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Slovo starosty

Velikonoční svátky, jež jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, ale i svátky jara,
a pro nemalou část naší populace zejména příležitostí k delšímu odpočinku, ukončily zimní
sezónu. To, jaká byla, je asi v této chvíli ještě
předčasné hodnotit, vždyť Paní Zima nám
právě o Velikonocích ukázala, že drží pevně
vládu nad zimní Šumavou. Skvělé sněhové
podmínky pro lyžování na sousedním Javoru
přilákaly i řadu lyžařů z Čech. Měl jsem možnost slyšet postřehy a názory na lyžařské pod-
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mínky na Železnorudsku, a jako místnímu lyžařskému patriotovi mi bylo smutno z toho, co
jsem si vyslechl. Nadšení lyžaři, sice fascinováni novým příchodem zimy a ideálními lyžařskými podmínkami, hodnotili vše slovy: „dnes
je to tady super, ale v zimně jsme dávali Plešivec...“ nebo „..my také raději jezdíme do Krušných hor, na Klínovci postavili novou lanovku
a je to tam lepší…“. Zmínění lyžaři byli určitě
Plzeňáci, tedy ti, jež byli vždy tou největší skupinou lyžařů přijíždějících na Železnorudsko.
Na Železnorudsku stále chybí dostatek investic
do rozvoje areálů. Současné tempo rozvoje
Sportovního areálu na Špičáku prostě nestačí,
ani velice dobře fungující lyžařský areál Nad
nádražím vše nezachrání, vždyť my nesmíme
ztratit ambici být jedni z nejlepších v Čechách.
Minulá zima lyžařům nepřála, právě končící
letošní zima nám dala naději do dalších let, ale
také úkol, vytvořit podmínky pro rozvoj nabídky zimního sportovního vyžití. Pro mě
osobně, a věřím, že i pro ostatní běžkaře, bylo
velkým zadostiučiněním, že dostatek přírodního sněhu umožnil upravovat běžecké stopy.
Velkým pozitivem byla rekonstrukce Lesního
běžeckého areálu Belveder, a to v dostatečném
předstihu před zimní sezónou.

Nadcházející jarní měsíce budou dobou
nejen přípravy na letní sezonu, ale i obdobím
plnění jednotlivých investičních akcí v našem
městě. Do finále se dostává rekonstrukce vodárny a připravujeme akci „Snížení energetické
náročnosti základní školy“, což znamená zateplení obvodového pláště budovy spojené s výměnou oken.
Představitelé Bayerisch Eisenstein pozvali
zastupitele a zástupce spolků a organizací na
společné setkání. Velice si vážím pana starosty
Bauera a jeho snahy o co nejširší spolupráci
a dobré sousedství s českou stranou. Společně
budeme usilovat o další spolupráci a společnou
tvorbu a realizaci projektů v rámci rozvojového
programu ILE. Získané finanční prostředky
budou použity nejen na rozvoj spolupráce v podpoře cestovního ruchu, výstavbu potřebné infrastruktury, ale i na zřízení a výuku ve společných
třídách Mateřské školky a Základní školy na
prvém stupni. V těchto třídách je zamýšlena
výuka obou jazyků, německého a českého,
v rámci národních výukových programů a za přítomnosti českého a německého pedagoga. Bude
záležet samozřejmě na zájmu rodičů a dětí,
a také na získání potřebných finančních prostředků k zajištění takto náročného vzdělávání.
Michal Š n e b e r g r,
starosta města Železná Ruda

Opustil nás

Dne 14. března zemřel nejstarší občan našeho města a železnorudský rodák, pan Karl
Kress, který by se 29. května t. r. dožil 97
let. Podporoval místní kostel a byl členem
Železnorudského klubu. Čest jeho památce.
Za Železnorudský klub Václav Chabr

Panenka Sv. Marie, věnovaná kostelu panem Karlem Kressem, jej bude navždy připomínat. Je umístěna u postranního oltáře.
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Zasedání zastupitelstva

V pořadí páté veřejné zasedání zastupitelstva
se konalo 30. 3. 2015. Zde přinášíme přepis
několika bodů ze zasedání, celé znění najdete
na webových stránkách města.

Přítomni: pp. Brož, Kořán, Kříž, Mareš, Navrátilová, Roubal, Smola, Šnebergr, Lehká,
Sekyra A.
Nepřítomni: –
Omluveni: pp. Papež, Sekyra M., Horek

5/85
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej elektrocentrály
p. Bedřichovi Karlovi za cenu 45 000,-Kč.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: p. Roubal

5/86
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod bytu č. 3 v čp. 361
ve vlastnictví paní Evy Kolbeck ve prospěch jejího syna pana Jindřicha
Cipry s tím, že předkupní právo Města zůstane zachováno.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:-

5/87
Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s realizací komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hojsova Stráž.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:-

5/90
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dohodu o úhradě dluhu se
společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., v příloze k zápisu č. 1 a pověřuje k podpisu dohody pana starostu Ing. Michala Šnebergra.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:-

5/93
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 7 000 000.- Kč od ČSOB, a.s., včetně zajištění
smlouvou o zřízení zástavního práva k nebytovým prostorám v č. p. 26
a pověřuje k podpisu úvěrové smlouvy s ČSOB, a.s. pana starostu Ing.
Michala Šnebergra.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:-

5/95
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře společnosti
Bonaccia s.r.o., Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda na „Sta-
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vební úpravy – rekonstrukce, nástavba a přístavba bývalého hotelu Plzeň
čp. 24 - změna stavby“.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: p. Kořán.

5/110
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vyhledávání dotačních titulů a vytvoření projektové žádosti o dotaci a souhlasí s vytvořením
územní studie.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: p. Mareš
5/111
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá žádosti o změnu územního
plánu do doby pořízení územní studie s termínem do 30. 3. 2016 s tím, že
pokud nebudou získány fin. prostředky z veřejných rozpočtů, bude
územní studie pořízena z rozpočtu města Železná Ruda.
Pro: 7
Proti: Zdržel se: pp. Mareš, Smola, Lehká

5/122
Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí se záměrem česko-bavorské
školy a školky a pověřuje ředitele Základní školy v Železné Rudě pana
Drahoráda oslovením rodičů a zajištění informace o počtu zájemců
z české strany, a ukládá panu Drahorádovi přípravu celého projektu.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:-

5/125
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje umístění letošního ročníku
Železnorudských slavností do areálu fotbalového hřiště v Železné Rudě.
Pro: 10
Proti: Zdržel se:-

5/126
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy
č. 14178064 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Svoz bioodpadu v Železné Rudě“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Michala Šnebergra jejím podpisem.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: p. Sekyra

5/127
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje projekt „Zařízení AlcoQuant
6020 Plus – prevence a kontrola“ v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj
- bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015. Finanční spoluúčast
Města Železná Ruda na projektu bude do výše 10.000,- Kč. Předpokládané celkové náklady jsou do výše 37.015,- Kč vč. DPH.
Pro: 10
Proti:Zdržel se:-

