Uvnitř si přečtete:
Rozhovor s posádkou ZZS • Rozhovor s ředitelem Star´s Casina Alžbětín •
Oslavy „25 let od pádu Železné opony“ • Grosser Falkenstein - tip na výlet • Inzerce • Sport
MĚSÍČNÍK MĚSTA

ROČNÍK XIV

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, paní Zima se konečně
usídlila na Železnorudsku a vedle umělého
sněhu máme již dostatek i toho ryze přírodního,
šumavského. Přichází čas zimních prázdnin
a lyžařských kurzů pro školáky i návštěvníky lyžařských areálů. Po loňském trápení s nedostatkem sněhu je to příjemné potěšení. Myslím
si, že i zimní úklid a údržba komunikací v podání našich služeb, vybavených novými stroji

Vzhled centra
města se změní

Po mnoha a mnoha letech se s největší
pravděpodobností všichni dočkáme proměny
vzhledu části centra města. O objekt bývalého
hotelu Javor projevil zájem investor a zastupitelstvu přednesl návrh na možnou změnu podoby tohoto objektu. V hotelové části by měly
vzniknout bytové jednotky a na místo současné
„tržnice“ je plánováno několik komerčních prostor pro obchody a také společenské prostory.
Jak se k tomuto záměru postavili zastupitelé můžete najít v usnesení zastupitelstva města z veřejného zasedání.
fb
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pořízenými k tomuto účelu, je zvládána perfektně. Pravidelně udržujeme běžecké stopy,
nově také v Lesním běžeckém areálu Belveder
a propojení na nádraží Železná Ruda - Alžbětín.
V lednu město účetně uzavřelo rok 2014 a to
s celkovými příjmy ve výši 66.6 mil. Kč a výdaji 64 mil. Kč. Z toho investice do majetku
města a kapitálové výdaje činily 20,5 mil. Kč.
Hospodaření v roce 2014 skončilo přebytkem,
což je velice uspokojivý hospodářský výsledek,
zejména pro dofinancování získaných dotací
v roce 2014. Hospodaření města v minulém
roce tak dává dobrý základ pro vyrovnané hospodaření i v roce 2015. Začátkem měsíce února
bude dokončena inventarizace majetku města.
V minulém roce se podařilo vybrat o 50 tis. Kč
více za ubytovací poplatky, a přesto, že výběr
poplatků za parkování neustále klesá, v roce
2014 se vybralo za parkování o 40 tis. Kč více
nežli v předchozím období. Na druhé straně,
více nežli v r. 2013 bylo vydáno na provoz Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna, a to o 300 tisíc Kč.
Věcí, která zaměstnává právní zastoupení
města a administrativně zatěžuje náš úřad,
zůstává kauza „most“ v Pancířské ulici. V roce
2015 nás čeká dokončení investice Rekon-

strukce vodárny a zejména zahájení investic nových, na které byly získány investiční prostředky z dotací. Velmi významnou součástí
našeho života na Železnorudsku je spolupráce
se sousední obcí Bayerisch Eisenstein. Na německé straně nově konstituovaný Program Integrovaného rozvoje venkova (ILE), ke kterému
se připojilo i město Železná Ruda, přinese prostřednictvím uskutečnění jednotlivých společných projektů podporu ekonomik obou obcí
a upevní přeshraniční soužití. Nedávné výročí
čtvrtstoletí pádu Železné opony je pro nás velkou výzvou a bude záležet jen na nás, jak společně využijeme všech možností, které se nám,
s otevřením hranic, nabízí. Dne 3. 2. 2015 jsme
si toto významné datum společně připomněli
v Alžbětíně a chtěl bych poděkovat všem, kteří
přišli a vzpomenuli tuto významnou událost
a také těm, kteří podpořili tuto akci, mezi nimi
Ingo Casinu Železná Ruda.
Toto významné datum, které znamenalo obrovský zlom v životě občanů Železnorudska,
bychom si i do budoucna měli pravidelně připomínat a nejenom udržovat, ale dále rozvíjet
pozitivní spolupráci obou našich měst - Bavorské i České Železné Rudy.
Michal Š n e b e r g r, starosta města
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Milí čtenáři, pro únorové číslo Železnorudského zpravodaje jsme pro vás vyzpovídali zaměstnance Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje (ZZS Pk) – výjezdového stanoviště v Železné Rudě. Rozhovor
nám poskytla paní Jiřina Částková – zdravotnická záchranářka ZZS Pk a pan Miroslav Krieger – řidič-záchranář ZZS Pk.
ŽZ: Paní Částková, představte, prosím,
našim čtenářům výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje –
ZZS Pk.

JČ: V Železné Rudě sloužíme od prosince
2005, původně jsme zde byli pouze v zimní sezoně, kvůli lyžařům. Od roku 2011 jsme zahájili
celoroční provoz, nejprve však pouze v denní
směně, tedy od 6.00 – 18.00 hod. Od října 2014
již sloužíme 24 hodinové služby, sídlíme v nově
postaveném objektu, v sousedství hasičů
Železné Rudy. Sloužíme ve složení všeobecná
sestra / zdravotnická záchranářka + řidič-záchranář, jedná se tedy o posádku bez lékaře.
ŽZ: Kolik zaměstnanců je tady celkem? V jakých intervalech se střídáte ve službě?

JČ: Sloužíme 12 hodinové směny, naše kmenové pracoviště je ZZS Pk v Klatovech. Tam je
zhruba 60 zaměstnanců, takže se tady vlastně
střídáme všichni.

ŽZ: Aha, takže z Klatov či z jiného místa, dle
bydliště zaměstnance, se sem dostavíte dle rozpisu služeb. Vždy jeden zdravotnický záchranář nebo záchranářka či všeobecná (zdravotní)
sestra a řidič-záchranář.
JČ: Ano, ano..

ZŽ: Máte více záchranářů nebo záchranářek?
JČ: Záchranářek ..

ŽZ: A co řidičky-záchranářky, máte také nějaké ženy na této pracovní pozici?
MK: Ne ne, jenom muže (smích), ženy řidičky zatím nemáme….

ŽZ: A jak velký vlastně máte region, odkud
kam sahá vaše výjezdová „pravomoc“?

JČ: Pro stanoviště Železná Ruda je to vlastně
od Hojsovky (Hojsova Stráž – pozn. red.) přes
Železnou Rudu na Novou Hůrku a Čachrov.
Ale samozřejmě nás dispečink může poslat
kamkoliv. Když nás dispečink pošle třeba na
Srní, jdeme tam.

ŽZ: A ten dispečink, který vás vysílá, to je
vlastně nový dispečink umístěný v Plzni na Borech, je to tak?

JČ: Ano, ano, to je dispečink pro celý Plzeňský kraj.

ŽZ: A jaké nejčastější zásahy vás tady potkávají? K jakým situacím jste nejvíce voláni?

JČ: Tady převažují úrazy. Teď je zimní sezóna, takže klasika – lyžaři, v létě cyklisté a tedy
úrazy s těmito sportovními aktivitami související – pády, zlomeniny apod. V mimosezóně

jsme tady hlavně pro místní. Hodně nás zaměstnávají i němečtí sousedé, protože například
v létě jezdí často do špičáckého Bike parku. Je
třeba říci, že s německou stranou máme výbornou spolupráci, zraněné vozíme na hranice. Už
nemusíme zraněné německé občany vozit do
Klatov (Klatovské nem. – pozn. red.), odkud se
pak složitě zase dostávali zpět do Německa.
Předáme si zraněné přímo na hranicích.
ŽZ: Je nějaký stanovený přesah územní,
kam až můžete se sanitou jet?

