň automobilu.

13. 6. 2014 – Pro někoho smolný pátek třináctého se jednoznačně naplnil pro naši jednotku, která vyjížděla k úniku neznámé
látky do Řezné. Na místě se ukázalo, že se jedná o únik
fekálií z prasklé jímky. Nevábný materiál byl na několika místech jímán, aby došlo k co nejmenšímu poškození vodního biotopu dále po proudu v Alžbětíně
a v Německu. Na místě také pomáhali profesionální hasiči z Klatov a chemická laboratoř z Třemošné, která
prováděla rozbory vody.

„Duha“

Již nespočet let v létě se koná malá
společná akce tzv. „Duha přátelství“, kdy
se na hraničním nádraží v Alžbětíně sjedou jednotky hasičů z obou Rud, tedy té
naší Železné a sousední Bavorské, a pomocí několika vodních proudů společně
vytváříme „Duhu přátelství“. Při slunečném počasí je pak vidět nádherná duha,
která se ale letos fotografovi ani na barevné fotce nepodařila zachytit .
Zpravodaj: Filip Brož

4x únik látek

15. 6. 2014 – Vyproštění psa uvízlého v plotě.

20. 6. 2014 – Naše jednotka byla povolána k nálezu pytlů s neznámou látkou. Likvidaci materiálu zajistila odborná
firma.
23. 6. 2014 – K menšímu požáru jsme byli povoláni poblíž autokempu. Zde došlo k poškození a zahoření izolace el. vedení vysokého napětí. Pohotovost elektráren provedla
odpojení vedení od sítě a zajistila si další opravy.
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Ani poslední měsíc školního roku se neobešel
bez knihovnických akcí. Tou nejznámější, která
proběhla celorepublikově v období od 1. do
7. 6., se stala akce s názvem „Týden čtení dětem
aneb Celé Česko čte dětem.“
Všechny třídy z I. stupně dostaly dopis z knihovny, ve kterém na tuto akci byly upozorněny.
V dopise stálo, že celý rok čtou žáci učitelům,
a proto v tomto týdnu budou číst učitelé žákům.
Žáci z jednotlivých tříd se měli domluvit na čase,

Týden čtení

místu a oblíbené knize, kterou jim přečte jejich
třídní učitelka. A protože si děti samozřejmě vybraly místo ke čtení venku a zrovna v tomto
týdnu nebylo moc hezké počasí, staly se v Železné Rudě z „Týdne čtení“ týdny čtení dva.
Nejprve vyrazila 4. 6. číst 5. třída, která si vybrala jako místo k četbě Pohádkovou cukrárnu.
Zde děti dostaly k přednesu paní Marešové výbornou osvěžující malinovku, za kterou patří
velké díky panu Malému. Paní Marešová četla
dětem úryvek z knihy Harry Potter a Ohnivý
pohár od J. K. Rowlingové.O dva dny později,
tedy 6. 6., vyrazily číst hned dvě třídy. 2. třída si
za cíl zvolila lavičky na fotbalovém hřišti.
A protože se jejich třídní učitelka Jana Prošková
nemohla čtení účastnit, zdárně ji nahradila
slečna Zemanová, která dětem přečetla knihu
Karkulín je nejlepší od Astrid Lindgrenové. Pár
kroků od druháčků se usadila 3. třída, konkrétně

Před prázdninami ještě prvňáci, po prázdninách už druháci, na snímku se svojí třídní učitelkou
Mgr. Hanou Fischerovou
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Děti na kynologickém cvičišti