Všechny občany a návštěvníky Železné Rudy zveme k oslavě
u příležitosti 70 let od osvobození Železné Rudy,
která se koná 9. května u městského zámečku v 11,00 hod.
Hudba a občerstvení zajištěno.
Srdečně zve Železnorudský klub
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Zaujala nová expozice i velikonoční program

V prostorách galerie Kuns(t)räume Grenzenlos v Bavorské Rudě byla dne 31. března 2015
v rámci velikonočního programu za tónů dudácké hudby, krojovaných děvčat s ošatkami
plných velikonočních mazanců, jidášů, nádivky,
mašlí zdobených beránků, perníčků a pestroba-

revných kraslic, slavnostně otevřena expozice
Plzeňského kraje v Bavorské rudě.
Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří
Struček přivítal přítomné a předal slovo významným hostům, kterými byli Willi Killinger,
zástupce zemského rady Landkreis Regen, Mi-

Návštěvníky uvítali (zleva): starosta Železné Rudy - Michal Šnebergr, náměstek hejtmana Plzeňského
kraje - Jiří Struček a starosta Bavorské Rudy – Charly Bauer

V rámci projektu „Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda“ je od 16. 3. 2015 nepřetržitá výluka v úseku Nýrsko – Železná Ruda
(Alžbětín). Po dobu výluky bude železniční
doprava nahrazena autobusy.
„Výluka železniční trati, z důvodu provedení udržovacích prací a stavební činnosti
v tomto úseku, potrvá nepřetržitě až do poloviny června 2015. Po ukončení výluky bude
trať na letní turistickou sezonu zprovozněna.
Další stavební práce, které se budou týkat
především traťového úseku Klatovy – Nýrsko,
proběhnou od poloviny září a budou včas
ukončeny před zahájením zimní turistické sezóny. Dokončení všech činností se předpokládá v 1. čtvrtletí 2016. Stavba přinese
odstranění propadů, zvýšení rychlosti, zvýšení
plynulosti a bezpečnosti železničního provozu.
V rámci stavby bude v železničních stanicích
Janovice nad Úhlavou, Nýrsko, Zelená Lhota,
Hamry-Hojsova Stráž, Špičák a Železná Ruda
– Alžbětín, kromě rekonstrukce kolejiště, vybudováno i nové zařízení pro cestující (nové
nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující, nový rozhlas, informační a kamerový

Vlaková omezení

systém, nové osvětlení, atd…). Stavební
úpravy se dotknou rovněž rekonstrukce železniční technologie, po jejichž dokončení bude
trať řízena dálkově ze stanice Železná Ruda –
Alžbětín. Rekonstrukce železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se promítne
nejen ve zvýšení bezpečnosti železničního
provozu, ale i ve zvýšení bezpečnosti silničního provozu na stávajících úrovňových železničních přejezdech. Nový elektrický ohřev
výhybek ve všech železničních stanicích přispěje k podstatnému zvýšení spolehlivosti železničního provozu v zimních měsících.“ Tolik
z oficiální tiskové zprávy SŽDC.
Další, navazující výluka, je i na druhé, tedy
německé straně. Zde se nejezdí na trati „Waldbahn“ mezi Gotteszellem a Bayerisch Eisenstein. Výluka zde potrvá od 30. 3. 2015 do
26. 6. 2015 a i zde je vlaková doprava realizována pomocí náhradní autobusové dopravy.
Tisková zpráva Die Länderbahn hovoří takto:
Autobusy z Bayerisch Eisenstein odjíždí vždy
na 7. minutu, tedy o více jak 30 minut dříve,
než je obvyklé. Ve Zwieselu jsou na 28. minutu, v Gotteszellu má pak autobus přípoj na

STRANA 3

chal Šnebergr, starosta Železné Rudy, Herbert
Unnasch, ředitel Lidové akademie Regen, Pavel
Hubený, ředitel Národního parku Šumava
a Christian Bayerl, majitel budovy galerie
Kuns(t)räume Grenzenlos. Navzdory nepřízni
počasí se při této příležitosti sešlo na 70 významných hostů.
Nová interaktivní expozice vychází z myšlenky, co nejvíce přiblížit a seznámit návštěvníky se zajímavostmi, turistickými cíli a krásami
Plzeňského kraje, jimiž jsou památky, loutkářství, folklór, pivo, příroda a další. Proto je
koncipována tak, aby dospělé i nejmenší návštěvníky lákala k prozkoumávání, objevování,
poznávání, ale také dopřála možnost odpočinku
s některou z knih o Plzeňském kraji v pohodlném křesle ladícím s tradičními chodskými
kroji, které po načerpání potřebných informací
mohou obléknout a vyfotografovat se v nich.
Pohodlně se usadit je možné také s informačními kartami ze stylového šuplíčkového kabinetu, kde je spoustu zajímavých informací –
lázeňská a wellnes centra, rozhledny, hrady,
zámky, Šumava, cykloturistika a mnoho dalších.
Nepřehlédnutelné a nádherné jsou vystavené
originální Skašovské hračky v původní a maxi
velikosti. Tyto jedinečné exempláře „obřích“
rozměrů je možné shlédnout pouze zde.
Iveta Žánová
oddělení cestovního ruchu
Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Krajský úřad Plzeňského kraje

vlak do Plattlingu už dle platného vlakového
jízdního řádu. V opačném směru jedou
vlakové spoje z Plattlingu do Gotteszellu dle
jízdního řádu, z Gotteszellu do Bayerisch Eisenstein trvá ale jízda autobusem o více než
30 minut déle. Příjezd do Zwieselu je tedy na
27. minutu, do B. Eisenstein pak přijíždí na
49. minutu.
Cestujícím je doporučeno volit dřívější spojení, neboť doba trvání jízdy se vzhledem k náhradní autobusové dopravě prodlužuje.¨
fb
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MATEŘSKÉ

V mateřské škole se snažíme nabízet našim dětem i mimořádné aktivity
během celého školního roku. 5. března navštívily děti ze třídy Čmeláků
knihovnu, kde besedovaly s paní knihovnicí, jak se chovat ke knihám, co
si mohou v knihovně vypůjčovat a vyslechly tam také dvě bajky. V mateřské škole pak namalovaly obrázky zvířat, která v bajkách vystupovala,
a nejzdařilejší malby věnovaly paní Šebelíkové do knihovny.
Pěkné slunné počasí vylákalo Čmeláky 16. března na polodenní výlet
na farmu na Hůrku. Viděli slepice, křepelky, krmili kozy a ovce, zkusili
si sami dojit živou kozu, jezdili s pomocí pana Janošíka na koni. Děti si

ŠKOLY

STRANA 4



Naši předškoláci mají zápis do první třídy základní školy dávno za
sebou, ale chtějí se více navzájem seznámit se svojí budoucí paní učitelkou Janou Proškovou. Paní učitelka se přišla podívat na své prvňáčky do
mateřské školy 31. března. Děti ukázaly, co se ve školce naučily, zazpívaly písničku, přednesly básničku, zahrály si hru i s paní učitelkou Proškovou. Na oplátku je paní učitelka pozvala na jaře do školy, kde je naučí
nové hry. Setkání s paní učitelkou Proškovou bylo moc milé a přátelské
a všechny děti se už teď do školy velmi těší.
1. dubna, na apríla, jsme měli objednaný výukový program ze Střediska environmentální výchovy z Kašperských Hor. Nebyl to apríl, ale moc
pěkný program „Na návštěvě u a“, který absolvovaly děti ze třídy Sluníček a Čmeláků. Děti se dověděly, co je půda, co se v ní může vyskytovat,
mnoho zajímavého o životě krtka i ostatních drobných živočichů, kteří
žijí v půdě. Nakonec si zahrály netradiční hry na žížaly a na krtky. Výukový program v podání paní Lávičkové byl velmi pestrý, zajímavý
a poučný. Budeme se těšit na další návštěvu.