JČ: Pacienty si předáváme přímo na hranicích, v Alžbětíně, pod střechou…ale je domluvená i příhraniční spolupráce v případě potřeby,
kdyby německá strana potřebovala naše záchranáře či naopak, tak si vzájemně vypomůžeme.
Pravidelné to však není, jednalo by se o výjimečné situace. Pamatuji si, že pouze jednou
jsme vezli pacienta až do nemocnice ve Zwieselu (Bavorsko – pozn. red.).

ŽZ: Pojďme zpět domů. Když jedete na výjezd, co vám pomůže ve chvíli, kdy se blížíte
k místu zásahu?

JČ: Určitě nám pomůže, když někdo čeká
venku – pokud je na místě někdo takový, v noci
nám velmi pomůže, když se rozsvítí a pokud na
nás někdo zamává, je to pro nás jasné, nemusíme dál nic hledat a dívat se po domech na čísla
popisná…Někdy to samozřejmě není možné.
ŽZ: A co jiného vám komplikuje situaci na
místě zásahu?

MK: To se nedá takto říci, to je případ od případu, v zásadě si poradíme se vším…

JČ: Je dobré, když nám někdo může říci, co se
na místě stalo, někdo, kdo to viděl nám popíše
celou událost.
ŽZ: A co byste chtěli vzkázat občanům
a návštěvníkům Železné Rudy a okolí?

MK: Kdyby si obyvatelé Železné Rudy označili své domy číslem popisným. To by nám nesmírně usnadnilo práci. Někteří čísla sice mají,
ale tak malinká, že to nelze z vozu přečíst.
JČ: Já bych chtěla občanům říci, aby se nebáli volat „záchranku“, č. tel. 155. Tady, v Železné Rudě, jsou lidé zvyklí na to, že tady
„záchranka“ nebyla a volají Horskou službu. Ti
kluci jsou hrozně fajn, moc nám pomáhají, my
s nimi velmi rádi spolupracujeme, ale ve chvíli,
kdy pacient volá Horskou službu, Horská služba
volá nás a celý záchranný řetězec se prodlužuje.
ŽZ: Takže místní občany tímto vyzýváme,
aby se neobávali volat č. 155, dovolají se na
dispečink ZZS Pk, kde pracovnice dispečinku
posoudí, koho je třeba vyslat např. na místo nehody, zda „jen“ výjezdovou skupinu „záchranky“, či také hasiče nebo právě zmíněnou
Horskou službu, Policii ČR apod.
JČ: Ano, je to tak.
MK: My máme velmi dobrou spolupráci se
všemi složkami Integrovaného záchranného systému a moc si toho ceníme. Je to pro nás velmi
důležité.
ŽZ: Kolik výjezdů asi tak máte za měsíc?

JČ: Je to velmi sezónní, např. za leden 2015
bylo uskutečněno 50 výjezdů, v prosinci 2014
Pokračování na straně 3
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to bylo 25 výjezdů. Je to velmi závislé na počasí
a na počtu turistů, kteří sem přijíždějí.

ŽZ: Takže v mimosezóně můžete načerpat
více sil na ty dny, kdy je Železnorudsko plné turistů. A co by se stalo, kdyby se vám rozbila sanita v průběhu výjezdu? Vozy máte nové,
nicméně stát se to může. Co se bude dít v takovém případě?

nepočítá. Je zde kvalifikovaný nelékařský zdravotnický personál, jak jsem již uváděla na začátku rozhovoru, který zajistí přednemocniční
neodkladnou péči v požadované kvalitě, stanovené legislativou ČR. Občané nemusejí mít
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obavy, přístrojové vybavení vozidel a odborná
erudice jejich posádek jsou na vysoké úrovni.
ŽZ: Děkuji vám za rozhovor a přeji vám co
nejvíce výjezdů se šťastným koncem.

MK: Zavoláme na dispečink, společně zhodnotíme situaci a vedoucí dopravy nám pošle
nové vozidlo. Kdykoliv, 24 hodin, 7 dní v týdnu
je připravené záložní vozidlo.
ZŽ: Předpokládám, že sanita v Železné Rudě
je vybavena stejnými zdravotnickými přístroji,
jako sanita v Plzni či v Klatovech. Je to tak?

MK: Samozřejmě. Všechna auta jsou vybavena stejně. Můžeme použít kdykoliv jakékoliv
vozidlo, jestli je na Rudě, v Sušici nebo v Horažďovicích, vždy má vše potřebné.
ŽZ: Občané Železné Rudy se vás prý dotazují, kdy zde na stanovišti bude sloužit také
lékař?

JČ: Ano, je to tak, dotazují se nás. Ale se službou lékaře se na tomto výjezdovém stanovišti

Rozšíření služeb ITC

Od 21. 1. 2015 rozšiřuje Informační turistické centrum Železná Ruda služby pro
místní obyvatele i návštěvníky regionu. Jedná se o kopírování černobíle i barevně,
formáty A4, A3, zmenšování, zvětšování kopií, dále laminování
a skenování.
Ceník služeb – Kopírování:
Jednostranně
A4 a menší ČB
2,A4 a menší – barevně
4,A3 ČB
4,A3 – barevně
8,Laminování:
A4 = 20,-

A3 = 40,-

oboustranně
3,6,6,16,-

Skenování:
výtisk
á 2,-

Uvedené ceny jsou v Kč, včetně 21% DPH.

celoplošně
8,16,20,40,-

Podmínky kopírovacích a laminovacích služeb:
- výše uvedené ceny odpovídají tisku na standardní bílý papír
- služba se poskytuje po předchozí dohodě se zaměstnancem ITC (zejména při větším množství kopií)
- tento ceník je platný od 21. 1. 2015
Václav Šebelík, ITC

sch
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

26. ledna se konalo další veřejné zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. Jeho plné
znění můžete najít na internetových stránkách města, zde přinášíme přepis těch nejzajímavějších bodů.
Přítomni: pp.Brož, Horek, Kořán, Kříž,
Mareš, Navrátilová, Roubal, Smola, Šnebergr
Nepřítomni: Omluveni: Lehká, Papež, Sekyra A.,
Sekyra M.

