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ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Karla
Klostermanna v Železné Rudě oznamuje
konání zápisu nových předškoláků pro
školní rok 2015/2016. Zápis se uskuteční v úterý 31. 3. a ve středu 1. 4.
2015. První den bude paní ředitelka očekávat rodiče s dětmi v kanceláři školky
ve Sportovní ulici č. 60, a to od 8.30

do 11.00 hodin a druhý den od 12.30
do 14.30 hodin.
K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
rodný list dítěte, u cizích státních příslušníků doklad o trvalém pobytu. Na
všechny nové děti se těšíme.
Ředitel ZŠ a MŠ

Tradiční zimní olympiáda

Po roční odmlce, kterou zavinil loňský nedostatek sněhu, uspořádala Základní škola
38. ročník tradiční zimní olympiády. Tato
sportovní akce pro školáky z klatovského
okresu má dlouholetou tradici. V čísle ročníku jsou započteny pouze uskutečněné závody. Počátky školních závodů spadají do
poloviny sedmdesátých let minulého století,
tehdy se účastnilo těchto závodů okolo 500
závodníků, a to s velkou podporou odboru
školství. Celou akci personálně a finančně
podporovala „strana a vláda“.
V současné době se závodů účastní okolo
dvou stovek závodníků. Letošní zima umožnila konání za velmi příznivých podmínek,
byl i sníh a hlavně svítilo slunce. Pořadatelé
připravili dvě závodiště, obě na Belvederu.
Sjezdaři ke svým závodům využili sjezdovky
Ski areálu Belveder a běžci si zazávodili na
nových a dobře upravených tratích v lesním
areálu. Naši – domácí – závodníci v obou disciplínách nenechali nikoho na pochybách,
kde se lyžuje. Hlavní pořadatel – Základní
škola – děkuje za podporu akce městu Železná Ruda, firmě Travel Free Shop, Horské
službě a Asociaci školních sportovních
klubů. Celkové výsledky lyžařských závodů
najdete na webových stránkách školy
www.skolruda.cz.
Ctirad Drahorád

Tradiční zimní olympiáda – Na nejvyšší stupeň ve štafetovém běhu nejmladší kategorie si
stoupla domácí štafeta ve složení Amálka Pospíchalová, Eliška Sekyrová a Julie Kulhánková
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Usnesení zastupitelstva

4. února se konalo 4. veřejné zasedání zastupitelstva města. Jeho plné znění můžete najít
na internetových stránkách města, zde přinášíme přepis těch nejdůležitějších bodů.
Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež,
Sekyra M., Horek, Mareš, Lehká, Brož
Nepřítomni: pp. Sekyra A., Navrátilová
, Smola
Omluveni: p. Roubal

4/73
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí odstoupení od realizace veřejné zakázky „Environmentální centrum ve staré škole č. p. 12,
Železná Ruda – dodávka IT techniky“ společnosti Colsys, s.r.o.,
IČ: 147 99 634, Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí a schvaluje revokaci usnesení č. 3/61 z 26.1.2015.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/74
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření kupní smlouvy se
společností Projektmedia s.r.o., IČ 27157938, U Břehu 19, 102 00 Praha 10,

Zprávy ze Správního
• Odpady

Jak jsme již avizovali v prosinci loňského roku, došlo k několika změnám/novelám zákona či vyhlášky v oblasti nakládání s odpady. Dovolujeme si vás s některými z těchto změn seznámit.
Nově zákon o odpadech ukládá povinnost obci zajistit místa pro
oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o odpady produkované fyzickými nepodnikajícími osobami na katastrálním území obce.
Na odkládání papíru, plastů a skla je v naší obci dostatečný počet
stanovišť. Jejich počet byl navyšován tak, jak vznikaly reálné požadavky občanů. Z původních 9 stanovišť v roce 2001 na současných
34 stanovišť.
Nebezpečný odpad a kovy je možné odevzdávat ve sběrném dvoře.

Biologicky rozložitelný komunální odpad, který tvoří cca 20 – 30
hmotnostních % komunálního odpadu, je možné také odvážet do sběrného dvora. Nicméně u biologicky rozložitelného odpadu se snažíme
najít i další možnosti, které by vyhovovaly občanům a přitom splňovaly literu zákona. Z tohoto důvodu město postupně připravuje podmínky pro oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu. Jednou
z možností je „domácí kompostování“ na zahrádkách či v přenosných
kompostérech, neboť tento odpad by se měl především kompostovat.
Faktem je, že tento způsob zpracování je použitelný pro občany žijící
v rodinných domcích, kompostování u bytových domů je poměrně
obtížné.
Proto hledáme další možnosti zpracování, např. kompostování ve vacích či možnosti přistavování velkoobjemových kontejnerů v určitý
den do různých míst Železné Rudy, kam by občané mohli biologicky
rozložitelný odpad navést. Zároveň ale musíme vyřešit i „koncovku“
to znamená, kam s tímto, občany odevzdaným, odpadem, neboť nemá
smysl, aby byl odvážen klasicky na skládku (byť to tak některé jiné
obce zatím mají), ale abychom tento odpad dokázali odstraňovat
v souladu s vyhláškou.
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jako dodavatele zboží v rámci projektu „Environmentální centrum ve staré
škole č. p. 12, Železná Ruda – dodávka IT techniky“ financovaného
z Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostu města Ing.
Michala Šnebergra k podpisu příslušné smlouvy. Společnost Projektmedia s.r.o., IČ 27157938, U Břehu 19, 102 00 Praha 10 je druhým uchazečem v pořadí zadávacího řízení veřejné zakázky „Environmentální
centrum ve staré škole č.p. 12, Železná Ruda – dodávka IT techniky“. Vítězný uchazeč společnost Colsys, s.r.o., IČ: 147 99 634, Buštěhradská
109, 272 03 Kladno – Dubí odstoupila od realizace veřejné zakázky „Environmentální centrum ve staré škole č. p. 12, Železná Ruda – dodávka IT
techniky“.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/75
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uhrazení tří dlužných faktur společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. v celkové výši
8.028.115,-Kč bez navýšení.
Pro: 9 Proti:- Zdržel se: 4/78
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis Výboru cestovního ruchu.

Pro vaši informaci vyhlášku MŽP č. 321/2014, která tuto problematiku řeší obecně, uvádíme.

