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Vážení čtenáři,

ZDARMA

www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Železnorudského zpravodaje, dostává se k Vám prosincové vydání a to, jako vždy, v čase
před jedněmi z nejkrásnějších svátků v roce. Proto mi dovolte, abych Vám popřál hezké
a klidné vánoční svátky, opravdové štěstí a hodně zdraví v novém roce a nám všem dostatek sil pro hledání pozitivních cest pro další perspektivní a úspěšnou budoucnost.
Michal Š n e b e r g r,
Starosta města Železná Ruda

MĚSTO

ŽELEZNÁ
RUDA

V roce 1965 byla v Rudě otevřena nová obchodní zóna Jednoty s první
malou samoobsluhou s drátěnými košíky, bufetem s jídlem „na stojáka“, cukrárnou a průmyslovým zbožím.
Za téměř padesát let se toho moc nezměnilo. I skladba obchodů je
obdobná – tam, kde byla samoobsluha je nyní Kebab, v místech kde bývalo občerstvení s cukrárnou je i dnes, ale navíc s koutkem pro děti
a namísto průmyslového zboží nyní seženete „levné všechno“.

Tenkrát a nyní - Jednota
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Železnorudské zvony

Snad se někteří lidé pozastavili nad tím, že
v odpoledních hodinách 27. 10. t.r. hned několikrát uslyšeli bít zvony z kostela Panny Marie
Pomocné z Hvězdy.
Ten den totiž přijeli dva pánové z českobudějovického rozhlasu, aby zvuk těchto zvonů
nejen nahráli, ale také aby zvony prohlédli, pořídili jejich snímky a zdokumentovali je. A bylo
to jen dobře, protože jejich poslední obhlídka se
konala v roce 1970 za působení P. Antonína Prokeše a vznik staršího zvonu tehdy datovali do
r. 1914.
Letošní zkoumání ve věži kostela bylo podrobnější a také přesnější, takže jeho výsledky
jsou následovné.
Hned u níže zavěšeného, tedy staršího zvonu,
který je zasvěcen Panně Marii, došlo k překvapení. Není mu 100 let, jak zněl starší posudek,
ale rovných 500. Na jeho obvodu je umístěn
latinský nápis: „L. P. 1514 mě zhotovil mistr
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Bartoloměj v městě pražském.“ Horní část nese
reliéf sedící Panny Marie, která si čte v knize.
Ladění a2, průměr 50,3 cm a váha 85 kg.
Druhý zvon umístěný výše je zasvěcen sv. Josefovi. Na reliéfu uprostřed pláště zvonu je
sv. Josef s Ježíškem v náručí a s lilií v ruce. Ve
stejné rovině se nachází dvojverší: „Byl jsem zasvěcen věrným duším po těžkých časech války
a utrpení.“ Nápis na spodní obrubě: „1922 mě
ulil Richard Herold z Chomutova.“ Texty tohoto
zvonu jsou v němčině. Ladění b2, průměr 45 cm
a váha 60 kg.
Omlouvám se, že pořad o železnorudském
betlému jste v ohlášeném termínu (26. 11.) nemohli vidět. Až později totiž z ČT oznámili
změnu. Takže avizovaný pořad přeložili na
20. 12. 2014, bude to opět na ČT2 v 10 hod.
v pořadu Folklorika. Reprízu uvedou 24. 12.
2014, avšak vysílací čas si musíme najít ve vánoční nabídce ČT.
Kovácsová

„Stokrát se mohl Ježíš narodit v Betlémě, nenarodil-li
se ve tvém srdci, pak to bylo všechno zbytečné.“
(Angelu Silesius)
Drazí, přeji Vám, abyste nejen v příštím roce 2015,
ale i v celém dalším životě měli v sobě mnoho zážitků
s Boží láskou, rostli v této zkušenosti a umocňovali
ji osobním svědectvím.
Kéž nás Pán naučí darovat se tak, jak se daroval On
a milovat tak, jak miloval On,
abychom nalezli pravou radost.
To vám ze srdce přeji a v modlitbě
vyprošuji.
Požehnané svátky vánoční
a šťastný Nový rok
přeje P. Vendelín