3/56
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností PRIMA, akciová společnost, IČ: 472 39 743, Raisova 1004/I,
386 47 Strakonice, jako zhotovitelem stavebního díla v rámci projektu
„Enviromentální centrum ve staré škole č.p. 12, Železná Ruda“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Pro:9 Proti:- Zdržel se: 3/57
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření kupní smlouvy
se společností QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., IČ: 479 17 601, Pasecká
2374, 760 01 Zlín, jako dodavatelem zboží v rámci projektu „Enviromentální centrum ve staré škole č.p. 12, Železná Ruda – vybavení interiéru“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Pro:9 Proti:- Zdržel se: -

3/58
Zastupitelstvo města ŽR schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce
místní komunikace Brčálník“ a podání projektové žádosti „Rekonstrukce
místní komunikace Brčálník“ do 35. kola výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II ihozápad. Předmětem projektu je rekonstrukce místní
komunikace v lokalitě Brčálník. Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací. Předpokládané náklady jsou do výše 6.000.000,- Kč vč. DPH.
Pro:7 Proti:- Zdržel se: pp. Kořán, Roubal

3/59
Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s předfinancováním a spolufinancováním projektu „Rekonstrukce místní komunikace Brčálník“,
resp. se zajištěním financování celkových nákladů projektu „Rekonstrukce místní komunikace Brčálník“ v rámci rozpočtu města, takto:
- spolufinancování ve výši 5% z celkových nákladů - předfinancování ve
výši 100% celkových nákladů.
Pro:7 Proti:- Zdržel se: pp. Kořán, Roubal

3/60
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření kupní smlouvy
s firmou Pavel Palacký, Výstavní agentura MENHIR, IČ: 485 43 471,
Pravá 3, 147 00 Praha 4, jako dodavatelem zboží v rámci projektu „Enviromentální centrum ve staré škole č.p. 12, Železná Ruda – dodávka expozice“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Pro:9 Proti:- Zdržel se: -

3/61
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření kupní smlouvy se
společností Colsys, s.r.o., IČ: 147 99 634, Buštěhradská 109, 272 03
Kladno – Dubí, jako dodavatelem zboží v rámci projektu „Enviromentální centrum ve staré škole č.p. 12, Železná Ruda – dodávka IT techniky“
financovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Pro:9 Proti:- Zdržel se: -

3/62
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností REVIT projekt s.r.o., IČ: 291 04 530, Hlavní 777, 330 26
Tlučná, jako zhotovitelem stavebního díla „Snížení energetické nároč-

nosti objektu Základní školy v Železné Rudě“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Pro:9 Proti:Zdržel se: -

3/63
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí studii – „Revitalizace
bývalého hotelu Javor“ a souhlasí s předloženým architektonickým konceptem Velký Javor.
Pro: 8 Proti:p. Kořán
Zdržel se:-

3/64
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře panu Janu
Svobodovi, Slunečná 692, 330 26 Tlučná na vybudování úložného prostoru bytu č. 35/10 v bytovém domě Ke Hřišti čp. 35 v k.ú. Železná Ruda.
Pro:9 Proti:Zdržel se:-

3/65
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře panu
Jaroslavu Klímovi, Lužická 37, Praha 2 na změnu v užívání prodejny na
kancelář v objektu Hotelu Slavie, Klatovská 129 v k.ú. Železná Ruda.
Pro:9 Proti:Zdržel se: 3/66
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře společnosti
ZO OS KOVO Železárny Hrádek a.s., Nová Huť 204, 338 42 Hrádek na
vestavbu výtahu hotelu Engadin Železná Ruda.
Pro: 9 Proti:Zdržel se: 3/67
Zastupitelstvo města Železná Ruda volí zástupce za zřizovatele Základní
školy a Mateřské školy Karla Klostermanna v Železné Rudě: Jakub
Frenzl, Karel Papež, Ing. Jan Kořán.
Pro:8 Proti:Zdržel se: p. Kořán

3/68
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zřízení komise sportu
a mládeže a souhlasí se stanovením předsedy a členů komise: Petr Najman, Jiří Pscheidt, Ivana Vybíralová, Miloslav Kulich, Filip Brož, David
Greiner , Ctirad Drahorád – předseda.
Pro:9 Proti:Zdržel se: -

3/69
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zřízení sociální komise a souhlasí se stanovením předsedy, místopředsedy a členů komise:
Marie Antošová, Jaroslava Hachová - místopředseda, Jiřina Zelenková,
Markéta Otrubová, Irena Liebl – předseda.
Pro:9 Proti:Zdržel se: -

Nabídka nebytových prostor města
k pronájmu

Město Železná Ruda nabízí k dlouhodobému pronájmu
prostory v OD Kralovák pro komerční účely. Jedná se
o několik prodejen a prostor, jak v suterénu, tak ve 2NP,
s různou výměrou za velmi příznivé ceny. Konkrétní
informace poskytne majetkový odbor města – p. Cyránek
na čísle: 376 361 222, nebo p. Frenzl na čísle: 376 361 221
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Ve čtvrtek 29. 1. 2015 zavítal do naší školky
folkový písničkář Slávek Janoušek. Je známý
jako hudební interpret i jako autor mnoha písní.
Vydal sólové desky, spolupracoval s Karlem Plíhalem, skupinou Nerez, s folkovým a trampským písničkářem Samsonem Lenkem nebo
s moravským zpěvákem Vlastou Redlem. Věnuje se i tvorbě písniček pro děti, v poslední
době vydal desku Dušičky. Pro naše děti byla
nejznámější píseň „Když jde malý bobr spát“,
kterou jsme si všichni s chutí zazpívali. Celý
koncert byl nevšedním zážitkem.
Za kolektiv MŠ L. Havelková

Ze školy i za školou

Ředitelský šuplík

•

Ze školy i za školou

Konečně! S druhým pololetím začala na Železnorudsku zima. Naši školáci ze šesté a sedmé třídy se zdokonalovali v lyžařských dovednostech na
týdenním lyžařském kurzu, pod vedením zkušených lyžařů – učitelů. Nejraději by celý lyžařský výcvik absolvovali na pěkně upravených sjezdovkách SKI & BIKE areálu na Špičáku. S dostatkem sněhu také souvisí
i povinnost školy zorganizovat okresní zimní olympiádu v běhu na lyžích
a v obřím slalomu. Závody proběhnou 12. února na Belvederu.

Nyní od lyžování do učeben. Velkou radost nám udělal žák 5. třídy,
Aleš Najman, svým druhým místem v matematické olympiádě. S velkým
úspěchem se také vrátila výprava žáků z okresního kola v německém jazyce. Žák 9. třídy Martin Windsor vyhrál a jeho spolužačka Leona Marešová byla druhá. Úspěch celé výpravy podtrhl třetím místem v mladší
kategorii Vašek Viet Nguyen. A úplně čerstvou zprávou je skvělé třetí
místo Leony Marešové z okresního kola v českém jazyce.
Počátkem února vždy přichází do školy k zápisu budoucí školáci. Letos
jich přišlo v doprovodu rodičů 26. Už se na ně všichni těšíme.
C tirad Drahorád

Příjemnou atmosféru během zápisu dětí do první třídy dokumentuje rozhovor
paní učitelky Hany Fischerové s budoucím školákem Lucasem Sedlmaierem

Zápisu se zúčastnila také paní učitelka Ludmila Chalupská z mateřské školy.
U stolku jsou budoucí školačky Lenka Škachová a Ema Strnadová s paní učitelkou Hanou Fischerovou
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Žáci osmé třídy železnorudské základní školy se zúčastnili oslav pádu železné opony. Utvořili s členem PS Patrikem Soukupem mini řetízek