321/2014 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí
ze dne 16. prosince 2014
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 229/2014 Sb.:

§ 1 Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím
a) sběrných dvorů,
b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení
podle § 33b zákona,
c) velkoobjemových kontejnerů,
d) sběrných nádob,
e) pytlového způsobu sběru, nebo
f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

§ 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady
(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně
v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití 1) soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu.
(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky
rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do
kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.
(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky
rozložitelný komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do konPokračování na straně 3
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Dokončení ze strany 2

taktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu
z kuchyní a stravoven.
(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví
a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob
a četností odvozu odpadu.
(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky
rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že
obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné
zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne
21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a
o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech
živočišného původu), v platném znění.

§ 3 Papír, plasty, sklo a kovy
(1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů.
(2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou
s ohledem na systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů
soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitel-
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nosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady
byly soustřeďovány samostatně.

§ 4 Nebezpečné komunální odpady
Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných
odpadů obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně.
§ 5 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr: Mgr. Brabec v. r.

• Pedikúra

Vzhledem k tomu, že od začátku letošního roku kolují ničím nepodložené fámy o ukončení pedikúry, změně pedikérky i navýšení ceny,
sdělujeme touto cestou všem občanům, kteří využívají služeb paní
Adriany Burešové (pedikúra), že tato služba funguje nadále ve stejném režimu jako doposud, to znamená, že klient za jedno ošetření zaplatí 100,- Kč a město Železná Ruda bude i nadále doplácet zbytek.
Tuto informaci podáváme od začátku ledna a asi ne ke každému se
dostala.

Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky, neváhejte se s nimi
na mne obrátit, Caroline Zahradníková, tel: 724 053 791, MěÚ Železná Ruda, odbor správní
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o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Sazba poplatku je stanovena na 700,- Kč za kalendářní rok a platí pro
fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Nárok na úlevu od poplatků má fyzická osoba s trvalým pobytem na
území správního obvodu Města Železná Ruda ve výši 500,- Kč.

Sazba poplatku, zahrnuje nejenom náklady města na vývoz komunálního odpadu a třídění odpadu do nádob, ale i poplatek, z kterého jsou hrazeny náklady na úklid chodníků, vývoz odpadkových košů a v neposlední
řadě i úklid po psích kamarádech.
Město financuje i provoz sběrného dvora, kam mají občané možnost
odkládání odpadu, vždy ve středu v 14.00 –16.00 hodin
a v sobotu v 8.00 – 12.00 hodin.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.
Město Železná Ruda

Val ent ýn v knihov n ě

Tentokrát jsme měli v knihovně nejvíc napilno týden před Valentýnem. Měsíc únor se
nám totiž nesl v obzvláště zamilovaném duchu.
14. února má svátek Valentýn, což je svátek

všech zamilovaných. Takže i my v knihovně
jsme vyráběli Valentýnky pro naše nejbližší.
Výroba zamilovaných přáníček začala ve
druhé třídě ve středu, 11. února. Druháčkové vyráběli barevné Valentýnky s nadšením. Vždy ve
dvojici, jak sedí v lavici, se měli domluvit na barevném papíře, který si rozpůlili, takže nešlo jen
o výrobu, ale také o domluvu a spolupráci. Na
barevný papír lepili veselá animovaná zvířátka
s motivem lásky. Dovnitř přáníčka psali vzkazy
pro své rodiče nebo kamarády. 12. a 13. února
vyráběli postupně své Valentýnky i žáci ze
čtvrté a páté třídy. Čtvrťáci dělali o malinko jednodušší přáníčka než páťáci, ale všechna byla

Valentýn v knihovně: Děti ze druhé třídy vyrobily krásné Valentýnky

stejně krásná a udělala určitě obdarovanému
velkou radost. Aby děti ale jen nevyráběly psaníčka k svátku a vlastně nevěděli proč, o čem
tento svátek je a kde a kdy vznikl, tak jsme si
toto všechno o něm přečetli v knihovně. I méně
známé věci, jako např. že se tomuto svátku dříve
říkalo Luprecalie, že existuje i jiná legenda než
o knězi, který potajmu oddával vojáky, ale že
Valentýn měl léčit prefektovu nevidomou dceru,
do které se zamiloval, dcera se uzdravila, ale pohané zázraku neuvěřili a nechali Valentýnovi
useknout hlavu.
Měsíc únor se také pyšní titulem „Měsíc milovníků knihoven“. Proto jsme s pátou třídou
nedělali přáníčka pouze Valentýnská, ale vyrobili jsme
jich pár i jen čistě pro knihovnu. Na titulní straně tohoto přáníčka byl úryvek
z oblíbené knihy každého
žáčka z páté třídy. Děti si vybrali úryvky např. z Deníku
malého poseroutky, Lichožroutů, Klubu tygrů nebo
z knihy Šílený profesor.
V únoru jsem také naši
knihovnu přihlásila opět do
Noci literatury. Loni se tato
akce konala v našem městě
poprvé a všem zúčastněným
se čtení po městě líbilo, tak
doufám, že nás letos bude
větší počet. Kdyby měl kdokoli nějaký nápad, kde by se
mohlo číst, nebo kde byste
chtěli číst, určitě mi přijďte
do knihovny říct.
Závěrem bych všechny
čtenáře ráda upozornila, že
na Velikonoční pondělí
(6. 4. 2015) bude knihovna
uzavřena.
Aneta Šárka Šebelíková
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12. 2. si všechny děti z mateřské školy zasportovaly na zimní olympiádě, kterou připravili nejstarší předškoláci. Čmeláci vyrobili pro
své kamarády pušky a terče z tvrdého papíru na
biatlon. Své sportovní výkony všichni předvedli
i v disciplínách jako jsou bobování, válení sudů
ze svahu, prolézání obručí, běhání mezi praporky apod. Svoji fantazii děti uplatnily při malování barvami na sněhu. Naši malí sportovci
byli odměněni medailí a sladkostmi

Maškarní rej

Tak jako každý rok, opět jsme měli ve školce
maškarní rej. Ve čtvrtek 26. 2. se to tady hemžilo
princeznami, rytíři, vílami a jinými pohádkovými bytostmi. Užili jsme si dopoledne plné her,
soutěží, dovádění a samozřejmě nechyběla
diskotéka. Poté si děti vyzdobily slavnostní tabuli, plnou různorodých dobrůtek. Tímto děkujeme rodičům za pěkné masky, které dětem
pořídili a za dobroty, mnohdy doma upečené, na
kterých si děti společně pochutnaly.
Za kolektiv MŠ L. Havelková