Advent v MŠ

Předvánoční čas je významný a plný očekávání, zvláště pro děti. Děti
ze třídy Čmeláků si pospíšily a již v listopadu navštívily poštu, kde
odeslaly svoje dopisy Ježíškovi. Nyní trpělivě čekají, zda dostanou nějakou poštovní zásilku.
V době adventu se všichni připravují na vánoční svátky. Děti v mateřské škole vyrábí různá přáníčka a dárky. Sluníčka se sešla se svými
rodiči 3.prosince v ekodílně. Pod vedením paní učitelky Katky Červené a Milušky Amortové tvořili výrobky z hlíny. Ještě jedna dílna pro
všechny děti a jejich rodiče se uskuteční v MŠ 10.prosince.
K 5.prosinci neodmyslitelně patří návštěva Mikuláše, anděla a čertů.
Přišli k nám ze základní školy a za písničku nebo básničku jsme dostali
drobný dárek. Protože byly všechny děti hodné, nikdo se do pekla nedostal, a tak jsme zůstali v MŠ všichni dál.
Děti se ve svých třídách pilně připravují na vánoční besídky pro své
rodiče a prarodiče.
Na 9.prosince zvou srdečně Čmeláci, na 11.prosince se těší Broučci
a 15.prosince vás přivítají Sluníčka.
V předvánočním čase 4.prosince ještě stihli
vyjet předškoláci (Čmeláci) na výlet do
Německa. V rámci spolupráce se školkou
v Bavorské Rudě jsme byli pozváni do Wildniscampu am Falkenstein v NP Bavorský les.
V tomto přírodním kempu se nachází šest tematicky zaměřených chatek. Tři z nich jsme
navštívili a pobyt v nich nám umožnil různorodé vlastní prožitky a poznání. Cestou mezi
chatkami jsme hráli v lese zajímavé hry s přírodninami. Děti měly velkou radost, když si
procvičily i několik německých slovíček.
Měli jsme obavy z chladného počasí, pořádně
jsme se oblékli, ale bylo překrásně, usmálo se
na nás i sluníčko. Děti byly šťastné a spokojené, celý výlet se vydařil. Ještě jednou našim
kamarádům z německé školky děkujeme.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům
šťastné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce 2015.
Za kolektiv MŠ L. Havelková
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Ze školy i za školou

Ředitelský šuplík

Obvykle v tomto adventním času můj šuplík
věnuji bilancování. Je hezké pozorovat školáky
i učitele těšící se na Mikuláše a poté na Vánoce. Žáci sní o chytrých telefonech či tabletech, paní učitelky své hovory od písemek
zavádějí raději na pečení cukroví či zdobení
stromků. Jen ten sníh chybí, aby přidal ladovskou krásu třpytících se sněhových vloček ve
svitu slunečních paprsků.
Koncem listopadu adventní atmosféru narušila příhoda mého zástupce. Je to velmi nepříjemná situace, že tento Pan Matematik ve škole
skončil. Učitel je také člověk, ale za chyby platí
mnohonásobně víc než v jiné profesi. Velice
smutné je chování médií a některých lidí, kteří
využili možnosti si do bývalého kolegy kopnout. Potěšující naopak jsou pro mne zprávy, že
žáci se chystají v případě problémů s matematikou u pana učitele hledat pomoc. Kdyby kolega
nebyl dobrým učitelem, určitě by tomu tak nebylo.
Šimon Macalík v zajetí čertů

PODĚKOVÁNÍ

VEDENÍ HOTELU
ČERTŮV MLÝN

Tímto bych chtěl, za plavecký oddíl SC ZWIESEL, poděkovat vedení hotelu Čertův mlýn, konkrétně jeho řediteli Rudolfu Latkovi, za opakované
poskytnutí veškerého zázemí pro přípravu místních
nejmladších plavců v období, kdy je přechodně uzavřen bazén ve Zwieselu. Na závěr uvádím, že toto je
vedením poskytnuto zcela nezištně a ZDARMA!!!
Za oddíl plavání SC ZWIESEL Jiří Mareš.