Zprávy z knihovny
– shrnutí roku 2014

Vážení čtenáři a návštěvníci železnorudské
knihovny, i v roce 2015 najdete knihovnu na
stále stejném místě a to v přízemí základní
školy. Pracovní doba se také nezměnila, knihovna má otevřeno v pondělí od 12:00 do 18:00
a v úterý a ve středu od 13:00 do 17:00. K dispozici jsou zde dva nové počítače, s připojením
na internet.
Nový rok nám začal v knihovně tak trochu
statisticky. Bylo totiž potřeba vyplnit roční
výkaz o knihovně za rok 2014, ze kterého vyplynula spousta zajímavých informací. Například to, že čtenáři měli na výběr k 31. 12.
loňského roku 11 019 knih. Naučná literatura
zahrnovala 2 493 knih, zbytek, tedy 8 526, bylo
rozděleno mezi historické romány, romány pro
ženy, beletrii, detektivky, sci-fi, válečnou a dobrodružnou literaturu a samozřejmě celé dětské
oddělení. K dnešnímu datu už je to zase o něco
víc, protože každý otevírací den jsou zabaleny

minimálně další 4 nové knihy, které čtenáři najdou v regálu mezi novinkami u knihovnického
pultu.
Knihovna disponuje nejen svými knihami,
které má koupené, ale i knihami, které má půjčené. Této půjčce se říká výměnný fond a do
naší knihovny nám ho půjčuje Městská knihovna Klatovy. V minulém roce bylo naší knihovně celkem zapůjčeno 160 klatovských knih.
Čtenáři si v knihovně mohou půjčit nejen knihy,
ale i časopisy. V loňském roce mohli vybírat ze
17 titulů časopisů.
Ale co by byly knihy bez svých čtenářů? Celkem bylo v roce 2014 zaregistrováno 210 čtenářů, kteří uskutečnili v knihovně 3 536 návštěv
a půjčili si 7 118 knih a 260 časopisů. To dokazuje, že žádnou knihu s její typickou vůní a tvarem nemůže počítač nebo čtečka nahradit. Pro
děti bylo uspořádáno 35 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 566 osob!
Nejznámější akcí byla Noc s Andersenem,
hned za měsíc nás čekala další noc a to Noc literatury, celý první stupeň se také účastnil akce
„Týden čtení dětem aneb Celé Česko čte
dětem,“ kdy jsme četli na zajímavých místech
např. v Pohádkové cukrárně, na fotbalovém
hřišti nebo v lese. Pokořili jsme také rekord
s názvem „Nejvíce čtoucích a poslouchajících

lidí“, prožili Monster High odpoledne a další
a další akce. Děti připravované akce moc baví
a zájem z jejich strany je opravdu velký.
Ani v roce 2015 knihovna nezahálí. V první
třetině měsíce ledna navštívila knihovnu devátá
třída, která záviděla druháčkům, že koukali
v knihovně na film ?, takže se zde v pátek 9. 1.
2015 podívali na druhý díl Babovřesek. V ten
samý den navštívila knihovnu ještě pátá třída.
Nejprve si každý vzal svoji oblíbenou knihu
a přečetl z ní krátký úryvek svým spolužákům,
poté se třída rozdělila na dvě skupiny, strategicky na kluky a holky, a soutěžili mezi sebou,
kdo uhodne víc hádanek. Nakonec vyhrály
holky, které dostaly zaslouženě malou sladkou
odměnu. Stihli jsme to akorát. Dohádali jsme,
zazvonilo a všichni odešli na další vyučovací
hodinu. Jako předvoj valentýnských přáníček,
která se také budou v knihovně vyrábět, se stala
valentýnská srdíčka, která budou sloužit jako
výzdoba knihovny v tomto zamilovaném měsíci
a které vyrobily speciálně pro knihovnu děti ze
školní družiny.
Závěrem bych čtenáře ráda upozornila, že
během jarních prázdnin, tedy od 16. 2. do 20. 2.
2015, bude knihovna uzavřena.
Aneta Šárka Šebelíková
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období: 1. leden 2015 – 1. únor 2015

Vážení čtenáři,

první letošní souhrn událostí za první letošní měsíc máte před sebou. Jak se dočtete, stalo se toho dost, a proto buďte opatrní nejen na silnicích.
Konečně přišla ta pravá zima a s tím začaly růst na střechách domů rampouchy. Mnoho z nich zdobí okraje střech i nad chodníky a tak se pohybujte
tak, ať tyto ledové výtvory nepocítíte na své hlavě..

2x dopravní nehoda

Události za leden 2015

7x technická pomoc

9. 1. – První letošní událostí, u které jsme zasahovali, byla likvidace padlého stromu přes silnici v Hojsově Stráži.
9. 1. – Dopravní nehoda osobního vlaku, který najel do spadlých stromů
přes trať. Došlo k menšímu poškození lokomotivy, ale bez zranění
cestujících. Událost se stala kousek za železniční zastávkou Hojsova Stráž, směrem na Železnou Rudu. Pro cestující byl vyslán
náhradní vlak a po vyšetření nehody drážní inspekcí byly stromy
rozřezány a odstraněny mimo železniční koridor.
9. 1. – Třetím výjezdem toho dne bylo odstranění dalšího padlého
stromu přes silnici, tentokráte k hotelu Grádl.
10. 1. – Likvidace stromu spadlého přes silnici nad ČS Petra.
10. 1. – Vlivem silných dešťů došlo na Špičáku k ucpání propusti pod silnicí k vlakovému nádraží a valící se voda poškozovala okolní pozemky. Propust byla pročištěna.
10. 1. – Při poryvech větru došlo k poškození střešní krytiny na bytovém
domě v ulici Šumavská. V rámci našich možností byla střecha
provizorně opravena.
10. 1. – Několik minut po předchozí události došlo vlivem silného větru
k poškození střešní konstrukce na budově „Plzně“ na Klostermannově náměstí. Její části spadly na chodník, kde naštěstí nikoho nezranily. Prostor byl ve spolupráci se službami města
a městskou policií vytyčen a uzavřen pro průchod chodců. Majitel objektu byl informován a vyzván k nápravě.
11. 1. – V brzkých ranních hodinách došlo opět k nehodě vlaku, který
najel do popadaných stromů. Stromy byly po vyšetření drážní inspekcí odstraněny.
14. 1. – Dopravní nehoda osobního automobilu nad ČS Petra. Řidička vyjela ze silnice a čelně narazila do stromu. O její ošetření a převezení do nemocnice k dalšímu vyšetření se postarala posádka ZZS
Železná Ruda. My jsme provedli protipožární opatření a předali
místo Policii ČR, která nehodu řešila.
18. 1. – Menší olejovou skvrnu na Samotách jsme odstranili pomocí sorbentu.
27. 1. – Poslední lednovou událostí byl nahlášený únik plynu v prostoru
před kostelem, v centru města. Na místě nebyly naměřeny žádné
koncentrace plynu ani jednotkou HZS, ani technikem plynáren.
fb

2x únik látek

Zkuste to také na sněžném horském kole – hit letošní zimy
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Počátky hasičského sboru na Čachrově

Před 125 lety, dne 9.února 1890, byl založen
„Dobrovolný hasičský spolek Čachrov“. Největší zásluhu na založení měl zdejší osvícený
kaplan František Blahovec, statkář František
Kordík a starosta obce Jan Zahrádka. Řada požárů na Čachrově v druhé polovině 19. století
a podpora mocnářství při zakládání dobrovolných hasičských spolků rozhodnutí „vrchnosti
obce“ urychlilo. Hlavní motto znělo “Pro bližního jmění, krev i žití“ a všem je třeba pracovati pod praporem lásky křesťanské a nikdo
nedovede šlechetné dílo kaziti a jest potom vítězství lidumilné věci hasičské. Svornou-li se
spojíme rukou ku krásnému cíli, obemkneme
řetězem svých lidumilných myšlenek mnohé
dosud nečinné diváky i škodolibé pozorovatele,
vdechneme jim posvátnou snahu srdce jejich
pro lidumilný a tak šlechetný spolek. Lekati se
překážek jest zbabělost, lekati se práce jest lenosť ….