Prosluněné dopoledne 17. 6. 2014 zvolila předsedkyně Kynologického
klubu v Železné Rudě Renata Neumannová pro ukázku výcviku psů, která
byla určena všem třem třídám místní mateřské školy. Sluníčka, Čmeláky
a Broučky s jejich paními učitelkami pozvala přímo na cvičiště. Společnost jí při tom kromě její feny Cerry z Lomeckého polesí dělaly dvě sympatické záchranářky ze Svazu záchranných brigád kynologů Plzeňského
kraje – Monika Pospíšilová s oficiálním záchranářským psem Horské
služby Badem a Zuzana Marková s foxteriérem Andromedou, familiárně
zvanou Medunka.
Přítomné kynoložky děti srozumitelnou formou seznámily s teorií výcviku záchranářských psů a přidaly i sérii praktických ukázek. Psy, pro
něž je práce evidentně zároveň koníčkem, děti odměňovaly spontánním
potleskem. A co víc! Předškoláci se vůbec nebáli si pejsky pohladit. Zaujala je také dva kilogramy těžká dřevěná činka, kterou musí psi na povel
aportovat. Také psům fandili při zdolávání překážek. Několik odvážlivců
si po vybídnutí dokonce neváhalo nasadit figurantský rukáv a roli figuranta si za bedlivého dozoru a asistence kynologických odbornic se psy v
akci na chvíli vyzkoušet. Úspěch u malých diváků slavila možnost schovat se na cvičišti po dvojicích či malých skupinkách a následně se nechat
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na houpačkách a prolézačkách u fotbalového
hřiště. Tam jim paní učitelka Štádlerová četla
známou knihu Bubáci a hastrmani, kterou napsal i ilustroval Josef Lada. 4. třída otevřela
„Druhý týden čtení“ hned v pondělí 9. 6. Vydala
jsem se s nimi a s jejich třídní učitelkou paní Bělohoubkovou „za bobrem“, což bylo místo na
Železném potoce v části pod pensionem Valmi.
Zde se úplně nabízí, že jsme si mohli přečíst
Hochy od Bobří řeky, ale knihu jsme nevybíraly
my dvě, nýbrž děti, takže paní učitelka Bělohoubková četla knihu Poklad kapitána Williama
Kidda od Oldřicha Růžičky. Druhý týden čtení
ukončovala 13. 6. v solné jeskyni v hotelu Belveder 1. třída s knihou Dobrodružství včelky
Máji. Děti se rozdělily do dvou skupin, na kluky
a holky, protože všichni najednou by se do solné
jeskyně nevešly. Paní učitelka Fischerová byla
na tuto variantu připravena a knihu měla nakopírovanou. Nejprve četla danou část knihy
v solné jeskyni holkám a já tu samou část četla
klukům u belvederského ohniště a poté se skupiny prohodily. Na závěr se děti nasvačily
a mohli jsme vyrazit zpátky do školy. I když
přece jen ještě jedna zastávka byla, a to u Pohádkové cukrárny, kde děti dostaly od paní učitelky sladkou zmrzlinu.
A chvilku ještě u prvňáčků zůstaneme. Poslední červnový týden se děti z 1. třídy zastavily
ještě v knihovně, kde jim bylo pogratulováno ke
krásnému čtení a děti byly přivítány do světa
čtenářů. Dostaly krásnou knihu Abeceda od
Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka
z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka.
Všem přeji krásné prázdniny, spoustu prima
zážitků a hlavně žádný úraz! Sluníčkové léto
s úsměvem na tváři přeje
Aneta Šárka Šebelíková

ŠKOLY



vyhledat cvičeným psem. Nakonec děti pejskům vytvořily dlouhou „zlatou bránu“, pod níž psi bez okolků probíhali. Příjemné setkání se neobešlo
bez pamlsků pro psy, lízátek pro děti a skupinového fota na památku.
LCK

Osazenstvo školky na cvičišti Kynologického klubu Železná Ruda při ukázkách kynologů ze Svazu záchranných brigád kynologů Plzeňského kraje, Foto
LCK
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Zakončení školního roku v mateřské škole