Po stopách Yettiho

zahrály hru „po stopách yettiho“, kde poznávaly jelení parohy, zaječí
bobky, kůže tchoře, kuny, lišky. Na konci hry vyhledaly od yettiho sladký
poklad. Děkujeme paní Lávičkové za všechny připravené aktivity pro děti
a za ovocné pohoštění. Osobní kontakt se zvířaty, všechno si prohlédnout
a osahat ve skutečnosti, je tím nejlepším učením pro děti. Děkujeme také
hasičům ze Železné Rudy za odvoz dětí na Hůrku hasičským autem.
Protože byly děti ze setkání s hospodářskými zvířaty nadšené, vydaly
se ještě pěšky 19. března na Špičák na farmu pana Kořána, který jim
umožnil prohlídku celé stáje. Zde si prohlédly krávy, králíky, koně, ovce,
kozy, atd.
Na odpoledne 25. března připravila paní učitelka Amortová ze třídy
Sluníček tradiční velikonoční dílnu pro děti s rodiči. Děti s maminkami si
vyrobily krásné slepičky s kuřátky a odnesly si je domů na výzdobu.
Broučci, Sluníčka a Čmeláci se těšili na Velikonoce a pilně vyráběli ve
svých třídách ovečky, beránky, zajíčky, vajíčka z papíru. Sluníčka dokonce vyrobila mističku s dekoracemi z keramické hlíny.
30. března vystoupilo několik dětí ze třídy Čmeláků na vítání občánků
na Městském úřadě v Železné Rudě. Připravily si pro rodiče a jejich miminka pásmo básniček a písniček s jarní tématikou. Za toto vystoupení obdaroval koláčky všechny děti ze třídy Čmeláků pan Miloš Rejzl, z pekárny
Alžbětín, a tímto mu děkujeme.

Na návštěvě u krtka

Za kolektiv MŠ L. Havelková

PODĚKOVÁNÍ

Velké poděkování železnorudské firmě SKI-MAX ,
majiteli Petru Filipovi a jeho týmu za perfektní přípravu závodních sjezdových lyží pro juniory TJ Sportovní areál Špičák na Šumavě po celou sezónu
2014/2015. Díky také Petrovi naši závodníci vyhrávají.
Petr Filip umí nejen perfektně lyže připravit, ale také
fundovaně poradit.
Sláva Kulich, TJ Sportovní areál Špičák na Šumavě

Na hraničním přechodu v Rozvadově bylo 1. dubna živo. Přišli stovky lidí aby
shlédli průjezd kolony amerických bojových vozidel z Pobaltí a nechyběli ani
železnorudští občané. V Rozvadově byla jejich jediná zastávka na trase od
Prahy. Projíždějící kolona byla nástupnickou jednotkou 2. jízdní průzkumné
skupiny - 2. kavalérie, která osvobodila Železnou Rudu a která uskutečnila
operaci Cowboy (záchrana vzácných chovných koní).
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

číslo / ročník: 4/10

STRANA 5

období: 1. březen 2015 – 1. duben 2015

Vážení čtenáři,

konec zimy a zimní sezóny se s námi rozloučil velmi bouřlivě. Poslední březnový den orkán Niklas, který zasáhl Evropu, způsobil pád mnoha
desítek stromů, jež zatarasily silnice a uvěznil tak na cestách mnoho řidičů. Ještě předtím jsme ale uspořádali tradiční hasičský bál a rádi bychom ještě
jednou poděkovali sponzorům tomboly, které najdete na našich stránkách.

1x požár

Události za březen 2015

1x únik látek

1x dopravní nehoda

10. 3. – K požáru kontejneru s odpadem jsme vyjeli k tržnici v Alžbětíně.
Pomocí jednoho vodního proudu byl menší požár zlikvidován.

14x technická pomoc

14. 3. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stala mezi Železnou
Rudou a Alžbětínem. Řidič se svým vozem narazil do domu a utrpěl lehká zranění. Provedli jsme protipožární opatření, úklid
uniklých provozních kapalin a zajistili místo nehody.

18. 3. – Otevření zabouchnutých dveří, uvnitř objektu tekla voda.

21. 3. – Otevření zabouchnutých dveří, kde zůstal zapnutý plynový sporák.

24. 3. – K menšímu úniku oleje jsme vyjeli na Špičáku. Pomocí sorbentu
byl únik odstraněn.
30. 3. – Odstranění padlého stromu přes silnici nad Javornou.

30. 3. – Další padlý strom zastavil provoz na silnici mezi Hojsovou Stráží
a Špičákem.

31. 3. – V souvislosti s orkánem Niklas, který dorazil do Evropy, se i u nás
projevil silný vítr, který vyvracel stromy, reklamy i dopravní
značky a poškozoval další majetek. Naše jednotka vyjela v 11

hodin a vrátila se v půl šesté v podvečer. Zasahovali jsme u 10 samostatných událostí, během kterých bylo odstraněno na 40 padlých stromů a provizorně opravena poškozená střecha na budově
bývalé kotelny. Stromy padaly všemi směry: mezi Železnou
Rudou a Hojsovou Stráží, v Hamrech, mezi ŽR a Javornou, přes
silnici do Alžbětína i směrem do Hartmanic. Bohatou fotogalerii
najdete na našich stránkách www.hasicizr.cz
fb
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Sjezdařská sezóna se šumavským lyžařům vydařila