Pořízením stříkačky od fy.Smékal v Praze
včetně dalšího vybavení se v r.1891 dobrovolní
hasiči na Čachrově stali plně akceschopní.
Jejich první výjezd byl 6. července 1892 k požáru do Křepic. Ovšem zajímavý a dramatický
výjezd se udál dne 3.června 1894. Citace z oficiální zprávy: při nákladním vlaku, který o polednách od Horažďovic ku Klatovům jede na
trati mezi Neznašovy a Týncem, zlámala se,
blíže obce Vrhaveč, u „cisterny“ naplněné petrolejem náprava, přičemž petrolej se vzňal
a oheň uchvátil několik vozů. Některé vozy se
převrhly. Trať poškozena. Na ochranných pracech pilně pracují zvláště dobrovolné hasičské
sbory z Běšin, Čachrova, Strážova aj. Při této
nehodě byl stižen jeden z průvodčích vlaků popálením na ruce a obličeji. Hasičskému sboru
klatovskému, který zaměstnán prý byl ve městě,
oznámen byl tento požár ve Vrhavči, i vypravilo
se tam jedno oddělení, jež však, že požár byl
mimo obvod činnosti sboru, domů se vrátilo.
Dobrovolné hasičské sbory shora uvedené požár
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cisterny obhospodařovaly po tři dny, do vyhoření petroleje a tím ochránily okolní majetek. Po
tu dobu se doprava osobní na trati udržovala
přestupováním.
Tolik z nejstarší historie. Zajímavostí ze života hasičského spolku i historek a příhod,
někdy úsměvných, jindy bohužel nešťastných,
je dost, ale to až někdy příště. Popřejme čachrovským hasičům do dalšího období minimálně dalších125 let neutuchajícího hasičského
optimismu a naplnění prvního motta jejich předchůdců: „Pro bližního jmění, krev i žití“.
U příležitosti 125 let založení „Dobrovolného
hasičského spolku Čachrov“ byla vydána pamětní medaile.
Václav Zahrádka, Čachrov
Redakčně upraveno / zkráceno.
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Rozhovor s ředitelem Star’s Casina Alžbětín

Star‘s Casino Alžbětín se stalo novou dominantou Alžbětína
a jedním z významných provozů v tomto oboru na Železnorudsku. Zaměstnává desítky lidí a nabízí služby, které tu doposud
v takové kvalitě nebyly. Navíc jeho provoz přinese do rozpočtu
města nezanedbatelné finanční prostředky. Star‘s Casino Alžbětín ale není jen hernou, a právě o tom jsme si popovídali s ředitelem podniku, panem Richardem Kavinou.
Vy jste ředitel, tedy vlastně tvář nejmodernějšího kasina v republice, jste tu od samého začátku?

Samotné počátky výstavby Casina Star‘s Alžbětín sahají do roku
2007, kdy Arménský investor začal jednat o výstavbě tohoto podniku.
Základy se začaly realizovat v roce 2013. Samotná stavba byla hotová přibližně za rok. Já osobně jsem se zapojil až na podzim, tedy
3 měsíce před otevřením, které proběhlo začátkem prosince. Přišel
jsem tedy do fáze, kdy se začaly řešit vnitřní prostory, vybavení,
vzhled a budoucí provoz, takže to nejdůležitější jsem zde již pomáhal
realizovat.
Star’s Casino mělo být „pokerovou arénou“. Už tak fungujete?
A co dosavadní provoz, jste spokojeni?

Ano, s pokerem samozřejmě počítáme. Momentálně řešíme získání
licence k provozování této hry, takže zatím funguje vše ostatní. Počítám, že do velikonoc bychom licenci měli získat. S provozem jsem
velmi spokojený, vesměs podle očekávání (úsměv).
Vy tu ale nemáte jen kasino, ale také restauraci a hotel, že?

Ano, jsem rád, že se ptáte, protože my poskytujeme plný servis
všem našim zákazníkům. Není to jen o automatech a ruletě, ale o zábavě v příjemném a moderním prostředí. V hotelu, který má velmi
vysoké hodnocení, *****+, je možné ubytovat se, aniž byste u nás
museli hrát. Za cenu 100€ pro dvě osoby je to velmi přívětivé. Restaurace je kapitola sama pro sebe. Máme otevřeno non-stop a kdykoliv sem kdokoliv může přijít na oběd, nebo večeři. Není tajemstvím,
že během letošního roku chceme zkusit získat prestižní Michelinskou
hvězdu, které jsou v České republice jen dvě. Například kompletní
menu i s drinkem pro dvě osoby je do tisícikoruny, což dáte v lepší restauraci v Praze celkem běžně.
Měli jste tu silvestrovský program s Brazilskou show a velkým ohňostrojem, plánujete něco dalšího?
Jistě, plánujeme být i jakýmsi kulturním místem, kde se budou
konat různé akce. V pátek 13. 2. 2015 máme například pirátskou párty

a následně v sobotu 14. 2. bude valentýnská akce pro zamilované. Za
symbolických 14€ bude večeře o třech chodech pro dva, včetně pravého italského prosseca. Koncem února bude italská kuchařská show,
pak velikonoční párty, atd. Je toho opravdu mnoho.
Vznikla tu spousta pracovních míst, máte přehled o tom, zda jsou
mezi vašimi zaměstnanci i místní občané?

Momentálně tu máme přibližně sto zaměstnanců, v plném provozu
je v plánu až 160. Místních je okolo jedné třetiny. Mnoho pracovních
pozic je tu specializovaných a bohužel se tu tolik zaměstnanců nenašlo, tudíž jsme je museli sehnat ze širšího okolí. Samotná spolupráce s městem a jeho následný rozvoj je pro mě velmi důležitý, tudíž
i nadále budu přednostně zaměstnávat místní občany na všechna dostupná pracovní místa.
Rozhovor poskytl sedmatřicetiletý ředitel Star’s Casina Alžbětín,
pan Richard Kavina, který se na Železnou Rudu, kvůli své práci, přestěhoval. Na fotce se svou budoucí paní, Rachel.
fb
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Železnorudsko Vás baví!