•

Ze školy i za školou
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Mikuláš se svojí družinou ve škole

Vánoce ve škole, to je velké zkoušení vánočního představení
žáků II. stupně a adventního tvoření na I. stupni. Ve školce si
všechna oddělení odehrají vánoční představení pro rodiče.
V každé třídě se rozsvítí vánoční stromky. Školáci si v poslední
den školy v roce 2014 nadělí dárečky.
Ještě jednou děkuji bývalým zastupitelům za splnění slibu (pro
neinformované – odměn za práci se zastupitelé vzdali ve prospěch
školy (nové zastupitelstvo také – pozn. redakce). Jejich odměny
právě učitelky ze školky přeměňují na chybějící hračky, výtvarné
potřeby a stavebnice. Ve školce budou bohaté nadílky. Nově zvoleným zastupitelům přeji klidné Vánoce a hodně sil v řízení města
a podporování školy.
Děkuji všem rodičům, příznivcům školy, žákům a samozřejmě
všem kolegům učitelům a zaměstnancům školy za podporu
a práci pro školu v roce 2014.
Všem vám přeji mnoho krásných chvil se svými blízkými
o Vánocích a hodně štěstí a lásky v novém roce.
Ctirad Drahorád

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ

V minulém čísle Železnorudského zpravodaje jsme představili
prvních sedm nově zvolených zastupitelů a starostu města. Nyní tedy
zbývá poslední pětice. Do uzávěrky zpravodaje nám bohužel nestihli
zaslat svůj příspěvek pánové Karel Papež a Tomáš Horek, takže zde
je alespoň trojice zastupitelů.

Jan Kořán: chtěl bych poděkovat všem
voličům za vysokou účast při letošních
volbách. Je vidět, že lidem záleží na budoucnosti Železné Rudy.
Já se budu i nadále snažit zachovávat
zdejší krásnou přírodu, současně podporovat všechny trvale žijící občany i podnikatele a zásadně nepodporovat politiku
rozrůstání se domů, které slouží pouze
k víkendovému obývání, čímž se ochuzuje
nejen naše město, ale i všichni místní obyvatelé.

SPRÁVNÍ ODBOR

ODPADY?!

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že
v nejbližších měsících dojde k rozšíření možností odstraňování odpadů, a to kovů a biologicky rozložitelných odpadů – v souvislosti
s novelou zákona o odpadech – a zároveň bude
otevřen nový sběrný dvůr, dovolujeme si už
nyní připomenout zásady fungování systému
odstraňovávní odpadů ve městě Železná Ruda.
Fyzické osoby, mající trvalý pobyt v městě
Železná Ruda platí místní poplatek v současnosti ve výši 200,-Kč; za to je odvážen komunální odpad z popelnic/kontejnerů a separovaný
odpad mohou odkládat do příslušných kontejnerů na papír, plast/nápojové kartony a sklo,
které jsou rozmístěny většinou na pozemcích
města( jedná se o 37 stanovišť – hnízd ). Fyzické
osoby mohou také využívat služeb sběrného
dvora, to znamená, že mohou zdarma odkládat
odpady, které se ve sběrném dvoře vybírají,
pouze za objemný odpad nad 50 kg/osobu zaplatí 4 Kč/kg.
Fyzické osoby podnikající a právnické
osoby si zajišťují vývoz popelnic/kontejnerů
sami na základě uzavřené smlouvy. Pouze na
nich tedy záleží, s kým si smlouvu uzavřou; většina využívá služeb firmy ZKS, někteří firmy
Rumpold. Totéž platí i pro separovaný odpad;
opět musí mít uzavřenou smlouvu. V tomto případě má většina uzavřenou smlouvu s městem
Železná Ruda. Určitě je to výhodné, a to z několika důvodů : a) nemusí mít vlastní nádoby,
b) tyto nádoby jim nestojí na jejich pozemku,
c) nemusí si udržovat přístup k těmto nádobám
v zimním období a d) v neposlední řadě si ani
nemusí hlídat četnost vývozů. Separovaný

odpad prostě mohou odložit do příslušných
nádob na stanovišti - hnízdě kdekoliv v městě
Železná Ruda.
S novelou zákona o odpadech, která nabyde
účinnosti 1.1.2015 město Železná Ruda určilo
místa k odkládání kovů a biologicky rozložitelného odpadu pro fyzické osoby. Kovy se
mohou odkládat ve sběrném dvoře a pro biologicky rozložitelný odpad hledáme co nejlepší
variantu tak, aby to bylo v souladu se zákonem
a zároveň výhodné pro občany.
Fyzické osoby podnikající a právnické
osoby si dle současné legislativy odstraňování
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Milan Kříž: Zvolení do zastupitelstva
města chápu jako velký závazek vůči občanům a za projevenou důvěru všem děkuji. V dalším volebním období budu
pokračovat v práci na projektech, které
povedou k rozvoji infrastruktury města i
zvýšení atraktivity celého Železnorudska.
Věřím, že nově složené zastupitelstvo
najde společnou „řeč“ v řešení potřeb občanů a realizaci obecně-prospěšných záměrů.