 Čtenáři nám píší 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Finanční gramotnost je novým předmětem, zavedeným na některých
základních školách, který má naučit děti zacházet se svými penězi nebo
měsíčním příjmem, který budou mít, až budou dospělí. Mělo by je to naučit umět si spočítat, kolik mohou utratit za oblečení a jídlo, kolik stojí
všechny poplatky, ke kterým se zavázali smlouvami či jakou a jak vysokou půjčku si mohou vzít, aby se nedostali do dluhů, následně do exekuce a osobního bankrotu.
Před časem jsem se začala starat o svoji starou a nemocnou matku.
Nemohla vystačit se svým důchodem a já se snažila přijít na to proč.
Nestačila jsem se divit. Samozřejmě, jako jiní staří lidé i ona nalítla
takzvaným „šmejdům“. Byla nucena si vzít půjčku a to od „PROVIDENTU.“ Půjčila si 10 000,- Kč a měla by vrátit 17 000,- Kč. To je
70% úrok. (tomu se říká ve finanční gramotnosti LICHVA). Další útok
na důchod staré paní podnikla společnost O2, která jí nabídla „výhodné“ neomezené volání za 800,- Kč měsíčně s internetem v mobilu
a se smlouvou, která se automaticky prodlužuje. Ke smlouvě jí dali telefon pro důchodce, který neumí přijmout ani zobrazit internet. Matka
volá tři čísla - mě, svoji sestru a doktora a o internetu neví, že existuje.
Výpověď ze smlouvy je vázaná smluvní pokutou a dalšími sankcemi.
Má taková velká firma tak neetické chování vůbec zapotřebí?
Dále, její důchod je posílán na běžný účet do Raiffeisenbank. Při výběru v hotovosti si za jakýkoliv obnos účtují poplatek 69,- Kč (to je její
týdenní nákup – jedno mléko, tvaroh a čtvrtka chleba). Jak mě vysvětlili zaměstnanci banky, její účet je starý, má si založit nový, ten by tyto
poplatky neměl s jiným číslem účtu. Matka je u této banky již dvacet let,
je to asi věrnostní odměna. Změna čísla účtu znamená zdlouhavě žádat
o změnu na OSSZ do Prahy a vyplňovat formuláře aby posílali důchod
na jiné číslo účtu, a to již vzhledem ke své nemoci nezvládne. Zde ve finanční gramotnosti mluvíme o etice. A dále mě úplně zarazilo, že nelze
odhlásit z jejího trvalého bydliště poplatky za odvoz odpadků, televizi
a rádio. Jen v případě, že umře nebo změní trvalé bydliště.
A závěrem, finanční gramotnost do škol? Určitě do všech, také Etiku.
I když na všechno nás škola nepřipraví. A seniorům vzkazuji – dávejte
si pozor, nenechte se ošidit.
Lenka Šnebergrová
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období: 1. únor 2015 – 1. březen 2015

Vážení čtenáři,

s dalším uplynulým měsícem vám přinášíme nový souhrn událostí, které se staly v našem okolí, a u kterých jsme během února zasahovali.

Únor 2015

4 x technická pomoc

8. 2. – Výjezd k zapadlému automobilu na Špičáku. Uvízl ve sněhové
závěji a částečně blokoval silnici. Automobil byl vyproštěn zpět
na komunikaci.
9. 2. – Odstranění ledových převisů z objektu mateřské školky, které
vznikly přímo nad vchodem a ohrožovaly jak děti, tak jejich rodiče a personál školky.
15. 2. – Likvidace olejové skvrny z parkoviště před bývalým hotelem
Javor v centru města.
22. 2. – Odstranění naftové skvrny z parkoviště autobusů na Gerlově huti.
Skvrna se táhla až do Hartmanic, kde byl odstraněn další větší
únik.

Výcvik na SLD Špičák

17. 2. proběhl tradiční společný výcvik s Horskou službou Špičák.
Nacvičovali jsme záchranu osob na porouchané a zastavené sedačkové
lanové dráze na vrchol Špičáku. Prověřena byla spolupráce s Horskou
službou jak v komunikaci na místě zásahu a ve štábu, tak při transportu zachráněných osob z prostor lanovky do zázemí horské služby
pomocí zaměstnanců Ski areálu Špičák.
Filip Brož

3 x únik látek

22. 2. – Otevření bytu v ulici Pancířská a asistence u zraněné osoby do
příjezdu Horské Služby a ZZS, které jsme následně pomohli
s transportem zraněného do sanity.
25. 2. – Odstranění další olejové skvrny z parkoviště v centru města, před
hotelem Javor.
27. 2. – Otevření zabouchnutých dveří domu, ve kterém zůstal v kuchyni
zapnutý sporák.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Železnorudsko Vás baví!

Kalendářní přehled akcí – únor – březen 2015

Akce:
Pořadatel/Místo:
Kontakt:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. 3.
Jízda přes louži
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. 3.
Šumavský pohárek č.8 - závěrečný
SK Arnika/SKI&BIKE Špičák
604 204 434
- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. 3.
SKI GOLF
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- lyžařská část závodu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. 3.
Rybářský bál
Hotel Kolibřík / Špičák
376 397 129
- a bohatá tombola včetně živých ryb, od 20:00 ve vinárně hotelu, hraje DUO RETRO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 4.
Velikonoční varhanní koncert
Město Žel.Ruda / Kostel Panny
376 397 033
Marie Pomocné z Hvězdy
- tradičně v podání Jany Havlíčkové od 19:00 hod.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 31. 3. 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
ITC Ž.Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
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 Čtenáři nám píší 

Výročí, která si zaslouží připomenout

Letos uplyne 45. výročí úmrtí pana Fritze Hilgarta (+ 14. 3. 1970).
Ještě dnes žijí v Železné Rudě pamětníci, kteří jej znali. A jeho vnuk, pan
Bedřich Karl, by mohl vyprávět. Fritz Hilgart velmi dobře znal zdejší kraj,
a také jej miloval. Život zde nebyl jednoduchý, a tak pašováním přilepšoval sobě, ale i ostatním. Byl to jeden z posledních „Pašeráků“. Pro ně-

Vážená redakce!