Přes problémy s pozdním příchodem zimy se letošní sezóna většině závodníků vydařila. Je proto vhodný čas se za ní ohlédnout a vyhodnotit
úspěchy závodníků, ale i jejich trenérů a rodičů. Největších úspěchů dosáhla žačka ZŠ v Železné Rudě, Bára Zíková, o níž píšeme v samostatném
článku. V patách je jí další železnorudská obyvatelka, Nikola Zemanová,
která rovněž trénuje střídavě v Čechách a střídavě v Německu, kde dosáhla vítězství téměř ve všech závodech žákovského pohárku. Suverénně
zvítězila i v Šumavském pohárku. To, že obě závodnice využívají podmínky ve dvou zemích, je nejen správné, ale dokonce nutné pro ty, kteří
chtějí vystoupat na vrchol špičkového lyžování. Této možnosti využívá
i Kristinka Lebová z SA Špičák, a že se to vyplácí, dokázala v silně obsazeném závodě v rakouském Zauchensee, když skončila druhá. V kategorii starších žáků dosahuje špičkových výkonů v rámci ČR Milan
Koryťák, jehož nejlepším letošním výsledkem bylo místo v Říčkách, kde
jel jako reprezentant ČR a místo v SG na mistrovství republiky žáků. Nejlepších výsledků ve starších kategoriích dosáhl Jakub Muler z SK Sokol
Špičák, který v kategorii ml. juniorů zvítězil ve slalomu na Mistrovství ČR
a získal i řadu dalších úspěchů na republikové úrovni. Na této úrovni závodili i dva železnorudští chlapci v dresu SA Špičák – Václav Kulich
a Daniel Láska, ale v důsledku omezených tréninkových možností, několika zranění a nemocí se jim moc nedařilo. Kulich si trochu spravil náladu alespoň vítězstvím v krajském přeboru ve slalomu a vítězstvím v KO
na Špičáku.
Skvěle se vydařil Šumavský pohárek, kde se odjelo sedm závodů, takže
celkové hodnocení je velmi objektivním ukazatelem o úspěšnosti závodníků a oddílů. Ve všech kategoriích se ukazuje řada nadějí a výkonnost
i technika závodníků na předních místech je opravdu výborná. Svědčí
o kvalitním tréninku, dobré práci trenérů i podpoře oddílů a rodičů. Je potěšitelné, že se dobře uplatnila většina šumavských závodníků, proto jejich výsledky uvádíme v přehledu až do 10. místa.

Vyhlášení 1. závodu pohárku na Špičáku - zleva Adam Maxa SA Špičák, vítěz
Martin Malý Tatran ŽR, Jirka Ševčík SA Špičák, foto Václav Červený

Pohárek 2014 - celkové hodnocení

superpřípravka

1. Částková Agáta, 2008, Ski klub Železná Ruda
2. Zvířecí Martina, 2008, SK Lajdáček
3. Matějková Emma, 2008, Ski klub Železná Ruda
6. Schejbalová Lucie, 2010, Ski klub Železná Ruda
7. Šimáková Veronika, 2009, Ski klub Železná Ruda
8. Tobiášová Emma, 2008, Ski klub Železná Ruda

1. Hrbáček Matyáš, 2008, SK Arnika Plzeň
2. Dlouhý Vítek, 2008, SA Špičák
3. Voves Jindřich, 2008, SK Arnika Plzeň
8. Svítil Štěpán, 2008, TJ TATRAN Železná Ruda
9. Čadek Jakub, 2008, TJ TATRAN Železná Ruda
10. Kolacki Viktor, 2008, TJ TATRAN Železná Ruda

přípravka

1. Zemanová Nicole, 2005, SC Zwiesel
2. Jandová Kateřina, 2005, SA Špičák
3. Matějovičová Eva, 2005, SK Sokol Špičák
4. Nováková Laura, 2005, TJ TATRAN Železná Ruda
5. Vanišová Ema, 2005, SA Špičák
6. Hrbáčková Adéla, 2006, SK Arnika Plzeň
7. Lebová Kristina, 2007, SA Špičák
9. Hojáková Sylvie, 2007, Ski klub Železná Ruda

1. Voves Jan, 2005, SKI TEAM ŠUMAVA
2. Anděl Jakub, 2005, TJ Slavoj Plzeň
3. Janda David, 2007, SA Špičák
4. Neumayer Matyáš, 2005, SA Špičák
9. Hladík Adam, 2005, SA Špičák
10. Špičák Jakub, 2006, SA Špičák

předžáci

1. Červená Natálie, 2003, SK Sokol Špičák
2. Jedličková Sára, 2004, SKI TEAM ŠUMAVA
3. Řehoušková Amálie, 2004, Skiklub Lipno
4. Altmanová Kateřina, 2004, SA Špičák
6. Kroupová Natálie, 2003, SK Sokol Špičák
7. Brunátová Denisa, 2004, SK Sokol Špičák

1. Maxa Adam, 2004, SA Špičák
2. Malý Martin, 2003, TJ TATRAN Železná Ruda
3. Zítek Michal, 2003, SK Sokol Špičák
4. Ševčík Jiří, 2004, SA Špičák
6. Král Tomáš, 2004, SK Sokol Špičák
7. Pech Tobiáš, 2004, TJ TATRAN Železná Ruda
10. Najman Aleš, 2004, TJ TATRAN Železná Ruda

žáci ml.

1. Šormová Michaela, 2001, SK Sokol Špičák
2. Hornová Karolína, 2001, SSC Bohemia
3. Řehoušková Markéta, 2002, Skiclub Lipno
4. Tolarová Dominika, 2002, SK Sokol Špičák

1. Garba Matyáš, 2001, TJ TATRAN Železná Ruda
2. Malý Jan, 2002, TJ TATRAN Železná Ruda
3. Matějovič Filip, 2002, SK Sokol Špičák
4. Ruml Matěj, 2002, SA Špičák
5. Rada Tomáš, 2001, SK Sokol Špičák
7. Mařík Lukáš, 2001, SK Sokol Špičák

Pokračování na straně 7
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Sjezdařská sezóna se šumavským lyžařům vydařila

Dokončení ze strany 6

žáci st.

1. Brožová Adéla, 1999, SK Sokol Špičák
2. Schejbalová Jana, 1999, SA Špičák
3. Fabiánová Marie, 2000, TJ Motor ČB
4. Tolarová Dominika, 2002, SK Sokol Špičák
4. Koželuhová Tereza, 2000, SA Špičák

1. Kramosil Ota, 1999, TJ Motor ČB
2. Just Adam, 2000, SKI TEAM ŠUMAVA
3. Macalík Daniel, 2000, TJ TATRAN Železná Ruda
4. Najman Filip, 1999, TJ TATRAN Železná Ruda
4. Koryťák Milan, 1999, SA Špičák
6. Vokáč Matěj, 2000, TJ Slavoj Plzeň
7. Najman Matěj, 2000, TJ TATRAN Železná Ruda

Nejsuverénnějšími vítězi ve svých kategoriích byli Agáta Částková,
Nikol Zemanová, Natálka Červená, Adéla Brožová a Ota Kramosil, kteří
dosáhli shodně čtyř vítězství. Umístění Milana Koryťáka je důsledkem
toho, že pro účast v republikových závodech nemohl absolvovat dostatek
závodů.
Zpracoval Jaroslav Frič
(redakčně upraveno)

V závodě Kiss Proton Cup na Belvederu dosáhli na stupně vítězů pouze příslušníci oddílu Tatran Železná Ruda. Zvítězil talentovaný Filip Najman, druhý
skončil Daniel Macalík a třetí Matyáš Garba. Foto Jaroslav Frič