První tropické teploty v červnu již naznačovaly blížící se léto a s ním dobu výletů, dovolených a pro děti prázdnin. Děti z mateřské školy
se vydaly letos na výlet na hrad Velhartice. Na
nádvoří hradu se hned zabavily několika úkoly.
Skládaly dřevěné puzzle princezny a rytíře, dobývaly hrad házením měkkých hadrových
míčků na jeho maketu, mohly si pohrát s plyšáky v malém divadelním paravánu. Potom je
přivítal šašek s velkým bubnem a popovídal si
s dětmi o hradu Velharticích. Při prohlídce provázely děti ještě dvorní dáma, páže, bílá paní
a dávaly dětem další úkoly. Nakonec děti čekalo
opravdové divadlo „Jak zachránit princeznu“.
Výlet se vydařil a děti se vrátily spokojené
domů.
V mateřské škole jsme v následujících dnech
zhlédli ještě jedno divadelní představení divadla
Dráček paní Kašpárkové. Tentokrát to byla pohádka „O malé velrybě“. Představení vonělo
dálkami moře, nechybělo napětí příběhu, vtip
i písničky. Moc se dětem vše líbilo.
U dvou kytek na paloučku bylo odpoledne
24. 6. plno Broučků. A bylo to na školkové zahradě, protože se konala velká zahradní slavnost, kde byly děti ze třídy Broučků pasovány
na školáky. S dětmi se loučily jejich paní učitelky Marta Windsor a Monika Najmanová
a vítal je jako školáky pan ředitel Ctirad Drahorád. Kdo chtěl, oblékl se do kostýmu a zkrášlil
si i svůj obličej. Na děti čekalo několik stano-

višť s různými hrami a úkoly a po splnění všech
úkolů drobná odměna. Pod prostorným stanem
bylo příjemné posezení s velkým množstvím
dobrot, které napekli maminky a tatínci dětí.
Dále si děti opékaly buřtíky a zapíjely nealkoholickými nápoji. Počasí nám také přálo
a mnozí se rozcházeli za soumraku. Celé odpoledne se vydařilo díky všem paním učitelkám
z MŠ, školákům Leoně Marešové, Nikol Podlešákové, Anetě a Pavle Podroužkovým, Adéle
a Štěpánce Topinkovým, Martinovi Windsorovi
a Filipovi Najmanovi, kteří pomáhali při realizaci soutěží. Moc děkujeme všem maminkám
i tatínkům, kteří na tuto slavnost napekli dorty,
koláčky, perníky a jiné dobroty. Děkujeme
sponzorům, kteří na zahradní slavnost přispěli:
Řeznictví Šnebergr – pan Michal Šnebergr,
ZKD Sušice COOP Tip Železná Ruda – pan Miroslav Janoušek, Česká jídelna Železná Rudapan Kryštof Částka, Hasiči Železná Ruda, Lesy
ČR, Správa Železná Ruda – pan Jiří Najman,
manželé Kambovi, Strakonice. Definitivně jsme
se s předškoláky rozloučili v pátek 27. 6. „výkopem“ z MŠ.
Než jsme se rozešli na prázdniny, absolvovali
jsme ještě dvě poučné i zábavné akce, z toho
jedno dopoledne jsme jezdili na kolech a koloběžkách pod dohledem policisty Josefa Škacha.
Děti se učily znát několik dopravních značek
a připomněly si pravidla bezpečné chůze a jízdy
na kole. Předškolní děti jsou především chodci,

Výlet na stanici Horské služby

26. června se 4. a 5. třída zúčastnila exkurze na stanici Horské
služby na Špičáku. Záchranář Štěpán Pospíchal nám pověděl něco
o vzniku Horské služby, dále předvedl, jak se postarat o zraněné
a ukázal nám batoh se záchranářským vybavením jednotlivců. Vysvětlil nám, jak a při čem se konkrétní věci používají. Na závěr jsme
si mohli prohlédnout záchranářskou techniku a horolezecké náčiní.
Děkujeme Horské službě Šumava za příjemné a poučné dopoledne.
Natalie Aschenbrennerová, 5. třída ZŠ Karla Klostermanna,
Železná Ruda