Ne vždy se nám podaří sehnat Železnorudský
zpravodaj. Přečtu si jej celý, protože mne zajímá, co se v Železné Rudě děje. Delší dobu se
chystám, že do vašeho časopisu napíši. Nyní se
to trochu nakumulovalo, a proto jsem se rozhodla vám napsat.
Ve vašich novinách zpravidla sdělujete co se
dělo nebo co se bude dít, ale postrádám také to,
co není dobré a co jistě vadí stálým obyvatelům.
Takže bych si dovolila alespoň pár poznatků.
1. Velmi jsem ocenila článek „Ředitelský šuplík“ pana ředitele Drahoráda, ve kterém
se zastal pana učitele matematiky. Neznám
žádného zaměstnavatele, který by propustil
zaměstnance proto, že naboural (pod vlivem alkoholu) auto. A to již nachytala policie „pod vlivem alkoholu“ různé veřejné
činitele a nic se jim po profesní stránce nestalo., tento p. učitel nemůže učit i přesto,
že učil matematiku jako málokdo.
2. Žijeme v Železné Rudě již 16 let, za tu dobu
sleduji, jak stoupá cena vodného a stočného. Od r. 2002 cca o 300 %!
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které pamětníky je zcela jistě legendou. A legendy je třeba chránit. I když
leckteré výlety Fritze Hilgarta byly na hraně, možná i za hranou, zákona.
Nikdy by však nikomu bezdůvodně neublížil. A tak se při vzpomínce na
toho našeho pašeráka ponořme do časů, kdy tady žil a tehdejším strážcům
hranice připravil mnohé bezesné noci.

3. Dostali jsme od f. SKYLINK oznámení, že
od 1. 4. 2015 se zvyšuje cena měsíčního poplatku.
Tyto společnosti, ať je to Skylink nebo Veolia,
ví, že si mohou stanovit jakékoliv ceny a my
občané musíme sklonit hlavu a platit. Chtěla
bych jen připomenout, že při výměně karet za
600,- Kč (Skylink, pozn. red.), starosta města
Domažlic tuto nehoráznost komentoval ve sdělovacích prostředcích. Myslím, že i náš pan starosta by měl vyvinout nějaký tlak (i s ostatními
starosty) na Telekomunikační úřad. Myslím, že
by bylo dobré vyvolat u spoluobčanů o tom nějakou debatu.
Zdraví vás R. Mottlová, Železná Ruda

(Redakčně upraveno / zkráceno. Adresu a telefon pisatelky má redakce k dispozici. Článek nevyjadřuje
názor redakce.)

Reakce na článek paní R. Mottlové

Vážená paní Mottlová,
děkujeme za váš názor. Jako člen zastupitelstva města bych chtěl reagovat na Vámi uváděný

Glasberg – Zwiesel

Václav Vetýška, Plzeň

(redakčně upraveno / zkráceno)

údaj o navýšení vodného a stočného. Od roku
2002 bylo vodné a stočné navýšeno o 200 %, nikoliv 300 %. Bohužel je to dáno nejen obecnou
inflací, dražšími službami, energiemi, investicemi do infrastruktury, ale také, paradoxně, snížením odběru. Protože, laicky řečeno, cena
úpravy a čištění vody za určitý objem je daná, se
snížením spotřeby (ubylo hotelů, ale i občané
šetří) se cena musí rozpočítat mezi menší počet
zákazníků a objemu spotřebované vody, a tím
také dochází k navýšení ceny za 1/m3. Jen pro
představu, nyní je cena vodného a stočného na
Železnorudsku 22,59,- Kč / 24,74,- Kč. V Janovicích nad Úhlavou 26,84,- / 27,22,- Kč, v Nýrsku 19,41,- / 23,- Kč, v Plánici 31,81,- / 21,83,Kč, v Klatovech 29,11,- / 33,48,- Kč (bez DPH,
zdroj – ceníky Vodospol a Šumavské vodovody
a kanalizace). Takže cena v Železné Rudě je
cenou nevybočující z průměru a ani nijak přemrštěnou.
Filip Brož,
zastupitel města Železná Ruda

– místo setkání milovníků lyžařské historie a dobré zábavy

V polovině února uspořádali provozovatelé
příměstského lyžařského vleku na vrchu Glasberg, v německém Zwieselu, pan Florian Hollmann a paní Pavla Řeháková, báječnou akci –
Sjezd lyžařů na historických lyžích a Závody
ve sjezdu na historických sáních. Akci podpořila i přítomnost radního z města Zwiesel, který
přišel pozdravit české sjezdaře a tak se mohlo
začít.
Nádherně modrá obloha vítala účastníky i diváky obou atraktivních představení. Kromě
běžně se pohybujících lyžařů se na kopci objevili lidé, kteří jakoby vystoupili z dobových fotografií. Pánové v pumpkách, dámy v sukních,
společně stoupali do vrchu, aby se poté spustili
vytýčenou trasou k cíli, za hlasitého povzbuzování diváků. Hlavním hrdinou byl, jak jinak,
nestor lyžování na Šumavě, pan Emil Kintzl
(píšeme o něm na jiném místě ŽZ, pozn. red.).
Společně se svými přáteli se viditelně dobře
bavil a všichni několikrát zopakovali sjezd
i slalom, na závěr vytvořili skupinovou formaci, ve které se elegantně spustili z kopce
dolů a poté byli odměněni lahodným bavorským mokem a klobásami.

V další části vydařeného sobotního dne se
diváci bavili při závodech historických saní
s čtyřčlennou posádkou. Posádka měla ve
sjezdu tři zastávky, během kterých plnila předem dané úkoly – přenášení dřevěných polen,
vypití určeného objemu lihoviny apod. Všichni

si při tom užili spoustu legrace, a to jak závodníci, tak diváci. Mezi těmi bylo velké množství
příznivců z Čech, což je jen dobře, neboť společná zábava sbližuje sousedy více, než cokoliv jiného.
Světluše Chabrová

Skupina historických lyžařů z Klatov a Písku budila v Bavorsku zaslouženou pozornost

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ
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Biatlonisté Tatranu úspěšně reprezentovali Železnorudsko