Místo, kde se nachází Horská chata na Pancíři, náleží k mým oblíbeným místům na Železnorudsku. Před časem mne napadla myšlenka vrátit se k jejímu původnímu názvu, tedy Mattušova chata. V Česku je
Bezručova chata, Jiráskova, Raisova nebo Klostermannova, Slováci
v Tatrách mají např. Téryho chatu aj.
Pečlivě jsem prostudoval životopis Jaroslava Mattuše, i s ohledem na
jeho politický profil. Nenašel jsem nic, co by bránilo užití jména tohoto
vlastence a velkého propagátora Šumavy vrátit do názvu chaty na Pancíři. O tomto zamýšleném kroku jsem informoval i současnou majitelku
objektu. Dohodli jsme se, že mi v nejbližší době poskytne finanční rozvahu, a poté pohovořím o mém plánu s představiteli KČT a dalšími
zainteresovanými subjekty. Jsem přesvědčen, že tímto krokem bychom
splnili odkaz našich předků. Ocenili bychom jejich tehdejší velké nadšení pro dobrou věc, nezměrnou pracovitost a vlastenectví.
Posuďte sami, co 28. 7. 1923 psal regionální časopis Šumavan:
„Na stavbu chaty na Pancíři stavební dříví dodává fa Viktor Beneš
Železná Ruda, cihly arch. Václav Beneš z Klatov, dovoz legionář
Fr. Rameš z Pancíře, okna dřevěná Jan Reitmayer, železná do rozhledny
fa Schifauer, sklo Ant. Král, dozor vede stavitel V. Brada z Klatov. Stavbu
navštívili i členové rodiny zemřelého Jaroslava Mattuše, vzácného turisty vlastence a přítele i propagátora Šumavy.“
„28. 9. 1923 byla slavnostně otevřena chata na Pancíři. Stavbu provedl dle plánů arch. Janovského stavitel Kuchler ze Železné Rudy, za necelých pět měsíců, nákladem 205 000,- Kč. Je majetkem KČST.
K otevření přišla na slavnost řada hostí ze širokého okolí.
Vnitřní místnosti nedostačovaly, a proto slavnost odevzdání chaty byla
vykonána venku. Pěvecký kroužek Sokola klatovského zapěl sbor „Svůj
k svému“ pod řízením sbormistra Bouska. Předseda klatovského odboru
vrchní inspektor Šíma uvítal přítomné. Zástupce KČST prof. Kopáček
vítá dokončení díla a děkuje za 37 000 členstva, sdruženého v 213 odborech v celé republice.
Jménem rodiny zemřelého Jaroslava Mattuše promluvil redaktor Mattuš. Za Sokolstvo Šumavské župy mluvil jednatel J. Novotný, za okresní
správu politickou m. rada L. Vojta z Klatov, za město Klatovy prof. Petrs.

Na závěr 11 dětí z menšinové školy v Železné Rudě zazpívalo původní
skladbu na vlastní slova „Vy Pošumavské hory“ Aloise Stögra, lesního
adjunkta v Hojsově Stráži. Všichni účastníci se zapsali do pamětní knihy.
Byla zde i choť zesnulého, Slavíková – Mattušová, Růžena Mattušová,
historik Dr. Jindřich Vančura, poslanec NS E. Kasík, zástupce velkostatku a správy ze Železné Rudy, Rudolf Kruliš a další.“
19. 12. 1923 se v Šumavanu dočteme, že prvním nájemcem chaty na
Pancíři je Václav Sirotek, bývalý restauratér na Hrubé skále.
9. 1. 1926 Šumavan zjistil, že na Pancíři, na rozhledně, je půjčován dalekohled 35x zvětšující. Poplatek 50 haléřů za 3 min. se platí do pokladničky. Kontrolu obstarává pouze vzájemnost a turistická čest.
Josef Růžička, Plzeň
(redakčně upraveno)

Mattušova chata na železnorudském Pancíři
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30. 3. 2015 proběhlo tradiční vítání občánků. V budově městského úřadu se sešlo 6 miminek s jejich rodiči, kteří byli starostou města přivítáni a drobně obdarováni.

Železnorudsko Vás baví!

Kalendářní přehled akcí – jaro 2015

Akce:
Pořadatel/Místo:
Kontakt:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 4.
Stavění májky
SDH Žel. Ruda / Hasičárna
376 397 150
- tradiční akce železnorudských hasičů s hudbou a občerstvením…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 4.
Stavění májky
SDH H. Stráž / Hasičárna
376 361 227
- hojsovečtí hasiči pořádají tradiční stavění májky…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 4.
Pálení čarodějnic
Penzion HABR
603 894 139
- penzion HABR pořádá akci i pro děti, občerstvení a zábava u ohně…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 5.
Otevření NS v Hojsově Stráži
Město Ž. Ruda / Hojsova Stráž, 10:00
376 361 227
- procházka s výkladem počátkem NS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. 5.
Oslava osvobození
ŽR Klub, město Ž. Ruda / Žel. Ruda
376 397 185
- vzpomínkové odpoledne s hudbou a občerstvením se koná u železnorudského Zámečku od 12:00 hod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. 5.
Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše SDH H. Stráž / Hasičárna
376 361 227
- tradiční akce v Hojsově Stráži
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. 5.
Česko – bavorská neděle
Über d´Grenz-Přes hranici / býv. celnice Alžbětín +49 9922 503 214
- Bleší trh, hudba, občerstvení…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 5.
Horský půlmaraton
Pearmanent s.r.o. / oblast Pancíře
775 670 277
- 1. ročník běžeckého závodu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavy a expozice na Železnorudsku:

Historické motocykly – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – stálá geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Království skřítků, Krámeček – ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny, květen – září: 10:00 – 17:00
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„…bylo mě doporučeno změnit povolání. S radostí jsem poslechl,“
říká Ivan Lukeš, zoolog, milovník zvířat a také fotograf

Rozhovor s Ivanem Lukešem, zoologem
přírodovědného pracoviště Muzea Šumavy
v Kašperských Horách a zakladatelem Záchranné stanice handicapovaných živočichů
v kašperských Horách.

ŽZ: Pane Lukeši, pravidelní čtenáři Železnorudského Zpravodaje vás znají jako autora
článků o zvířatech. Mohl byste se našim čtenářům představit blíže?

IL: Narodil jsem se pravděpodobně 1. dubna
1945 - na Apríla, což má asi trvalé následky? –
v Sušici a po měsíčním pobytu jsem byl rodiči
převezen do Kašperských Hor, kde setrvávám
dodnes. Po absolvování ZŠ, SVVŠ a roční praxi
v ZOO Plzeň, jsem hrdě nastoupil základní vojenskou službu. Jako propagátor socialismu
jsem byl umístěn v ženijním pluku VVP (vojenský výcvikový prostor) Dobrá Voda, kde
jsem dva roky z přesvědčení budoval pomocí
dlažebních kostek silnici Skelná – Prášily.
Po tomto „školení“ jsem v hodnosti vojína nastoupil ke studiu na PF v Plzni. Po absolvování
jsem osm let učil a vychovával naší mladou generaci na několika školách v okrese.
ŽZ: Umím si představit, že s Vaším smyslem
pro humor jste mohl být žáky poměrně oblíben.
Proč jste tedy skončil kariéru pedagoga?
IL: Protože mne láska k socialistickému zřízení stále neopouštěla, bylo mě doporučeno
změnit povolání. S radostí jsem poslechl, neboť
v mém trvalém bydlišti, v Kašperských Horách,
se v nově rekonstruovaném muzeu – Muzeum
Šumavy - uvolnilo místo zoologa. Zde pracuji
do současnosti a ze zaměstnance se tak stává postupně exponát.