Kalendářní přehled akcí – únor – březen 2015
Akce:

Pořadatel/Místo:

Kontakt:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 2.
Eskymácká olympiáda
SDH H.Stráž, Hasičská zbrojnice, 13:00
376 361 227
- sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovští hasiči
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. - 15. 2. ÚKZ Přebor
SK Arnika/SKI&BIKE Špičák
604 204 434
- slalom + obří slalom, dospělí, starší a mladší žactvo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. - 22. 2. Rockové lyžařky
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- dvoudenní akce FM+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 3.
Belvederská lyže
TJ TATRAN/Belveder
724 996 924
- veřejný závod v běhu na lyžích, trasy 300 m – 15 km. Závod je součástí Krajského přeboru v běhu na lyžích.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. 3.
KO slalom
SK Arnika/SKI&BIKE Špičák
604 204 434
- závod v paralelním slalomu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. 3.
Špičácký pětiboj
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- soutěž pro děti do 14 let o celodenní jízdenku zdarma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 3.
Rock Point Dynafit BMW Skialptour SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- závod a testovací den pro kohokoliv, kdo si chce tento sport vyzkoušet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 3.
KO slalom
SK Špičák/Belvedér
604 204 434
- závod v paralelním KO slalomu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku

Historické motocykly – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – stálá geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě

Pivníčkovo a Křemelníčkovo království – provozní doba: XI - XII: mimo provoz, I - IV: St, So, Ne, 10 – 16 hod.
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

Vtip
Deník Pražáka na Moravě:
Pondělí: Piju s Moravákama.
Úterý: Málem jsem umřel.
Středa: Znovu piju s Moravákama.
Čtvrtek: Lituju, že jsem neumřel v úterý.
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Oslavy „25 let od pádu Železné opony“ v Železné Rudě

V úterý, 3. 2. 2015, se hraniční nádraží v Alžbětíně stalo svědkem důležité oslavy. Sešlo se
zde mnoho lidí z Česka i Bavorska, kteří si
chtěli připomenout události před 25-ti lety.
V roce 1990 se sešlo na hraničním přechodu do
Bavorské Rudy 70 tisíc lidí, kteří vytvořili lidský řetěz mezi oběma městy. Stříhali ostnaté
dráty, které obě země po 40 let rozdělovaly,
a radovali se z nově nabyté svobody. Nejlépe to
vystihl starosta Železné Rudy Michal Šnebergr,
který veřejně prohlásil: „…hlavně, že nejsou
hranice, to je to nejdůležitější…teď hlavně dohnat tu vyspělejší část západní Evropy..“. Po
slavnostní, oficiální části mítinku se návštěvníci
přesunuli do Bavorské Rudy, aby v Arberlandhalle, při hudbě, občerstvení a v sousedské pohodě pokračovali s oslavami do pozdních
nočních hodin.
Starosta Železné Rudy Michal Šnebergr a starosta Bavorské Rudy Charly Bauer pozdravili

Již dlouho před oficiálním zahájením se scházeli účastníci této jedinečné slavnosti. Poslouchali muziku
a popíjeli horký svařák.

Starosta Železné Rudy Michal Šnebergr a starosta Bavorské Rudy
Charly Bauer pozdravili všechny přítomné návštěvníky této jedinečné oslavy

všechny přítomné návštěvníky této jedinečné
oslavy.
O dobrou náladu se tradičně a s velkým úspěchem postarala Šumavská kapela Frantška Strnada st., které se u přítomných návštěvníků
dostalo velkého uznání.
Nad celým děním bdělo pozorné oko „příslušníka Pohraniční stráže“, Patrika Soukupa, ze
Železné Rudy.
V Arberlandhalle se v oslavách pokračovalo.
Zahrály zde dvě kapely – česká a bavorská, zazpíval Železnorudský smíšený sbor a jeho
členky dokonce vyzvaly starostu našeho města
k tanci. Na velkoformátovém plátně byl promítnut dobový film z oslav před 25 lety.
Již dlouho před oficiálním zahájením se scházeli účastníci této jedinečné slavnosti. Poslouchali muziku a popíjeli horký svařák.
Red

O dobrou náladu se tradičně a s velkým úspěchem postarala Šumavská kapela Frantška
Strnada st., které se u přítomných návštěvníků dostalo velkého uznání

V Arberlandhalle se v oslavách pokračovalo. Zahrály zde dvě kapely - česká a bavorská, zazpíval Železnorudský smíšený sbor a jeho členky dokonce vyzvaly starostu našeho města k tanci. Na velkoformátovém
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Přechod Královského hvozdu 2015 je již minulostí

Ve znamení čísla 14 proběhl Přechod Královského hvozdu – ve středu
14. ledna se uskutečnil 14. ročník této sportovně – společenské akce, která
je na Šumavě bezkonkurenční.
Tradiční akce byla také tradičně zahájena. Večer před vlastním „Přechodem“ se sešla většina účastníků v Penzionu HABR, aby pobesedovala
a zavzpomínala na ročníky minulé a shlédla prezentaci k vysokohorské
turistice v rumunském pohoří Fagaraš a k téměř dvouměsíční turistice na
Srí Lance. Pak už následovaly jen pokyny k rannímu odjezdu a vyzkoušení si výzbroje, z půjčovny SKI SNOW MAX p. Filipa, na další den.
Ranní počasí bylo pro účastníky až nemilosrdné – silný déšť, ale po
příjezdu autobusem Šumavatour p. Vonáska na Scheiben, ustal. I když
mraky byly na dosah, vítr foukal chvílemi hodně silně a několik sněhových přeháněk na hřebeni k Ostrému přece jen dorazilo. Nakonec to byl
ale právě vítr, který místy mraky rozehnal a dopřál všem krásné výhledy
do Čech i do Bavorska. Na vrcholu Ostrého se téměř nedalo udržet, avšak

pod vrcholem se poslední svačinka s chutí dojedla a následoval sestup do
Hamrů. Nutno říct, že úplně celou trasu na sněžnicích neabsolvoval nikdo,
sněhová vrstva nebyla taková, aby to bylo nutností. A tak jen organizátor
akce došel na sněžnicích nejdál a až nad obcí Hamry, na posledních zbytcích sněhu, svoji výzbroj sundal. Pak už se jen sešlo pár kilometrů lesem
a po louce k „Hospůdce pod lesem“, kde čekalo na 31 účastníků příjemné posezení s dobrým jídlem a pitím. Následovalo ještě ujištění, že se
všichni sejdou na také již tradiční akci, a sice na OKOLO Železné Rudy
4. - 6. září 2015. Stejnou dopravou jako ráno pak byla většina účastníků,
vesměs s celodenním zážitkem naprosto spokojených, dopravena do Železné Rudy.
Slabá sněhová pokrývka tedy byla jediným nedostatkem celé akce. Nezbývá, než doufat v lepší sněhové časy, aby 15. ročník byl tím, na který
se bude vzpomínat jako na ročník, na sníh nezvykle bohatý!
Text: Václav Šebelík
Foto: Milan Sklenář

Alanya Kebab v Železné Rudě přijme pomocnou pracovní sílu.
Info v obchodě, nebo na tel. čísle 725 665 801. Nástup možný ihned.
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Tip na výlet • Grosser Falkenstein