V měsíci únoru závodníci Tatranu Železná Ruda absolvovali celou řadu
kvalitních závodů, jak na domácích tratích, tak i v sousedním Německu.
V biatlonu se úspěšně zúčastnili 9 závodů Českého poháru, v běhu na lyžích si žáci vedli úspěšně v Německu na Mistrovství Bayerwaldu a na
krajském přeboru v běhu na lyžích, který se konal v Hojsově Stráži. Výsledky klasických závodů:
Německo – 2. místo Vojtěch Novotný kat. U 16/7,5 km, 3. místo Martin
Pscheidt kat. U 13/3 km, 5. místo Robert Svítil U 15 / 5 km, 6. místo
Tomáš Pscheidt U 14 / 5 km
Hojsova Stráž / krajský přebor
Krajští přeborníci – mladší dorost: Robert Svítil 5 km klasicky, Vojtěch
Novotný 7,5 km volně,
starší žactvo: 2 x Tereza Fischerová 3 km klasicky a 4 km volně. V této
kategorii obsadila v obou závodech 3. místo Zuzana Kulhánková, její oddílová kolegyně. Michal Pscheidt absolvoval za krutých povětrnostních
podmínek trať 30 km a obsadil pěkné 7. místo v kategorii mužů.
III. kolo Českého poháru v biatlonu dorost a dospělí Jablonec n/N
23. – 25. ledna 2015 – výsledky Vojtěch Novotný 12. a 11. /dorost mladší/,
Michal Pscheidt 4. a 2. /M-B/, Petr Mejstřík 2. a 5. (MC), František Heřman 6. a 4. /M-C/.
II. kolo Čes. poháru v biatlonu žactva – Letohrad 30. 1. – 1. 2. 2015 –
výsledky: žáci „B“: Michal Svítil 14. a 14., žákyně „C“: Tereza Fischerová
29. a 27., žáci „C“: Robert Svítil 15., Miroslav Štádler 24. a 22., Tomáš
Pscheidt 29. a 27. V každé kategorii startovalo kolem 50 závodníků.
Mistrovství České republiky žactva v biatlonu Jablonec n/N 20. –
22. 2. 2015 – výsledky: výborně reprezentoval Michal SVÍTIL, který
v konkurenci 55 závodníků ve své kategorii žáci „B“ získal 2 bronzové
medaile v rychlostním závodě (bezchybná střelba) a v závodě štafet dvojic s kolegou Jakubem Netrvalem z Litic přidal ještě 10. místo v závodě
s hromadným startem. Tereza Fischerová obsadila 39., 16. a 34. místo,
Miroslav Štádler 23. a 21. místo.
Mistrovství České republiky v biatlonu – 1. díl Nové Město na Mor.
27. 2. – 1. 3. 2015 – dorost a dospělí výsledky: zde potvrdili naši osvědčení závodníci své kvality. Vybojovali 3 medaile a velmi si polepšili
v celkovém hodnocení (žebříčcích) Českého poháru. Michal Pscheidt
/M-B/ 4. a 2. místo, Petr Mejstřík /M-C/ 2 x 2. místo, František Heřman
/M-C/ 4. a 6. místo. Tato kategorie byla i s mezinárodní účastí.

Další 2 díly Českého poháru pokračují v březnu – 6. – 8. 3. 2015 závodí
žáci v Nové Vsi u Rýmařova a dorost a dospělí budou absolvovat 2. díl
M-ČR 13. – 15. 3. 2015 v Jablonci n/N. Věříme, že i v těchto závodech
budou závodníci Tatranu úspěšní.
J. Pscheidt

Rodák z Prahy, který se stal šumavskou legendou
s panem Emilem Kintzlem, pedagogem, sportovcem, milovníkem Šumavy

ROZHOVOR a také vypravěčem, jehož životní zážitky se staly předlohou seriálové postavy.

Vážení čtenáři, milí návštěvníci Železnorudska, dnes Vám představujeme jednu z nejvýraznějších osobností našeho regionu, nadšeného lyžaře, cyklistu, publicistu, autora, ale také člověka, který si zachoval svoji tvář po celý život.

ŽZ: Pane Kintzle, mnoho obyvatel Železnorudska Vás samozřejmě zná, nicméně v tomto období je na Šumavě hodně návštěvníků a turistů ze vzdálených regionů, rádi bychom Vás tedy
nejprve představili. Vy jste se narodil v Praze, ale už jako malý chlapec jste se přestěhoval s rodiči na Šumavu. Za jakých to bylo okolností a kde jste tedy vyrůstal?

EK: Jak na Šumavu jsem se dostal…. V roce 1934 jsem byl pokřtěn řekou Vltavou a otec poznal,
za první světové války, že v Praze nebude blaze a tak jsme se přestěhovali do Sušice, rodného města
mé maminky. A tam jsem již 15. 3. 1939 plival, se strýčkem Ondřejem, na přijíždějící německé vojáky. Tam jsem také maturoval na gymnáziu, v roce 1952.
ŽZ: Jak se utvářel Váš vztah ke sportu?

Emil Kintzel se svojí lyžařskou sukovicí

EK: Sportovat jsem začal v nuselském Sokole a zacvičil jsem si na Všesokolském sletu v roce
1938. Na sněhu jsem sáňkoval v Nuslích na tzv. Pláni, kde byl později, za „bolševika“, postaven
tzv. „lidojem“, nebo li, Palác kultury.
ŽZ: Předpokládám, že prostředí hor, kam jste s rodiči přesídlil, Vás ovlivnilo právě ve výběru
lyžování jako Vaší oblíbené sportovní aktivity, je tomu tak?
Pokračování na straně 10
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Rodák z Prahy, který se stal šumavskou legendou
s panem Emilem Kintzlem, pedagogem, sportovcem, milovníkem Šumavy

ROZHOVOR a také vypravěčem, jehož životní zážitky se staly předlohou seriálové postavy.

Dokončení ze strany 9

EK: K lyžím jsem se dostal hned v Sušici na svazích Svatoboru, kde byl
i skokanský můstek. Byla to naše celozimní zábava a sněhu bylo dostatek. První lyžařský kurz jsem absolvoval v roce 1953 v Krkonoších a lyžařské vědomosti jsem předával svým žákům v Hartmanicích, Srní a pak
v Kašperských Horách. Zásluhou vašeho bývalého občana, Tondy Říhy,
jsem se stal v roce 1957 dobrovolným členem Horské služby Šumava.
Postupně jsem získal kvalifikaci učitele, trenéra a rozhodčího lyžování.
Vrcholem mého snažení v oblasti lyžování bylo vybudování lyžařského
areálu Kašperky, jež byl otevřen v roce 1962, a který stále vzkvétá.
ŽZ: Vy jste ovšem i nadšeným cyklistou, prozraďte našim čtenářům,
jak se udržujete v takové vynikající fyzické kondici? Pokud to můžeme
prozradit – v loňském roce jste oslavil osmdesátku! Kolik kilometrů si
troufnete zdolat na kole v tak obtížném cyklistickém terénu, jakým je
Šumava?