Železnorudská mládež na stanici Horské služby na Špičáku, Foto Radka Marešová

na kole mohou jezdit pouze pod dozorem osoby
starší 15 let. Děkujeme panu Škachovi za to, že
nás pravidelně navštěvuje a společně preventivně předcházíme zbytečným nehodám a úrazům dětí v silničním provozu.
V atriu základní školy se malí muzikanti paní
učitelky Najmanové rozloučili se svým celoročním muzicírováním „Koncertem pro radost“.
Paní učitelka Miloslava Amortová děkuje
paní Libuši Löffelmannové za velké množství
materiálu, který darovala do ekodílny naší mateřské školy.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné
léto!
Za kolektiv MŠ Ludmila Havelková

Slavnostní rozloučení se školním rokem ve škole.
Hlavní roli v pátečním dopoledni měli loučící se
žáci deváté třídy. Se školní docházkou se rozloučili
originální písničkou s textem o učitelích, Foto Ctirad Drahorád

Sportovci Železnorudska 2014

Pod záštitou starosty města Michala Šnebergra uspořádala v předposlední
školní den Komise sportu a mládeže slavnostní odpoledne. Zaplněná aula
mnohokrát potleskem ocenila výborné výsledky mladých sportovců. Celkem bylo nominováno 35 mladých talentovaných sportovců a 10 sportovců
dorosteneckého věku. Letošní vyhlášení se neslo na vlně velkého úspěchu
Jaroslava Snášela v dráhové cyklistice. Mezi lyžaři se nejvíce tleskalo Barboře Zíkové za medaile ze Zimní olympiády dětí a mládeže a dva tituly
mistryně Česka a Německa. K oceněným sportovcům, kteří úspěšně reprezentovali Železnou Rudu na republikových závodech, patří Tereza Fischerová, Michal Svítil, Vojtěch Novotný (všichni biatlon), Filip Najman,
Vítězslav Varga, Marek Müller (sjezdové lyžování) a plavci Leona Marešová a Martin Windsor.
Ocenění také dostalo žákovské záchranářské družstvo, které na republikovém finále soutěže mladých zdravotníků v Praze obsadilo 5. místo.
V kategorii Sportovní legendy železnorudského sportu byl letos oceněn
dlouholetý sportovní funkcionář kopané, stolního tenisu a nohejbalu Rudolf
Pavel. Slavnostní atmosféru doplnili mladí muzikanti Zuzana Kulhánková,
Martin Toul (oba klavír) a Vít Mahovský (kytara a zpěv) o hudební zážitek.
Na fotografii z vyhlášení výsledků (autor Jaroslav Fischer) je mladé družstvo biatlonistů. Zleva
Tomáš Pscheidt, Miroslav Štádler, Michal
Svítil, Tereza Fischerová, Vojta Novotný, za
nepřítomného Roberta
Svítila bratr Davídek
a moderátor Ctirad Drahorád.
Ctirad Drahorád
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Harakiri Water Jump Opening
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V sobotu 28. června se konalo již 6. otevření skoku do vody. To proběhlo opět pod taktovkou spíkra „Ričiho“ a jeho party Harakiri Gang,
kteří si na letošek nachystali moderní a atraktivní novinku – 25 m dlouhou skluzavku se skokem do vody. Kromě tradičních lyžařských a snowboardových závodů proběhl i závod v přejezdu vodní nádrže po dřevěné
lávce na kole, kde nebyla nouze o pády a kotrmelce do vody. Na závěr odpoledne byla poprvé pro veřejnost postavena obří skluzavka, která sklidila
největší úspěch a vyzkoušelo si ji i několik diváků, kteří se přišli jen podívat na závody. Jak skluzavka, tak možnost si skočit na lyžích či snowboardu, jsou kdykoliv po domluvě k dispozici – více info a také fotek
i videí najdete na www.harakirigang.cz, nebo www.facebook.com/harakirigang .
Text a foto fb