Radek Roubal: Vážení spoluobčané,
letos v srpnu uplynulo již čtvrt století co
jsem začal v Železné Rudě žít a pracovat.
Proto mi není lhostejné, jakým směrem se
bude dění v našem městečku ubírat. Již
třetí mandát zastupitele je pro mne velice
zavazující. Svým rozhodováním bych
chtěl přispět k tomu, aby Železná Ruda
byla stále důstojnějším místem pro život
nás všech. Všem co mi stále důvěřují děkuji za podporu.
Váš hajný Radek Roubal
kovů a biologicky rozložitelných odpadů zajišťují sami.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, ať už osobně např.
při vyzvedávání známky, či telefonicky
(376 361 225, 724 053 791).
Děkujeme, že už teď separ ukládáte do
správných nádob a věříme, že i nadále budete
v třídění pokračovat.
Městský úřad Železná Ruda,
správní odbor

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Veřejné zasedání zastupitelstva města

3. 12. 2015 proběhlo druhé veřejné zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. Přinášíme zde souhrn toho nejdůležitějšího, co bylo projednáváno. Podrobnosti a celé usnesení ze zasedání je dostupné na
internetových stránkách města.
2/23
Zastupitelstvo města Železná Ruda volí členy kontrolního výboru: p. Sekyra Marek., p. Navrátilová Vladimíra.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: pp. Sekyra M., Navrátilová
2/24
Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje výbor cestovního ruchu, který
bude mít 9 členů.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 2/25
Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedu výboru cestovního
ruchu p. Brože Filipa.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: p. Brož
2/26
Zastupitelstvo města Železná Ruda volí členy výboru cestovního ruchu:
pp. Fischer Jaroslav, Kasík Vladimír, Valenz Tomáš, Hanzlík Josef, Karlová Žaneta, Strnad František, Horek Tomáš, Šebelík Václav.
Pro: 11Proti: - Zdržel se: p. Horek
2/27
Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje Osadní výbor Hojsova Stráž,
který bude mít 13 členů.
Pro:11 Proti: - Zdržel se: p. Lehká
2/28
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje předsedkyni Osadního
výboru Hojsova Stráž p. Steinerovou Vladimíru.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 2/29
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy Osadního výboru Hojsova Stráž: pp. Polívková Vítězslava, Tobrmanová Dagmar, Bartoník
Vlastimil, Kohoutová Iva, Kříž Milan, Papež Karel, Hirman Václav, Choleva Jiří, Toul Miroslav, Tobrman Václav ml., Chalupský Jan, Pscheidt
Michal.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 2/30
Zastupitelstvo města Železná Ruda, pověřuje pana Ing. Šnebergra Michala, pana Ing. Kříže Milana, a pana Sekyru Marka, k přijímání prohlášení o vstupu do manželství … a stanovuje, že při významných
příležitostech a občanských obřadech … mohou výše jmenovaní… užívat
závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.
Pro: 11Proti:- Zdržel se: p. Sekyra M.
2/31
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet města Železná
Ruda pro rok 2015 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
42 760 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
39 500 tis. Kč
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 2/37
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje aktualizaci sazebníku
finančních úhrad k Nařízení města Železná Ruda č. 33/363 ze dne 19. 11.
2001, dle přílohy č.4 u zápisu.
Pro: 10 Proti: p. Roubal
Zdržel se: p. Brož, p. Kořán
2/38
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vydávání parkovacích karet
pro rok 2015.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: p. Kořán
2/39
Zastupitelstvo města Železná Ruda projednalo a schválilo s platností
od 1. 1. 2015 cenu vodného a stočného pro rok 2015. Cena vodného pro
rok 2015 činí 22,59 Kč/m3 bez DPH a cena stočného pro rok 2015 činí
26,66 Kč/m3 bez DPH.
Pro: 9 Proti: -Zdržel se: pp. Šnebergr, Smola, Horek