EK: Za minulého režimu mne, v roce 1975, soudruzi uklidili do kotelny. Na tři pětiletky. A v té druhé – abych zcela nezhloupl – jsem se začal
zajímat o staré fotografie Šumavy, o její historii, a pak i o historii lyžování.
Ruce sílily kotelnickou lopatou a začal jsem také intenzivně běhat a jezdit na kole, což byl můj závodní koníček již od mládí. V roce 1990 odešli
komunisté z vlády a já z kotelny. Běhání a kolo jsem neopustil a 4 tisíce
kilometrů do roka si ani dnes neodpustím. Pohyb a práce neuškodí.
ŽZ: Tak děkujeme za tip k zachování svěžesti…. Zpět k lyžování –
pane Kintzle, jak jste přišel na ten skvělý nápad se založením expozice
o historii lyžování v Železné Rudě?

EK: Právě po pádu komunismu jsem tu moji sběratelskou činnost mohl
rozšířit, udělat pár výstav, dokonce napsat knížku a lidem se to líbilo. Rád
jsem proto ty staré, dobré, šumavské časy připomínal. O historii lyžování
na Šumavě jsem udělal výstavu v Kašperských Horách a vydání knížky
mne vedlo, spolu s bratry Hamplovými, k myšlence vybudování expozice
v Železné Rudě. To se za pomoci pana starosty, Michala Šnebergra a dalších lidí, jež tomu projektu přáli, za pár let povedlo.

ŽZ: Víme také, že se věnujete historickému lyžování aktivně, jak jste
na tohle vlastně přišel, že sjíždíte sjezdovky na historických lyžích, ve
slušivém dobovém oblečení? A místo lyžařských hůlek máte jednu hůl…
Můžete nám prozradit něco více o této Vaší zálibě?

EK: Po otevření expozice na Zámečku v Železné Rudě (v r. 2010, pozn.
red.) byl už jen krůček k připomenutí konání prvního lyžařského sjezdového závodu v Čechách, v roce 1911, z Pancíře na Vajsovu louku. Občanské sdružení Otevřená Šumava zorganizovalo po 100 letech stejný
závod, na starých lyžích a v dobovém oblečení. Od té doby se koná každý
rok. Společně s kolegy z Písecké župy Aleše Lyžce se scházíme na podobných akcích nejen na české straně Šumavy, ale i u sousedů v Bavorsku, kde se tradice velmi udržují. O diváky není nouze.

ŽZ: Víme, že vás, lyžařů, milujících historii je více, dá se říci, že jste
s přáteli založili jakýsi spolek historického lyžování?

EK: Ano, přesně tak. A aby tradice nezanikla, hledáme nadšence, srdcaře, kteří se k nám připojí. Je třeba prohlédnout kůlny, půdy a podobné
prostory. Jistě se někde ještě najdou dřevěné lyže, hole i původní oblečení. S botami je to trochu těžší, ale kdo hledá, najde. Jízda na ski je přece
také o legraci…

ŽZ: Dále se o Vás všeobecně ví, že jste velkým zastáncem obnovení
Juránkovy chaty na Svarohu, můžete nám říci něco o této vaší činnosti?
Jak vidíte budoucnost tohoto místa pro české turisty?

EK: Juránkova chata, kdysi tak slavná, má velmi smutnou historii. Lyžaři Ski klubu v Plzni ji třikrát budovali. Nejprve vyhořela – ještě za první
republiky, koncem války ji poničila německá armáda a po únoru 1948 se
stala zcela nedostupnou. Nejsmutnější je, že dodnes se k ní z české strany
hranice legálně nemůže. Prý z důvodu ochrany přírody. Považuji tento
důvod za naprosto nelogický a nesmyslný. Tak jsme tam s kamarády
umístili alespoň informační panel. Ten si však mohou přečíst pouze Bavoráci, respektive Ti, kteří vystoupají ke Svarohu z německé strany.

ŽZ: A co značkování cesty na Modrý sloup? Jak to bylo a co z toho
vzešlo?

EK: Značkařem jsem nepřetržitě od roku 1959. Modrý sloup a Luzný,
to je má velká láska. Cestu tam značil za první republiky můj prastrýc
Václav Vavrýn. Jak je to dnes jistě víte, podobně jako s Juránkovo chatou.
Třikrát ke Sloupu jsem značil a vždy zase mazal. To je neuvěřitelné. Pořád
jen sliby, sliby....

ŽZ: Pane Kintzle, prozraďte nám, chystáte ještě v této sezoně nějakou
zajímavou lyžařskou akci, jako byla ta v v německém Zwieselu, na vrchu
Glasberg, kde jste za velkého zájmu diváků sjížděli s přáteli sjezdovku
v dobovém oblečení a s patřičnou výstrojí?

EK: Co chystáme?? Rozšířit řadu historických „skijáků“ všech kategorií a zorganizovat nějakou větší akci, dokud mám ještě sílu. Moc rád
bych se dožil zpřístupnění a označení cesty k Juránkově chatě a taky, po
25letech marných snah, na Modrý sloup.
ŽZ: A poslední, aktuální otázka, včera vysílala televize první díl seriálu Policie Modrava, jedna z postav, vysoký policejní představitel, uvádí
v Kašperských Horách do služby nováčka z kriminálky a cituje Vás tam
plným jménem a dodává… „toho ještě poznáš“…Znamená to, že jste se
stal na nějaký čas i hercem a můžeme Vás spatřit i v poněkud jiné roli?