Longboardy a duatlon na hřišti
ZŠ Karla Klostermanna

vzniklo oboustranné „prkno“ a vznikaly i první invertní (longboardové)
trucky. Odstartoval se i longboarding. Španělská scéna je velmi aktivní,
slovenská také, ČR je svěřen jeden závod světového poháru. Je celá řada
technických fines, kterými se longboarding a skateboarding liší a koneckonců se liší i příznivci těchto sportů. Longisti nemají takovou potřebu
U-rampy, jde zejména o společnou zábavu a pohyb, kdekoliv je to vhodné
a bezpečné. Takové místo je například i hřiště základní školy. Když je
k tomu muzika, pohyb přijde sám. Tancování na longu je disciplína, kterou zájemci objevují zcela intuitivně. Děti ze školy i rodiče zkusili trochu
z tohoto pohybu, který prostě neškodí. Cesta k dancingu vede přes základy jízdy a je k ní už třeba vědět, kam a kdy přenést váhu a mít prkno
celkově pod kontrolou. K jeho provozování stačí hřiště umožňující jízdu
všemi směry.
K tomu se využívají delší prkna okolo 45 palců (115 cm) a šířky okolo
12 palců (30 cm). Kola a trucky mohou být identické jako pro cruising.
Zcela speciální desky a podvozky jsou pro sjezd. Tuto disciplínu my nijak
nepreferujeme, jsme na začátku 50-ky a zábava je pro nás zajímavější než
výkon. Na Špičáku 85 je manufaktura Šumava longboards. Proto je logické,
že právě v Rudě se vyzkoušely různé typy longů, nejen co tvarů, délek,
pružností, podvozků, ložisek, griptape, velikosti a tvrdosti koleček. Ozna-

Hřiště a zábava patří k sobě. Atletika a longboardy dohromady? Proč ne.
Podstatné je, že jde o bezpečné prostředí pro všechny. Také 17. 6. 2014 se
jej podařilo příjemně a předprázdninově oživit.
Atletiku a výkony ukázali žáci v duatlonovém závodu pod vedením ředitele Ctirada Drahoráda. Před vlastními závody se téměř všichni pobavili
s longboardy. Longboardy nejsou skateboardy – jakkoliv jde na první pohled o podobný sport a jakkoliv to není nic nového pod sluncem. Je to
sport, který vznikl kdysi v okolí St. Monicy. Tehdejší surfaři hledali způsob dopravy na pláž a zábavu na dobu, kdy nejsou vlny. Kolem roku 1989

Stela Řeháková zvládá jízdu na longboardu s přehledem

čení bývá v angličtině – carving, cruising, dancing, cross-stepping atd. Každému vyhovuje jiný typ a jiné parametry – jako je tomu u lyží.
Šumava longboards má ve znaku sovu. Jednotlivé typy longů se jmenují např. Liška, Ještěrka atp. Zájemce si může v manufaktuře pod vedením i vyrobit svůj vlastní long, nebo si alespoň udělat zcela vlastní motiv.
Materiály jsou eco a hi-tech, včetně carbonových vláken atd.
S Florianem Hollmannem doporučujeme věnovat základům co nejvíce
času – zejména brždění a předvídání terénu. Nácvik je důležitý, jakkoliv
děti popadly prkna a hned je pádily zkoušet. „Mám strašně rád českou
spontánnost, je fajn, ovšem špetka laskavé disciplíny neškodí“, dodává
Florian Hollmann. Když je pohyb pod kontrolou, tak si jej člověk užívá
jako snowboard a bez skipasu kdykoliv, když je venku sucho. Pro děti je
long celoroční kamarád.
Udělali jsme zkušenost, že děti roztěkané z počítačů se právě u tohoto
typu pohybu znovu učí koncentraci, a to je dlouhodobě velmi pozitivní
pro zdraví. Rovnováha, koncentrace, zábava s ostatními – i to bylo vidět
na hřišti 17. 6. 2014.
Text: Pavla Řeháková, Foto Florian Hollmann

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Nová fotbalová sezóna 2014/2015