STRANA 5

2/41
Zastupitelstvo města Železná Ruda rozhodlo o vzdání se práva a prominutí pohledávek dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, dle § 85, písmeno
f) a schvaluje odpisy pohledávek, v příloze č. 5 u zápisu.
Pro: 9 Proti: -Zdržel se: pp. Smola, Lehká, Navrátilová
2/42
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Darovací smlouvy
na převod hřbitova v Hojsově stráži ve prospěch Města Železná Ruda, ležícího na pozemcích p. č. 1191, 1192 a stp.č. 286, vše v k. ú. Hojsova
Stráž, za podmínky zřízení věcných břemen ve prospěch církve na konání církevních obřadů a užívání hrobových míst duchovních.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: 2/45
Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s přípravou směny pozemků
mezi městem Železná Ruda a Správou NP Šumava nezbytných k realizaci projektu „Rekonstrukce lyžařského areálu Samoty.“
Pro:12 Proti: - Zdržel se: 2/46
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje „Dohodu o partnerské spolupráci“ mezi Mikroregionem Šumava-západ a Arbeitsgemeindschaft ILE
der nationalparkgemeinden, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:12 Proti: - Zdržel se: 2/47
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje plán provozu SLD Pancíř:
prosinec 2014-prosinec 2015.
Pro:10 Proti: - Zdržel se: pp. Sekyra A., Sekyra M.
2/48
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje OZV č.4/2014, o nakládání
s komunálním odpadem na území města Železná Ruda a místně příslušných částí a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů, kterou se mění OZV č.4/2010 o nakládání s komunálním odpadem na území města Železná Ruda a místně příslušných částí a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů. Text vyhlášky je uveden v příloze č. 7 u zápisu.
Pro:12 Proti: -Zdržel se: -

V neděli 7. prosince. zahráli členové ochotnického divadla „Chuchláci“
z Bolešin vtipnou komedii „Jo, neni to jednoduché“. Ochotnický soubor,
ve složení Ivana Vilišová, Marcela Šibíková, Eva Krausová, Olga Myšková, Vlastimil Trojan a Jiří Gregora založil František Strnad st. ze Železné Rudy.
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Železnorudsko Vás baví!

Výpis kalendářního přehledu akcí – zima 2014

Akce:
Pořadatel/Místo:
Kontakt:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. 12.
Mezinárodní vánoční trh – 7. ročník
Bayerisch Eisenstein, 12:00 – 19:00
+49 9925 940 316
- tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. 12.
Hojsovka sobě
Kostel H.Stráž, 21:00
376 361 227
- vánoční koledy zazpívají hojsovečtí občané
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. 12.
Vánoční koncert
Kostel v Železné Rudě, 18:00
376 397 033
- v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 12.
Pancíř Night Vertical Race – 3. ročník
HS Šumava/Pancíř 17:00
376 397 273
- otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, start u dolní stanice lanovky na Hofmanky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 12.
Horsefeathers IRON JAM
Harakiri Gang/centrum města Ž. Ruda, 14:00
724 961 591
- originální snowboardový a lyžařský závod uprostřed města v uzavřené ulici se snowparkem pro závodníky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 12.
Sjezd z Pancíře na historických lyžích
Otevřená Šumava o.s.
724 062 612
- od 11:00 výstup na Pancíř, poté sjezd v historickém oblečení na histor. lyžích,
start a cíl: horní část Weissovy louky na Špičáku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. 12.
Koncert
Penzion U zlomené lyže
724 591 260
- hudební skupina Wishpull myš
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. 12.
Koncert
Osadní výbor H. Stráž/Kostel H. Stráž, 17:00
376 361 227
- dechový kvintet QUINTYDEET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. 12.
Koncert
Penzion U zlomené lyže
724 591 260
- hudební skupina Kečup
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 12.
Testování lyží Fischer
Ski Team Šumava/ LA Belvedér
604 880 164
- od 9:30 do 15:00 zapůjčení lyží zdarma, stačí jen dva doklady totožnosti…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 12.
Světlušky
SKI&BIKE Špičák/sjezdovka Sirotek
376 397 167
- předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 12.
Silvestrovský sjezd s pochodněmi
SA Špičák, HS Šumava/sjezdovka Šance, 17:00 376 397 167
- tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance,
376 397 273
s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 12.
Silvestrovská zábava
Penzion „U zlomené lyže“
724 591 260
- aneb „Silvestrovská šou po šumavsku“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 12.
Půlnoční silvestrovský běh
Hojsova Stráž
376 361 227
- akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. 1.
Zlatá lyže Šumavy
SC Plzeň, Belvedér
723 963 291
- Krajský přebor v běhu na lyžích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 1.
Tradiční přechod Královského hvozdu – 14. ročník Penzion HABR, 7:30
603 894 139
- na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. - 18. 1.
Šumavský pohárek č. 2,3
SKI&BIKE Špičák
736 670 876
- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku

Ježíškova pošta
- již tradičně otevírá v Železné Rudě svoji kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich
rodiče, babičky a dědečky. Adresa: Ježíškova pošta, ITC, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Od 1.12. do 19.12.2014
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
Obrazy, kresby, aneb začínali spolu: Miloslav Čelakovský, Jindřich Krátký, Josef Pospíchal: výstava obrazů a kreseb v Muzeu Šumavy
v Železné Rudě, od 2. 12. 2014 do 28. 2 . 2015
Šumava očima V. Königa a F. Zvonečka – výstava fotografií ve vestibulu radnice
Austrálie – fauna a flora, Singapur – Jižní Austrálie – Viktoria na fotografiích Václava Chabra: od 12. 12. 2014 v ZŠ K. KLostermanna
v Železné Rudě
/Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda/
ITC Ž.Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
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období: 1. listopad 2014 – 1. prosinec 2014

Vážení čtenáři,

je to tady. Opět vánoce, opět nový rok. Ohlédnutí za tím končícím uděláme v prvním novoročním vydání. Nyní si opět shrneme události, ke kterým
jsme vyjížděli během listopadu. Již několikrát jsme upozorňovali na přicházející zimu, která do začátku prosince ale vlastně ani pořádně nepřišla.
Nicméně buďte obezřetní, ať při manipulaci s pyrotechnikou, hořlavinami u krbů a kamen, nebo na cestách, ať bude počasí jakékoliv. Hezké svátky :)

2x dopravní nehoda

Události za listopad 2014
1x technická pomoc

12. 11. 2014 – K odstranění olejové skvrny jsme vyjeli do ulice 1.máje.
Zde si řidič poškodil automobil o zpomalovací retardér
a z vozu uniklo větší množství oleje. Řidič ale pokračoval
v cestě a tak vytvořil 20m dlouhou olejovou stopu, kterou
jsme zasypali sorbentem a poté uklidili.
12. 11. 2014 – V podvečerních hodinách jsme vyjeli do penzionu na Špičáku, kde uvnitř jednoho z pokojů tekla voda. Za dohledu
Policie ČR byl proveden vstup do místnosti.

Přání vánoční

1x únik látek

24. 11. 2014 – ‘Přesně měsíc před Štědrým dnem jsme v ranních hodinách vyjížděli k dopravní nehodě automobilu nad Javornou. Vůz zde po smyku skončil částečně mimo silnici, nad
srázem ze stráně. Řidič po celou dobu stál na brzdě, aby
nedošlo ke sklouznutí automobilu ze stráně. Vůz byl vytažen zpět na silnici.‘

Přiblížil se nám konec roku a svátky vánoční. Tudíž je i naší povinností, ale především radostí, popřát všem našim čtenářům hezké a poklidné svátky, jakýmkoliv způsobem bohatého ježíška a do nového roku pevné zdraví, štěstí a pokud možno, naší
nepotřebnost. Doufáme, že se budeme vídat jen při různých společenských událostech, slavnostech či ukázkách. Hezké svátky
Filip Brož
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Nejvýznamnější listopadovou knihovnickou
akcí bylo přespání Mladých hasičů v prostorách
knihovny. Sešli jsme se v polovině měsíce listopadu se všemi věcmi před hasičskou zbrojnicí
a šli se do knihovny ubytovat. Poté, dokud bylo
ještě světlo, jsme vyrazili na procházku až na
vrchol Samot, kde jsme ještě stihli krásný západ
slunce. Cestou zpět nechybělo trochu dobrodružství, protože už byla tma. Do knihovny
jsme se vrátili celí vymrzlí a hladoví. Proto jsme
vybalili svačiny a pustili se do jídla. V knihovně
jsme se zahřáli a i v bříškách jsme měli brzy jak
v pokojíčku. Děti si urovnaly pelíšky a začetly
se do knížek. Poté jsme se rozdělili do dvou
družstev a zahráli si vědomostní hru „AZ kvíz“,
která děti moc bavila. Bohužel jsme se zjistili,
že ti, co spojovali tři strany trojúhelníku červenou barvou, měli zřejmě jednodušší otázky, protože vždycky vyhráli ?.