Emil Kintzel v dobové ústroji při sjezdu s jednou holí

EK: Na TV NOVA běží seriál Policie Modrava. Kamarád, režisér Jaroslav Soukup, mě dal práci, a sice vyhledávání lokací, tedy vhodných míst
pro natáčení. To bylo velmi zajímavé i dobrodružné. A také mé vyprávění
o učitelování na Srní jej zaujalo, nechal se inspirovat mými příhodami
a některými, zcela nevšedními zážitky. Moji postavu svěřil známému
herci, panu Ladislavu Mrkvičkovi a sami posoudíte, jak jsem se mu povedl…. Samotné natáčení bylo velmi zajímavé a dotočná v Praze, jak se
dnes říká, byla super.
Děkuji Vám za rozhovor
Světluše Chabrová pro Železnorudský zpravodaj
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Černé jezero na šumavském Špičáku
v minulosti navštívila celá řada významných českých uměleckých osobností, např. Antonín Dvořák, Jan
Neruda, Jaroslav Vrchlický, Adolf
Heyduk, Alois Vojtěch Šmilovský aj.
Romantická atmosféra jezera a jeho
nádherná okolní panenská příroda se pro
ně staly inspirací pro uměleckou tvorbu.
Antonín Dvořák zkomponoval v této
souvislosti cyklus 6 klavírních skladeb
pro čtyři ruce s názvem Ze Šumavy,
opus 68. Jednu z vět nazval U Černého
jezera. Jan Neruda napsal báseň RoDr. Bohuslav Brauner
mance o Černém jezeru, Adolf Heyduk
dílo s názvem U horského jezera. Romantická povídka A.V. Šmilovského
Parnasie (1874) vypráví o tragickém konci nešťastné lásky dívky, končící svůj život skokem z Jezerní stěny do vod Černého jezera.
Černé jezero jistě navštívilo i mnoho dalších významných osob své
doby. Bohužel, buď se vůbec nedochovaly zprávy o jejich pobytu nebo nejsou dosud potřebným způsobem zdokumentovány. Nebyli to jen básníci,
spisovatelé nebo skladatelé. Na svých FB stránkách jsem připomněl
jméno ing. Karla Paschera (1847 – 1910), rodáka ze Stříbra u Plzně, který
řídil historickou stavbu špičáckého železničního tunelu.
Další významnou českou osobností, která navštívila Černé jezero, byl
Bohuslav Brauner (1855 – 1935), věhlasný český anorganický chemik,
světového významu.
V dobovém regionálním časopise Šumavan ze dne 16. srpna 1884 jsem
objevil následující informaci:
Dr. Brauner, asistent při české technice v Praze, podnikl minulý týden
výlet do Šumavy jako první z Prahy na bicyklu přes Písek, Strakonice,
Horažďovice a Klatovy.

Odpočinul si na Špičáku u Prokopa, vykonal cestu k Černému jezeru a
zpět za 25 minut. Po několika dnech pobytu na Šumavě odjel přes Klatovy
a Plzeň do Prahy.
Bohuslav Brauner se zabýval zejména prvky vzácných zemin, stanovováním jejich atomových hmotností a jejich zařazováním do periodické
soustavy prvků. V 80. letech 19. století předpověděl existenci izotopů
a navrhl jako základ relativních atomových hmotností prvků kyslík, což
bylo později mezinárodně přijato.
Působil jako profesor na Karlově univerzitě v Praze. Nějaký čas pobýval na nejstarší německé Ruprechto-Karlově univerzitě v Heidelbergu na
pozvání prof. Roberta Wilhelma Bunsena (Bunsenův hořák). Tady se
prvně setkal s Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem, kterého ještě dvakrát navštívil v Petrohradě. Napsal kolem 170 původních vědeckých prací.
Obdržel řadu čestných zahraničních doktorátů, byl členem navrhovatelů
pro udělování Nobelovy ceny za chemii, stal se nositelem Řádu čestné
legie Francouzské republiky. Řádným profesorem se stal v roce1897.
Jeho otcem byl významný advokát a staročeský politik JUDr. František
Augustin Brauner, poslanec Říšského sněmu, Říšské rady a Českého zemského sněmu, aj.
Rodina F. A. Braunera udržovala přátelské vztahy např. s J. V. Sládkem, ale i s rodinami Palackých, Náprstkových nebo Riegerových. Sestrou chemika Bohuslava Braunera byla malířka, Zdena Braunerová.
Brauner byl také velmi nadšeným sportovcem. Není žádným překvapením, že se v roce 1884, ve svých 29 letech, vydal z Prahy na Šumavu
a dokonce na „bicyklu“. V tu dobu, sedm let po slavnostním otevření Špičáckého tunelu, již Železnorudsko plně zasáhla nebývale velká vlna příchozích turistů. Potvrzuje to např. dobové periodikum Posel ze Sušice.
Brauner měl velmi blízko k Akademickému cyklistickému odboru pražské Slavie. Spolu s Josefem Rösslerem – Ořovským patřil k významným
průkopníkům lyžování v Českých zemích (Ski klub Praha).
Josef Růžička, Plzeň

V neděli 15. února se v Lesním běžeckém areálu Belveder uskutečnil na Železnorudsku historicky první a zároveň na celé Šumavě jediný skijöringový závod.
Počasí nám přálo a již několik dní před závodem svítilo sluníčko. Slunečné počasí nám bohužel trochu zkomplikovalo přípravu tratí, jelikož
na několika místech úplně zmizel sníh. Po šesti hodinách s lopatami však
byly tratě opět bílé a závodníci si je velmi pochvalovali, na čemž má veliký podíl i řidič rolby, pan Zelenka, který odvedl perfektní práci.
Na start závodu se postavilo celkem 29 závodníků. Mezi nimi se objevili i tři medailisté z letošního mistrovství České republiky – Michal Ženíšek (mistr ČR ve skijöringu s 1 psem), Michaela Srchová (mistryně ČR
ve skijöringu se 2 psy) a Nicole Marešová (bronz na MČR ve skijöringu
se 2 psy). Po závodě jsem měla možnost popovídat si s Michalem Ženíškem, jak se mu u nás líbilo. Tady je jeho odpověď: „Zábavné tratě na
Belvederu jsou pro skijöring jak dělané. Moc se těším na příští ročník,
který doufám bude v plném závodním rozsahu. Tedy dvoudenní a i s kategorií skijöring se dvěma psy.“
Krásné počasí přilákalo i spoustu diváků, kteří podél tratě vytvořili
příjemnou kulisu a i začínající závodníci si mohli vychutnat tu pravou závodní atmosféru. Kromě diváků je potřeba poděkovat i všem pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu a také všem sponzorům, kteří nám pomohli
zajistit hladký průběh závodu a poskytli věcné ceny pro závodníky. Mezi
ně patří například hotel a pivovar Belveder, který závodníkům poskytl
příjemné zázemí, parkovací plochu a vynikající pivo jako odměnu za sportovní výkon. Úklid sněhu z parkovací plochy pro nás jako sponzorský dar
zdarma zajistil pan Petr Pospíšil (Zemní práce Pospíšil). Za technickou
podporu závodu děkujeme Ski & Bike Špičák. Partneři z Běhejsepsem.cz
a Non-stop dogwear.cz zajistili závodníkům i divákům celodenní pora-