Drazí sportovní fanoušci a hlavně vy naši, fotbaloví, kteří se nemůžete dočkat začátku sezóny, máme zde pro vás rozpis zápasů podzimní části nového
ročníku soutěží III. a IV. třídy mužů, které budou naše týmy hrát. Ano, bohužel došlo k tomu, že „A“ tým sestoupil z Okresního přeboru do nižší soutěže
(III. třídy), ač do poslední minuty bojoval, co to šlo a dokonce v posledním zápase porazil vítěze skupiny, leč to o pouhý bod na udržení nestačilo. Stejně tak
nebyl do poslední chvíle jasný osud „B“ týmu, který se hlavně v podzimní části
také potýkal s nedostatkem hráčů a zvažovalo se jeho zrušení, ale vůle hlavních
tahounů týmu hrát i v další sezóně byla veliká, že nakonec byl přihlášen i pro
novou sezónu, a tak se můžete těšit opět na víkendy plné fotbalu, kdy budou v
Rudě hrávat dva dospělé týmy a navíc dorostenci, kteří se sloučili s hráči
z Nýrska a budou hrát zápasy střídavě v Ž.R. a Nýrsku. Rozlosování jejich zápasů ale bude k dispozici až po uzávěrce ŽZ, proto je přineseme v příštím čísle.
Tabulky jsou konečné pořadí po uplynulém ročníku.

Muži „A“ – III. třída

9. 8.
16. 8.
23. 8.
30. 8.
6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.
11. 10.
19. 10.
25. 10.
2. 11.

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle

Ž. Ruda „A“ – Týnec
Švihov – Ž. Ruda „A“
Ž. Ruda „A“ –Budětice
Ž. Ruda „A“ –Kašper. Hory
Hartmanice – Ž. Ruda „A“
Ž. Ruda „A“ – Velhartice
Milčice – Ž. Ruda „A“
Ž. Ruda „A“ – Žihobce
Dešenice – Ž. Ruda „A“
Ž. Ruda „A“ – V. Hydčice
Zavlekov – Ž. Ruda „A“
Ž. Ruda „A“ – Bezděkov
Svéradice „B“ – Ž. Ruda „A“

(12. kolo)
(13. kolo)
(1. kolo)
(2. kolo)
(3. kolo)
(4. kolo)
(5. kolo)
(6. kolo)
(7. kolo)
(8. kolo)
(9. kolo)
(10. kolo)
(11. kolo)

17.00
17.00
17.00
17.00
14.00
17.00
16.00
16.30
16.00
16.00
15.00
14.30
14.00

Muži „B“ – IV. třída sk. „A“

10. 8.
16. 8.
24. 8.
30. 8.
7. 9.
14. 9.
28. 9.
5. 10.
12. 10.
18. 10.
26. 10.
2. 11.

neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
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Žel. Ruda „B“ – Chudenice (12. kolo)
Dlažov – Žel. Ruda „B“
(13. kolo)
Žel. Ruda „B“ – SK Ježovy
(1. kolo)
Křenice – Žel. Ruda „B“
(2. kolo)
Žel. Ruda „B“ – S. Měčín „B“ (3. kolo)
Měcholupy – Žel. Ruda „B“
(4. kolo)
Žel. Ruda „B“ – Bolešiny „B“ (6. kolo)
Vrhaveč „B“ – Žel. Ruda „B“
(7. kolo)
Žel. Ruda „B“ – Neznašovy
(8. kolo)
Spůle – Žel. Ruda „B“
(9. kolo)
Žel. Ruda „B“ – Janovice „B“ (10. kolo)
Nýrsko „B“ – Žel. Ruda „B“
(11. kolo)

14.00
17.00
13.30
17.00
13.30
16.00
13.30
16.00
13.30
15.30
13.30
14.00

Tabulka dorostu po uplynulém ročníku:

fb

Strhující finiš Filipa Najmana (vlevo) a Roberta Svítila (vpravo) v boji
o prvenství v premiérovém dětském duatlonovém závodu, Foto LCK

Medvědice Luna ze zooparku v bavorském Neuschönau přivedla na svět toto
roztomilé medvídě, které se hned začalo u návštěvníků těšit velké oblibě,
Foto Václav Chabr
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