ŽZ: Kdy se u vás projevila láska ke zvířatům
a co rozhodlo o tom, že se stanete profesionálem a odborníkem na říši zvířat?
IL: Láska k přírodě se pravděpodobně tvořila
již v matčině lůně, neboť kam moje paměť sahá,

tam si pamatuji, že jsem odchytával nalezené
živočichy, a to přiměřeně k mému věku. Začalo
to žížalami, plošticemi či hlemýždi, postupně
přes obratlovce, až láska ke zvířatům skončila
manželstvím.
ŽZ: To bude mít Vaše paní radost, když tohle
bude číst…ale teď vážněji, jste jedním ze zakladatelů Záchranné stanice handicapovaných
živočichů při Muzeu Šumavy v Kašperských
Horách? Jak vlastně vznikla ta myšlenka a kdy
se vám ji podařilo realizovat?

IL: Myšlenka vybudovat toto zařízení právě
v Kašperských Horách není náhodná. Na Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, tedy na
jeho přírodovědné oddělení, které je jediné na
celém bývalém okrese Klatovy a Prachatice, se
stále častěji obracela veřejnost s prosbou
o pomoc při záchraně volně žijících zvířat. Z tohoto důvodu požádalo ředitelství Muzea Šumavy Ministerstvo kultury o udělení výjimky
k chovu chráněných živočichů. V roce 1988,
jsme toto povolení obdrželi a začali s budováním stanice. Protože jde o zařízení velice nákladné, co se týče vybavení i provozu, a muzea
se vždy potýkala a stále potýkají s finančními
problémy, situace nebyla jednoduchá. Ostatně,
to trvá dodnes.
ŽZ: Jaká zvířata tvoří osazenstvo Vaší stanice?

IL: Za více než 25 let prošlo tímto zařízením
několik tisíc, převážně chráněných živočichů,
z nichž se většina podařila zachránit a vrátit zpět
do přírody. Mezi nejvzácnější pacienty naší stanice patří rys ostrovid, puštík bělavý, ibis skalní,
raroh lovecký, bobr evropský, čáp černý, kajka
mořská, luňák červený a další vzácní, kriticky
ohrožení živočichové. Mezi nejčastější „pacienty“ patří „opuštěná“ mláďata. Z dravců jsou
to poštolky obecné a káňata lesní, kteří nejvíce
spolu s čápy doplácejí na naši hustou síť elektrovodů a nechráněných sloupů vysokého napětí. Úrazy elektrickým proudem patří mezi
nejvážnější a ve většině případů zanechávají trvalé následky. V zimních měsících, při krutých
zimách s vysokou sněhovou pokrývkou jsou
nejčastějšími pacienty zesláblí jedinci, kteří
kvůli nedostatku potravy nejsou schopni normálního pohybu a ztrácejí plachost. A právě zde
se nejvíce projevuje selekce přírody, kdy nejsilnější jedinci přežívají, slabší – geneticky méněcenní – hynou.

ŽZ: A která zvířátka, jež u vás pobývala v roli
zvířecích pacientů, považujete Vy, jako zoolog,
za unikátní a zajímavá? Mohl byste nám o nich
a jejich osudech říci něco více?

IL: Zmíním se pouze o největších raritách.
Rys ostrovid – přijaty byly celkem 4 exempláře.
Jednalo se o dva dospělé jedince a dvě odrostlá
koťata. První – kocour – byl chycen do želez
a musela mu být amputována část přední tlapy.

Po vyléčení zůstal s trvalým handicapem až do
smrti v naší záchranné stanici. Dožil se 14 let.
Druhá – rysice – byla nalezena s těžkým poraněním střelnou zbraní, po vyléčení, které trvalo
12 měsíců, byla vypuštěna zpět do původní lokality, avšak vybavena vysílačkou. V následujícím roce odchovala mláďata, ale rok poté byla
zastřelena.
Koťata byla deponována do Lesoparku v Chomutově.
Vydra říční – přijato bylo 6 mláďat. První nalezené mládě „Vydrýsek” si zahrálo ve známém večerníčku. Letos se dožívá v dobrém zdraví 16 let.
Raroh lovecký – dva jedinci, kteří zbloudili při
loveckém výcviku v Rakousku a Německu.
Díky identifikačním kroužkům byli navráceni
majitelům.
Bobr evropský – jedinec, který se zatoulal do
malé vodní elektrárny v Radešově, byl odchycen v česlech a následně vypuštěn do Otavy.
Ibis skalní – jedinec, reintrodukovaný v Rakousku, byl odchycen v Dlouhé Vsi. K ostatním,
méně častým „pacientům“, patří čáp černý,
tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek lesní,
luňák červený, včelojed obecný, ledňáček říční,
puštík bělavý, kulíšek nejmenší a mnoho dalších
vzácných druhů.
ŽZ: Je možno se na Vaše svěřence přijít podívat?

IL: Bohužel, záchranná stanice není, jak je
někdy chápáno, malá zoologická zahrada. Jsou
zde pouze živočichové, kterým momentální
zdravotní stav neumožňuje návrat do přírody.
Protože se jedná převážně o nemocné, poraněné
a vystresované živočichy, nežádejte nás o přístup do tohoto zařízení. Každý pohyb neznámé
osoby působí na chovance negativně.
ŽZ: Slyšela jsem, že také velmi rád fotografujete, zejména Vaše svěřence. Vím, že jste
autorem fotografií v nástěnném kalendáři, jež
ukazuje šumavská zvířátka. Můžete nám něco
o fotografování zvířat povědět?

IL: Je to již více než 25 let, kdy jsem jako
myslivec odložil pušku a začal lovit pomocí teleobjektivu. I když tento „lov“ proti klasickému
je po všech stránkách náročnější (finančně, časově i technicky), má jednu nezastupitelnou výhodu. Jedno a to samé zvíře můžeme, při trošce
štěstí, ulovit několikrát a stále žije. Povedená fotografie celého živočicha v interiéru bytu je
mnohem hezčí, nežli zbytek zvířete ve formě zaprášené trofeje. A „lov“ je to daleko složitější
vzhledem ke světelným podmínkám a limitující
vzdálenosti fotografovaného objektu. Jako zoolog muzea mám ale jednu výhodu. Jsem v přírodě poměrně často, proto znám zvyky zvířat
i lokality, kde se s nimi mohu setkat.
Pokračování na straně 10
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„…bylo mě doporučeno změnit povolání. S radostí jsem poslechl,“

Dokončení ze strany 9

říká Ivan Lukeš, zoolog, milovník zvířat a také fotograf

ŽZ: A co zvířata nešumavská, či dokonce zámořská? Nedávno jste se vrátil z dovolené
v USA, jistě jste se však jako zoolog zaobíral
i tamější faunou, přivezl jste si nějaké zajímavé
zážitky či fotografie?