Vánoce v knihovně
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I po hře zůstaly děti rozdělené na dvě poloviny, a to tentokrát na mladší a starší. Mladší
děti se v zadní části knihovny koukaly na pohádky, zatímco ti starší sledovali vepředu trošku
strašidelnější film. Mladší jsme pak uložili ke
spánku a starší ještě absolvovali stezku odvahy
po základní škole od knihovny až po tělocvičnu,
kde se na důkaz, že to zvládli, podepsali.
Ráno jsme posnídali napečené dobrůtky od
maminek a pomalu se odebrali s dalšími zážitky
domů.
Rok se blíží ke svému konci a děti už netrpělivě očekávají své nejoblíbenější svátky – Vánoce. Knihovna ale už svůj vánoční dárek
dostala v měsíci listopadu a to ve formě krásných, nových regálů, které vytvořily Služby
města Železná Ruda za financování městského
úřadu. Knihy už nemusí zabírat místo na okně,
ale našly svůj nový domov v prostorných regálech. Ani naučná literatura není namačkána
všemi svými odděleními k sobě, ale je roztříděna přehledně dle odvětví do svých regálů. Za
výrobu i financování patří obrovské díky všem,
kteří se na tomto podíleli!
Jim i všem čtenářům a návštěvníkům knihovny bych ráda popřála krásné, klidné Vánoce
a do nového roku hlavně zdraví, které je důležitější než kupa dárků pod stromečkem.

Všem čtenářům bych ráda vzkázala, ať si přijdou pro zásobu knih na poklidný vánoční čas,
protože knihovna bude uzavřena o vánočních
prázdninách od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
Krásné Vánoce všem!
Aneta Šárka Šebelíková

Krásné Vánoce z knihovny přejí mé velké pomocnice sestry Topinkovy, Podlešákovy a Růženka
Franková

Už máš dřevo na zimu?
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Vážení čtenáři a návštěvníci,
o čtvrté neděli adventní,

21. 12. 2014
od 12.00 – 20.00 hod.
se koná v Bavorské Rudě

8. mezinárodní
vánoční trh

Srdečně zve Železnorudský klub
a těšíme se na viděnou u našeho stánku.
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Svatomartinský sjezd – vítání zimy

Svatomartinský sjezd se konal 15. listopadu 2014 a soutěžní posádky všemožných strojů a samohybů měli za úkol co nejrychleji sjet z Pancíře do
Osvěžovny Kandahár pod Belvederem (další foto na facebooku našeho
zpravodaje)
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Opětovný úspěch Café Charlotte

Cukrárna Café Chatelotte je jedním z hlavních poznávacích znamení a značek, která již
neodmyslitelně patří k Železné Rudě. Její spolumajitel Jaroslav Nechvátal, MBA a jeho dcera
a manažerka v jedné osobě Monika Nechvátalová, MBA letos opět prezentovali svůj podnik
a hlavně své výrobky v soutěžích Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2014“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA
2014“. Akce byla pořádána pod záštitou předsedy Senátu p. Štěcha, právě v budově Senátu
Parlamentu ČR.
Letos Café Charlotte přihlásila do soutěže
5 svých výrobků – Borůvkový dort s vaječným
likérem, Pařížský dort s malinami, Lehký ořechový dort, Švestkový dort a Koláče s ovocem
– borůvkové. Jednou z hlavních podmínek je
minimálně 70% obsah surovin z Českých zdrojů
(ne všechny přísady v ČR rostou). Soutěžní výrobek také musel být od tuzemského výrobce
a vyrobený v ČR.
Jak nám sdělil p. Nechvátal: „Hlavním hodnotícím kritériem byla jeho chuť a vysoká kvalita, dále to byl design výrobku a také jeho
spotřebitelská využitelnost. Všichni soutěžící
museli před samotnou akcí dopravit své výrobky do Výzkumného ústavu potravinářského
v Praze, kde odborná komise rozhodovala
o tom, kdo si jaké ocenění odnese. Součástí akce
byla i volba „Dětská chuťovka 2014“, kterou
vybírala komise dětí ve věku 6-16 let“
22.října si tedy Café Charlotte došla do Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR pro ocenění
svých produktů. Ocenění získala hned pět, kdy
se „Českou chuťovkou 2014“ staly: Lehký ořechový dort, Švestkový dort a Koláče s ovocem
– borůvkové a „Dětskou chuťovkou 2014“ byl
oceněn Pařížský dort s malinami a Koláče
s ovocem – borůvkové.
Tímto produkty Café Charlotte opět potvrdili
svou vysokou kvalitu, nezaměnitelnou chuť
a navíc výborně reprezentovali naše městečko.
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Rozsvícení vánočního stromu netrpělivě očekávala asi stovka návštěvníků. Rozsvícení předcházel koncert Železnorudského smíšeného souboru v kostele.