Poslední lednový víkend se sešli příznivci turistiky, dobré zábavy, zlatavého moku a muziky
na vrcholku bavorského masivu Grosser Falkenstein (1313 m. n. m.). Horská chata, jež patří
spolku Waldverein, Section Lindberg – Falkenstein, hostila již osmé zimní setkání na vrcholu
hory, kam míří nejen bavorští, ale i čeští účastníci, zejména ze Železnorudského klubu. Setkání na horské chatě je pravidelné a hojně
navštěvované. Začátek výstupu je v obci Zwi-
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eselerwaldhaus a po několikahodinovém stoupání – dle zdatnosti jednotlivých turistů – se dostanete těsně pod vrcholek Gr. Falkenstein, kde
na vás čeká útulná hospůdka, dobré pivo, výborné jídlo a skvělá zábava. Tentokrát se o muziku výborně postaralo duo harmonikářů –
Heinrich a Guenther Drexler.
Na vrcholek Falkensteinu se však není třeba
vydávat pouze jeden víkend v roce. Naopak,
v zimní sezóně je horská chata otevřena od

pátku do pondělí, od 10. 00 hod. Ti, kteří by se
cítili více unaveni, po 8 km dlouhé cestě do
kopce, si mohou předem u hostinského, pana
Michaela Garhammera objednat nocleh a zajistit si tak následující ráno nádherný výhled
z vrcholku hory. Snídaně je součástí noclehu
a ranní káva v kombinaci s překrásným panoramatem je skutečně lákavou nabídkou. Zpáteční
cestu je možné směrovat např. přes Ruckowitzschachten nebo dokonce delší trasou, ale
přímo do Bavorské Rudy.


Nenechme umřít lyžování na Železnorudsku

Při špatných povětrnostních podmínkách
konce prosince a poloviny ledna se dostaly
téměř všechny lyžařské areály do problémů,
připomínajících katastrofální loňskou zimu.
Všechny čtyři areály přesto dokázaly od 28. 12.
zprovoznit alespoň část svých možností a pak
tři týdny bojovaly s dosněžováním. V této době
stále trnuli, zda jejich úmorná a nákladná práce
nevyjde opět nazmar. Doufejme, že se zima
letos přece jen umoudřila a všechno by mohlo
dopadnout dobře. Výborné to už nebude, protože ztráta z vánoc se už dohonit nedá. Nemusí
to ale dopadnout ani na známku dobře, jelikož
pěkné sjezdovky většiny areálů zejí ve všedních
dnech prázdnotou a ani o víkendech není návštěvnost dobrá. To by ale právě lyžařům mělo
vyhovovat - lyžovat bez fronty a na volné sjezdovce. Místo toho na Javoru stojí již třetí sezonu mnoho Čechů dlouhé fronty, i když někdy
zde podmínky pro dobré zalyžování nejsou nejpříznivější.
Pokud bude tento trend pokračovat, může část
areálů Železnorudska špatně skončit. Přitom na-

bídka nejrůznějších lyžařských možností, které
tento region skýtá, je v českých podmínkách
unikátní. Návštěvníci, kteří ji alespoň z části poznají, se budou rádi vracet a doporučovat druhým. Pokud budou celý týden nebo celou zimu
jezdit na jedné, občas přeplněné sjezdovce,
těžko naleznou uspokojení. Zamyslet by se nad
tím měli jak lyžaři samotní, tak podnikatelé
v ubytovacích, stravovacích a dalších službách
cestovního ruchu. I na ně by zánik lyžařských
možností Železnorudska dopadl velmi těžce.
Možná, že kdyby všichni začali táhnout za jeden
provaz, mohlo by se ještě vše k dobrému obrátit. Areálům by jistě pomohlo přesné informování ve sdělovacích prostředcích, jejichž
propagace někdy vyznívá pro některé areály
přímo kontraproduktivně. Např. Areálu Belveder se takové případy staly v této sezoně již nejméně čtyřikrát – MF 22. 1., radio Samson
18. 1., 19. 1. Proto by bylo dobré, aby všichni,
kteří mají zájem o spokojenost návštěvníků, sledovali denně webové stránky jednotlivých
areálů, které jsou u všech velmi pečlivě vedeny.

Chtěl bych končit tuto úvahu optimisticky
a pochválit provozovatele všech zasněžovaných
areálů za to, co do této chvíle dokázali. Nedělají to zdaleka jen pro své zisky, spíše to může
dopadnout tak, že čím více vylepšují své sjezdovky, tím více mohou prodělat. Nejsou to hazardéři, ale lyžařští nadšenci, kteří mají navíc
příkladný vztah k Železnorudsku a proto si
všichni zaslouží uznání a plnou podporu.
Jaroslav Frič, Železná Ruda
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Skiareál Belveder uspořádal první veřejný
snowboardový závod v historii Železnorudska

Skiareál Belveder se chová přátelsky nejen k lyžařské veřejnosti užívající si rekreační lyžování, ale i k zájemcům o sportovnější vyžití, ať již v rámci tréninků různých oddílů, tak i pořádání závodů. Poslední zdařilou akcí byl závod v obřím slalomu ve
snowboardingu, který uspořádal ve spolupráci s nově vznikajícím oddílem, vedeným českým reprezentantem Petrem Bohůnkem, hned druhý den nového roku. K dobré úrovni závodu přispěla účast kvalitního týmu Snowriders Vimperk, který se již několik let věnuje pravidelnému tréninku a závodění mládeže. Přes tuto silnou konkurenci si výborně vedli i borci
z Železnorudského i Klatovského regionu, z nichž nejvíce vynikli Gabriela Krůsová z Klatov a Matěj Valenta z Železné Rudy.

Závod skončil s těmito výsledky:
Kategorie dívky do 10 let:

Daniela Vašicová

Snowriders Vimperk

1.10,75

Kategorie dívky 14 – 15 let

1. Gabriela Krůsová
2. Beeková Sára
3. Malíková Veronika

Klatovy
Sn. Vimperk
Sn. Vimperk

0.53,20
0.56,80
0.57,30

Kategorie dívky 11 – 13 let

Kategorie dívky 16 – 18 let
Kategorie chlapci 10 – 11 let

Kategorie chlapci 12 – 13 let

Kategorie chlapci 14 – 15 let

Kategorie chlapci 16 – 18 let

1. Sára Faustová
2. Anamarie Hanžlová Sn.

1. Tereza Dvořáková
2. Marie Bohůnková
1. Martin Makovec

Strážov
Vimperk

Snbclub Praha
Klatovy
St. Plzenec

1.02,80
1.06,30

0.50,55
0.53,10
0.59,80

1. Jan Formánek
2. Filip Kašpar
3. Jakub Had
4. Martin Pscheidt
5. Radek Makovec
6. Tomáš Pscheidt

Sn. Vimperk
Sn. Vimperk
Sn. Vimperk
Hojsova Stráž
St. Plzenec
Hojsova Stráž

0.49,20
0.53,70
0.56,20
0.57,10
1.01,80
1.07,50

1. Marek Diviš
2. Jaroslav Jarolímek

Sn. Vimperk
Sn. Vimperk

0,47,80
0,52,40

1. Matěj Valenta
2. Adam Svítek
3. Pavel Hanko
4. Václav Valečka

Železná Ruda
Kralupy n. Vlt.
Sn. Vimperk
Klatovy

0.53,42
0.56,34
0.56,73
0.58,58

Závodníci absolvovali dvě kola a hodnoceni byli podle času lepšího kola. Jediné, co pořadatele závodu zklamalo, byla malá účast
dětí a mládeže z Železnorudska. Přesto vedoucí skiareálu Belveder Marcel Maxa, sám bývalý výborný sjezdařský reprezentant,
nevzdává svůj záměr zaktivizovat děti a mládež k většímu zájmu o zimní sporty a plánuje pro ně v této sezoně ještě několik veřejných lyžařských i snowboardových závodů pro. Ti, kteří si chtějí vyzkoušet pocity závodníka ve slalomu, najdou příležitosti
na stránkách www.skibelveder.cz/akce. Děti a mládež od 10 do 18 let, kteří by se chtěli závodnímu snowboardingu věnovat pravidelně, se mohou hlásit na adrese Petrbohunek@seznam.cz. Na Belvederu jsou samozřejmě vítáni i všichni další vyznavači
obou sportů, kteří zde najdou velmi příjemné podmínky, lyžování bez front a ledových ploten, bez zběsilých jezdců. Hlavně se
nesmějí nechat zmást pohledem od hlavní silnice, neboť hlavní sjezdovka areálu, která je provozována denně, není odtud vidět.
Své auto mohou zaparkovat zdarma v bezprostřední blízkosti sjezdovek, nejlépe v autocampu, odkud to mají ke sjezdovkám
100 m.
Jaroslav Frič

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Povídka o českém lese – Julius Komárek

Lidí bylo málo a potřebovali slunce. Se sluncem začínal život z rána
a se sluncem přicházelo teplo a jaro. Les byl jen pro zlost, rostl v nekonečných prostorách kolem dokola, bylo v něm temno, chlad a těžko bylo
jím projít. Jedinými cestami byly řeky. V létě se dalo po nich plavit,
v zimě byl hladký led nejlepší stezkou. Při řekách bylo vždy co jíst, ryby
se třely v houfech na mělčinách a holým klackem se jich daly nalovit celé
hromady, usušit na slunci, neb v kouři a schovat na zimu.
Na březích bylo vidět dobře na zvířata lesa, když se přišla pást nebo šla
do brodu a mohl jsi ze zálohy mrštit oštěpem nebo se daly v měkké hlíně
břehu dobře vyhloubit lapací jámy. Šly sem jasně viditelné ochozy. V močálech a zátočinách neb starých ramenech hnízdilo ptactvo a z jara bylo
plno vajec na hnízdech podél písčin a štěrkových polí. Jen jedna doba
byla zlá, když přišly s táním velké vody a rozlily se jako hnědý, strašný
proud. Jen proto se sídlilo na skalkách neb na pahorcích nad řekou. Zde
byl les vypalován, když v létě vedrem vyschnul a na ohořelé půdě kolem
spálených pňů rostla nádherná pastva.
Všude kolem se však zvedala tmavá hradba lesa, která se vlnila po kopcích a úbočích jako souvislé moře zeleně, v němž zely malé díry, když
některý přestárlý kmen se zlomil a uvolnil světlo pro nové potomky.
V zimě les zešednul, jak listí opadalo a jen na severních stráních ve stržích v něm byly tmavé skvrny, kde rostly jedle mezi sloupovitými buky
nebo červené sosny na slunných skalách. Čím výš jsi šel po řece do hor,
tím strašnější byl les. Tehdy ti připadaly i šedé smutné buky a rozpraskané
javory jako dobří přátelé z teplého předhoří, protože les víc a víc černal,
suchých jedlí přibývalo a mezi nimi se objevovaly sloupovité smrky, je-
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jichž spodní větve čněly jako dýky na všechny strany, takže za šera ti hrozilo, že se poraníš. Tam také přibývalo jam a hromad po vývratech vystouplých a plazivých kořenů, mezi nimiž občas zela černá zem, kde ti
hrozilo zapadnutí do mastné vody. Ještě štěstí, že ta místa byla obrostlá zeleným kapradím nebo byla obnažena těly černých kanců, kteří tu pásli
tlusté kořeny kapradí a váleli se v bahně.
Konečně jsi se dostal vysoko po úbočích do osamělé společnosti smrkových velikánů na kamenité půdě, kde veliké balvany čněly na všech
stranách, husté borůvčí rostlo po pás a všechny ochozy zvěře, po nichž jsi
dosud mohl jít, téměř zmizely. Vracely se zase obloukem dolů do listnatého lesa, kde na červené půdě spadaného listu rostlo křoví a bylo plno
bylin. Jen na některých místech bylo veseleji, kde čněly holé skály a tráva
a mech mohly růst svobodně místo ponurého kapradí a borůvek. To bylo
tam, kde mohlo slunce. Zde jsi svobodně vydýchnul a mohl jsi shora patřit na černé svahy lesů pod tebou, z nichž ošklivě, jako bílé kosti umrlců,
čněly suché vrcholy smrků a jedlí, oloupané větry a datly. Ale jak jsi byl
k smrti unaven, než jsi přelezl neb podlezl bezpočtu padlých kmenů, větrem a sněhem sražených vrcholků, které se v divé spleti válely po zemi
nebo se opíraly o těla svých zmrzačených hostitelů. Běda, jestliže jsi se dal
zlákat prosvítající světlinou v tomto lese. Po strašném trápení ocitnul jsi
se na rovné mýtině, kde rostly jen nízké smrky, z nichž polovina byla již
odumřelá. Ještě včas jsi poznal, že půda se chvěje a že krásné zelené
mechy a tráva jsou jen lstivým lákadlem nad bezednou tůní žluté slatinné
vody, plné zčernalých a utopených větví a stromů. Kdyby jsi tam zapadnul, víc nevylezeš.

Tenkrát a nyní

Jeden z nejvýznamnějších orientačních bodů a památek Železné Rudy – kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy. Před 90 lety a nyní.
Prodejce zde nahradili turisté, některé stromy zmizely, jiné zase vyrostly, ale kostel je pořád kostel...
fb
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Aplikace Horská služba do mobilu

Již v minulém čísle jsme vám představili tuto aplikaci pro chytré mobilní telefony. Mnoho čtenářů, hlavně turistů, však čte tento zpravodaj poprvé, a tak není od věci si tuto důležitou aplikaci znovu připomenout.
Jedná se aplikaci Horská služba, kterou vyvinulo stejnojmenné sdružení
ve spolupráci s jednou z nejznámějších českých pojišťoven. Je to velmi
užitečný rádce a pomocník nejen pro lyžaře, ale i turisty.
Hlavní funkcí aplikace je rychlé a snadné přivolání pomoci Horské
služby v případě nouze a dále pak informační servis – od sněhového zpravodajství v různých střediscích, přes varování o lavinovém nebezpečí, až
po informacích o služebnách Horské služby.
Hlavní funkce – přivolání pomoci – je možné jednoduchým vysláním
nouzové SMS s přesnou lokalizací postiženého, pomocí GPS. Podle aktuální polohy uživatele umí také najít nejbližší stanici Horské služby
a zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu. Součástí aplikace jsou čtyři
informační oblasti – desatero Horské služby, návod, jak poskytnout první
pomoc, pravidla jízdy na sjezdovkách a instrukce, jak předcházet nebezpečí v lavinových oblastech.
Aplikace můžete zdarma stahovat z Google Play (pro OS Android),
iTunes (pro iOS Apple), i z Windows phone store (pro Windows) – odkazy
najdete i na stránkách www.horskasluzba.cz
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