IL: Protože jedna z několika mých dvou dcer
se před léty zamilovala v USA, kam se nakonec

provdala a kde se pravidelně i rozmnožuje, trávím každoročně dovolenou na Floridě. Mimo
vnoučat fotografuji i jiná exotická zvířata. Právě
pestrá fauna Floridy skýtá fotografům nepřeberné zážitky z fotolovů. O čem jsem dříve za
totality jen snil při prohlížení obrázků v různých
encyklopediích, se stalo realitou. Proto využívám každou chvilku pobytu k poznávání zdejší
fauny, při čemž se rychle zaplňuje moje paměťová karta.

ŽZ: Prý se chystáte vydat knihu o zvířatech.
Kdy se na ni můžeme těšit a co v ní čtenáři najdou?
IL: Kniha o šumavské fauně by měla spatřit
světlo světa v červenci. Proto zatím nechci prozrazovat detaily. Bude se jednat převážně o fotografickou publikaci.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji samé uzdravené zvířecí „pacienty“.
Světluše Chabrová

Biatloniské Tatranu zakončili zimní sezonu stylově

Březnové závody zastihly biatlonisty Tatranu ve skvělé formě. Nejprve se žáci loučili se zimní sezónou absolvováním IV. kola Českého poháru
v biatlonu, které uspořádal SKP Olomouc v podhůří Jeseníků v Nové Vsi u Rýmařova. Po delší době byl tým žáků v plném počtu a tak naši závodníci nasadili všechny síly k vylepšení bodových zisků v konečné klasifikaci jednotlivců. Nejlépe se to povedlo Robertu Svítilovi, který v nové disciplině – biatloncrossu – obsadil skvělé 4. místo v konkurenci 50 soupeřů ve své kategorii, s minimální ztrátou 0,2 sec. na 3. místo. Pozadu za ním nezůstal
ani jeho bratr Michal, který v závodě s hromadným startem obsadil v silné konkurenci 64 závodníků výborné 10. místo.
Konečné výsledky žáků Tatranu v celostátním žebříčku pro rok 2015:
(hodnoceno 7 závodů Čes. poháru z celkového počtu 10)
Žáci „B“: (65 hodnocených)

Žáci „C“: (50 hodnocených)

Žákyně „C“: (59 hodnocených)

10. Michal SVÍTIL
44. Martin PSCHEID
18. Robert SVÍTIL
24. Miroslav ŠTÁDLER
33. Tomáš PSCHEIDT
35. Tereza FISCHEROVÁ

464,44 b.
336,95 b.
434,56 b.
383,36 b.
303,02 b.
407,84 b.

I. VT
II. VT
I. VT
II. VT
II. VT
II. VT

(bodoval 5 x)
(bodoval 5 x)
(bodoval 6 x)
(bodoval 7 x)
(bodoval 6 x)
(bodovala 7 x)

Družstvo žáků obsadilo v soutěži Čes. poháru celkově 13. místo ziskem 2069 b. (z 25 družstev). Výsledky v soutěži jednotlivců i družstev podstatně ovlivnily v některých kolech Čes. poháru zdravotní potíže některých závodníků a tím docházelo k bodovým ztrátám (jednotlivci i družstva).
Děkuji na závěr zimní sezóny a za aktivní přístup a pomoc při zajišťování vrcholných závodů žáků p. Jaroslavu Fischerovi, p. Dagmar Svítilové a p.Michalu Pscheidtovi. Bez týmové práce by nebylo možné se těchto vrcholných závodů zúčastňovat.
Dorost a dospělí završili sezónu II. kolem Mistrovství ČR v biatlonu v Jablonci nad Nisou. Na těžkých tratích je čekal rychlostní závod a následně
stíhací závod. Výsledky z těchto 2 závodů přinesly pro závodníky Tatranu 4 medailová podia. Dvojice našich závodníků Michal Pscheidt a Petr Mejstřík vystoupila shodně v obou závodech na stříbrný stupeň - byly z toho 4 mistrovské medaile. Když se k tomu připočtou ještě 3 stříbrné medaile
z I. kola M-ČR v Novém Městě na Moravě, tak „dospěláci“ vyválčili v letošní zimě 7 x stříbrnou medaili. Spolu se dvěma bronzovými medailemi
Michala Svítila v kategorii žáků, se stal zisk 9 medailí z Mistrovství ČR nejlepším výsledkem v posledních sezónách.
Umístění jednotlivců – kategorie dorost, dospělí v žebříčku Českého poháru 2015:
Dorostenci „A“:
Muži „B“:
Muži „C“:

Družstva:
dorost: 14. místo
dospělí: 14. místo

13. Vojtěch NOVOTNÝ
2. Michal PSCHEIDT
2. Petr MEJSTŘÍK
6. František HEŘMAN
428,06 b.
1197 b.

392,14 b.
487,47 b.
491,91 b.
430,99 b.

II. VT
I. VT
I. VT
I. VT

(5 závodů)
(5 závodů)
(5 závodů)
(5 závodů)

(18 hodnocených) – bodoval jen 1 závodník
(23 hodnocených) – bodovali 3 závodníci

Celkově: žáci, dorost, dospělí – 11. místo 3694,84 b. (z 31 hodnocených družstev)

V měsíci dubnu začíná sezona letního biatlonu – závodníci Tatranu vstoupí do letního kolotoče závodů:
18. 4. 2015 Beroun (vytrvalostní závod)
19. 4. 2015 Praha – Žižkov (sprint)

Jiří Pscheidt

Společná fotografie – vlevo Michal Pscheidt,uprostřed Radka Coufalová, vpravo Petr Mejstřík zapózovali pro fotografy jako úspěšní závodníci, kteří provozují biatlon na nejvyšší úrovni od žákovských let
(za svůj sportovní život posbírali nespočet medailí z vrcholných závodů). Foto: Pscheidt
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Lyžařské soutěže lesníků ČR hostila Železná Ruda

Letošní jubilejní 20. ročník Lyžařských soutěží lesníků a 1. ročník Lyžařských soutěží zaměstnanců Lesů České republiky, s. p. se uskutečnily
netradičně až v půlce března. Tyto soutěže se vrátily na Šumavu po velmi
dlouhé době, prvně tyto závody hostila kolébka sjezdového lyžování na
Šumavě, Železná Ruda.