Skijöring – Nicole Marešová a Nick (1. místo), Michal Ženíšek s Truckem
(1. místo)

BELVEDERSKÝ SPRINT 2015

denství ohledně sportování se psem a možnost vyzkoušení či zakoupení
potřebného vybavení. Zároveň také věnovali věcné ceny pro vítěze závodu. Za další hodnotné věcné ceny děkujeme Prof Pet Corporation CZ
(superprémiová krmiva Kennels' Favourite), Cestujsepsem.cz a Akva
Tyna. Naprosto jedinečné medaile, ze kterých měli závodníci obrovskou
radost, pro nás vyrobila Kačka Červená. Hlavní cenu závodu, poukaz na
prodloužený víkend v Parkhotelu plný lázeňských procedur pro dvě
osoby, jsme získali od Šumavských bylinných lázní (Kašperské hory).
Losování o tuto hodnotnou cenu se stalo zlatým hřebem celého závodního dne. Šťastným majitelem poukazu se stal začínající závodník Tomáš
Jindra z Plzně – do lázní už se s manželkou prý velice těší. V neposlední
Pokračování na straně 12
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řadě musím poděkovat také městu Železná Ruda, Lesům ČR a TJ Tatran
– bez jejich podpory by se závod nemohl uskutečnit. Ještě jednou díky
vám všem, bez vás by to nešlo!
Závěrem bych chtěla říct, že pokud to jen trochu půjde, budu se snažit
splnit přání závodníků a zajistit pro ně další ročník závodu. Tak za rok
opět na Belvederu! ;-)
TEXT: Petra Hašová, ředitelka závodu
FOTO: Šimon Cipro, Běhejsepsem.cz
VÝSLEDKY:
Muži s jedním psem na 8 km:
1. místo – Michal Ženíšek, Truck (TJ Sokol Maxičky)
2. místo – Jan Bielik, Snickers (SKPS Plzeň)
3. místo – Jan Burian ml., Miki (TJ Sokol Maxičky)

Šumavský pohárek

Dne 31. 1. 2015 uspořádal Ski klub Železná Ruda 4. závod Šumavského pohárku ve sjezdovém lyžování. Na sjezdovku Belveder se sjelo
více než 100 závodníků a závodnic z celého Plzeňského a Jihočeského
kraje. Všichni poměřovali své síly v obřím slalomu v kategoriích od nejmladší superpřípravky až po starší žáky. Závodníci ze Ski klubu Železná
Ruda se mezi tolika závodníky neztratili a obsadili přední místa: na
1. místech ve své kategorii – Sylva Hojáková, Emma Matějková a Lucie
Schejbalová, na 2. místech – Jan Schejbal, Adéla Petlachová a na 3. místech – Lukáš Petlach, Agáta Částková a Zora Částková.
Chtěli bychom poděkovat Skiareálu Belveder za velmi dobře připravenou sjezdovku a dále všem sponzorům (Travel Free Shop, Horská služba,
Město Železná Ruda a Město Bavorská Ruda a dalším), díky nimž mohli
všichni vítězové obdržet pěkné věcné ceny.
Ivana Vybíralová (redakčně upraveno)

FOTBAL
So
So
So
So
So

Ženy s 1 psem na 8 km:
1. místo – Nicole Marešová, Nick
2. místo – Michaela Srchová, Eman (TJ Sokol Maxičky)
3. místo – Tereza Dvořáčková, Dar (MC Český ráj)
Muži s jedním psem na 3 km:
1. místo – Jan Farkač, Cox ze Six-Bau
2. místo – Jan Hojda, Sam (ZKO Koloveč)
3. místo – Petr Bernklau, Zeff
Ženy s 1 psem na 3 km:
1. místo – Tereza Smolová, Emma
2. místo – Magdaléna Vlasáková, Jack
3. místo – Kateřina Knotková, Goldie (SKPS Plzeň)

Kompletní výsledky a několik fotogalerií jsou k nahlédnutí na stránce závodu:
www.belvederskysprint.wordpress.com

Šumavský pohárek na Belvederu

V Sobotu 7. února pořádal místní Tatran Železná Ruda 6. závod série
lyžařských soutěží pro děti a mládež „Šumavský pohárek“.
Všichni závodníci, rodiče i trenéři se těšili na již tradiční závody Tatranu na krásné sjezdovce na Pancíři. Sněhové podmínky bohužel jejich
uspořádání na svahu bez umělého zasněžování neumožňovaly. Proto jsme
velmi rádi využili nabídku Marcela Maxy, uspořádat závod v lyžařském
areálu Belveder. Sjezdovka Engadin II byla díky péči „chlapců z Belvederu“ perfektně připravená, slunečné počasí nám také přálo, a tak si
všichni užili krásný den.
Z místních se nejlépe umístili na prvních místech ve svých kategoriích
Nicole Zemanová a Natálie Červená, na druhém Agáta Částková a na třetích potom Emma Matějková, Jakub Čadek, Laura Nováková a Martin
Malý.
Závody by nebylo možné uspořádat bez vydatné pomoci sponzorů, kterým bych chtěl tímto poděkovat. Jedná se především o Lesy ČR, s.p.,
Sportoviště města Sušice, p. o., paní Vendulu Klášterkovou, pana Antonína Čadka a město Železná Ruda.
Petr Najman

Po zimní přestávce se přiblížila jarní část fotbalového ročníku 2014/15. Zde je rozpis nejbližších utkání:

„A“ – muži, III. třída
21. 3.
28. 3.
4. 4.
11. 4.
18. 4.
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15.00 hod.
15.00 hod.
14.00 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.

Budětice – Žel. Ruda „A“
K. Hory – Žel. Ruda „A“
Hartmanice – Žel. Ruda „A“
Žel. Ruda „A“ – Velhartice
Žel. Ruda „A“ – Milčice

„B“ – muži, IV. třída
21. 3.
29. 3.
5. 4.
12. 4.
26. 4.

So
Ne
Ne
Ne
Ne

15.00 hod.
13.30 hod.
15.00 hod.
13.30 hod.
13.30 hod.

SK Ježovy – Žel. Ruda „B“
Žel. Ruda „B“ – Křenice
Žel. Ruda „B“ – S.Měčín „B“
Žel. Ruda „B“ – Měcholupy „B“
Žel. Ruda „B“ – Bolešiny „B“
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