U rozsvícení stromu před kostelem bavili děti i dospělé sliční
andílkové a umounění čerti.

Poprvé se letos „Setkání u Barborky“ konalo bez sněhu, což ovšem návštěvníkům
na dobré náladě neubralo.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Tradiční přechod Královského hvozdu se blíží!

Ve středu, 14. ledna 2015 se opět po roce
koná již tradiční sportovně – společenská akce,
která nemá na Šumavě konkurenci. Nejen tím,
že se na sněžnicích projdete krásnou přírodou,
ale ještě si můžete prohlédnout prezentaci k vysokohorské turistice v pohoří Fagaraš
v Rumunsku.
Takže detailněji: v úterý, 13. 1. 2015 po
18. hodině proběhne v penzionu HABR
promítání a přednáška o vysokohorské turistice v rumunském pohoří Fagaraš a zároveň se ještě upřesní vše důležité na další
den. Ve středu, 14. 1. pak po sedmé hodině ranní bude odjezd od penzionu Habr
na tř. 1. máje v Železné Rudě na parkoviště Scheiben, ze kterého se odchází
směrem Svaroh – Velký Ostrý – Hamry.
Jde o celodenní pochod, zakončený v Hospůdce pod lesem v Hamrech. Zde bude
možné se občerstvit, dojde ke zhodnocení
akce a poté se dopravíme zpět do Železné
Rudy.
Vzhledem k organizaci hlavně dopravy
je nutné přihlásit se na tuto akci nejdéle
do 10. 1. 2015 na telefonním čísle
+420 603 894 139. Pro tuto akci je možné
použít vlastní sněžnice, případně si je můžete zapůjčit u p. Filipa ve SKI-SNOWMAX v Železné Rudě, nebo Vám bude
zapůjčení sněžnic zajištěno organizátorem
akce.
Dopravu ráno na parkoviště Scheiben
i večer z Hamrů si můžete samozřejmě

zajistit sami, jinak bude zajištěna organizátorem
u p.Vonáska, Šumavatour Železná Ruda.
Fotografie z uplynulých ročníků přechodu
najdete v albu na Facebooku: penzion Habr
v Železné Rudě.

Nezbývá, než si přát krásné zimní počasí
nejen na výše uvedený den, na tradiční akci Vás
zve
Organizátor akce Milan Sklenář,
penzion HABR
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LYŽOVÁNÍ ZDAR
Přijďte uctít památku dávných průkopníků lyžování na Šumavě!
Milan Hampl. v.r., ředitel závodu
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Lesní běžecký areál Belveder vstupuje
do zimní sezony 2014 – 2015

Kromě, již v minulém čísle Železnorudského zpravodaje zmiňovaného rozšíření běžeckých tratí, je již zcela dokončeno nové značení jednotlivých
okruhů a přehledná mapa tratí. Mapu si můžete stáhnout v PDF na webových stránkách Železné Rudy (www.zeleznaruda.cz) nebo Šumavanet. Do
konce roku budou tratě ještě označeny reflexními prvky tak, aby byla bezpečná jízda a běh s čelovkou v podvečerních, nebo nočních hodinách. Město
Železná Ruda, Tatran Špičák, Lesy ČR a Farma Špičák zvou širokou veřejnost a organizátory závodů do nových stop.
Text a foto: J. Fischer
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