Ve dnech 12. – 15. 3. 2015 se lyžařská sportoviště v okolí hotelu Belveder zaplnila téměř 200 lyžujícími lesníky a jejich rodinnými příslušníky z celé republiky. Pořadatelství těchto soutěží se úspěšně ujali
zaměstnanci Lesů ČR, lesní správy Železná Ruda. I přes ne příliš příznivé
sněhové podmínky, které panovaly začátkem března, se podařilo za velkého úsilí organizátorů připravit pro závod nově zrekonstruovaný Lesní
běžecký areál Belveder. Tyto závodní okruhy Lesy ČR v loňském roce
rozšířily pro strojovou úpravu běžeckých stop a opatřily značením pro
snazší orientaci.
První den závodů probíhala tradiční prezentace závodníků, jejich ubytování a příprava na obří slalom. Ten se uskutečnil v pátek 13. března a byl
to pro všechny zúčastněné v pravdě šťastný den, protože všichni startující
nástrahy tratě zvládli v pořádku a ve zdraví. První den soutěží přinesl nejvíce radosti místním, kteří se ve startovním poli 94 závodníků rozhodně
neztratili. Nejrychlejší juniorem se stal Tomáš Najman, mezi muži Petr
Najman (oba ze Železné Rudy) a z žen slalomovými brankami nejrychleji projela manželka místního revírníka, Markéta Havlíčková ze Zámyšle.
Odpoledne se většina závodníků rychle přezula do běžeckých bot, protože probíhal trénink na sobotní běh na lyžích se střelbou. Většina soutěžících měla především zájem o vyzkoušení si střelby ze vzduchovek na
biatlonové terče a projet si velmi náročné závodní tratě. Páteční večer je
již tradičně ve znamení odborné lesnické přednášky. Letos byl zpestřen
skoro hodinovým koncertem Železnorudského smíšeného sboru, pod vedením Martina Červenky. Pozvání organizátorů pak přijal ředitel NP
a CHKO Šumava, Mgr. Pavel Hubený, který svým osobitým přednesem
zaujal většinu přítomných, a díky otevřené diskuzi nalezla většina posluchačů odpověď na své otázky.
V sobotu lehce sněžilo a tratě byly řádně promrzlé. Ne však již samotní
soutěžící. Na 5 km trať se, kromě žen, vydali i junioři, přičemž vítězi kategorie, Vojtíšku Velátovi z Vodňan, bylo teprve 10 let. Mezi ženami zvítězila
jedna z favoritek, Anička Beranová z Orlických hor. Velké uznání patří
i paní Olze Hýblové, která, ač útočila na vítězství, neváhala poskytnout
první pomoc jedné zraněné závodnici a současně doběhla v 2. nejlepším
čase ve své kategorii. Mužů se na 10 km trať vydalo celkem 86 a zde opět
potvrdil vysokou fyzickou připravenost revírník ze Dvora Králové, Zdeněk
Melša. V celkovém pořadí se pak do první pětky, kromě třetího Jaroslava
Hýbla, dostali už jen zástupci rodiny Beranů z Orlických hor.
Večer pak v hotelu Belveder proběhl slavnostní večer s vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích. Zvláštní kategorií byla kombinace, v které
se hodnotí úspěchy závodníků jak v běhu, tak v obřím slalomu. V této
soutěži lyžařské všestrannosti si cenu mezi nejmladšími odnesl Vojtíšek
Velát, mezi ženami se radovala z vítězství sušická rodačka Markéta Havlíčková a z mužů opět Zdeněk Melša.
Zvlášť pak byli hodnoceni zaměstnanci Lesů ČR, s. p., pro které to bylo
první „firemní“ klání tohoto druhu. V obřím slalomu nenašel přemožitele

Petr Najman (LS Železná Ruda), mezi ženami pak Šárka Halamová (KŘ
Liberec), která zvítězila rovněž i v kombinaci. Běh i kombinaci ovládl již
zmíněný Zdeněk Melša (LS Dvůr Králové) a z žen zaběhla 5 km trať nejrychleji místní revírnice a želízko v ohni, Gisela Kopelentová.
Ceny všem zúčastněným předával výrobně-technický ředitel LČR, Ing.
Václav Lidický. Po vyhlášení výsledků zábavu rozproudila swingová kapela ze Sušice, Karavana Swingers Band, pod vedením kapelníka Tomáše
Zeleného a před půlnocí je vystřídal DJ Mára, který se o taneční zábavu
zdařile staral až do ranních hodin. Závěrečný společenský večer jen podtrhl to, že v závodech samotných nejde jen o sportovní výkony, ale o radost z překonání sama sebe a především o setkání s přáteli a kamarády.
Velký dík organizátorů patří Sdružení pro aktivity lesníků – lyžařů,
v čele s Jiřím Beranem mladším, které tyto akce zaštiťuje. Dále je třeba
poděkovat hlavním sponzorům, Lesům České republiky, s. p., Jihozápadní
dřevařské a. s., Triumfě Energo s. r. o., PDS, s. r. o., Ski & Bike Špičák
a celé řadě drobných sponzorů, kteří poskytli hodnotné ceny.
Více na: www.sportlesniku.cz
Petr Havlíček, LS Železná Ruda (redakčně upraveno)

Výsledky špičácké jízdy přes louži 2015:
Snowboard 1. Dan Pecháček, 2. Boban Poslední, 3. Olda Jaroš
Ski: 1. Ondra Zýka, 2. Aleš Janda, 3. Ondra Morávek
Speciál: 1. Siamská dvojčata (O. Zýka + A. Janda),
2. Boby s volantem (Z. Rada), 3. Raketový bob (J. Beneš)
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FOTBAL

První jarní kola fotbalového ročníku 2014/15 jsou za námi a ještě mnoho dalších před námi.

„A“ – muži, III. třída
21. 3.
28. 3.
4. 4.

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

18. 4.
25. 4.
2. 5.
9. 5.
16. 5.

So
So
So
So
So

21. 3.
29. 3.
5. 4.

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

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

„B“ – muži, IV. třída
26. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.

Ne
Ne
Ne
Ne

13.30 hod.
13.30 hod.
16.00 hod.
13.30 hod.

Tenkrát / teď

6:2
2:2
6:6

(za hosty: J. Duda, D. Greiner)
(za hosty: J. Duda, D. Greiner)
(za hosty: 3 x J. Duda, M. Loos,
J. Jelínek, S. Němec)

Žel. Ruda „A“ – Milčice
Žel. Ruda „A“ – Žihobce
Žel. Ruda „A“ – Dešenice
V. Hydčice – Žel. Ruda „A“
Žel. Ruda „A“ – Zavlekov
0:3
1:7
6:1

(2 x O. Říha, Nedvěd)
(za domácí V. Nedvěd)
(za hosty M. Pospíšil)

Žel. Ruda „B“ – Bolešiny „B“
Žel. Ruda „B“ – Vrhaveč „B“
Neznašovy – Žel. Ruda „B“
Žel. Ruda „B“ – Spůle

Kroužek Keramiky pod vedením Radky
Andrejčíkové v plné tvůrčí práci. Náše sdružení navázalo, v rámci rozšíření nabídky
činností pro děti ale i dospělé, spolupráci
s panem Václavem Jarošíkem z Javorné,
který se zabývá tzv. litou keramikou.
Sláva Kulich,
Centrum volného času Železná Ruda

Pancíř... kdo by jej neznal. Úplně první
rozhlednou zde byla provizorní, dřevěná
stavba, postavená členy Rakouského turistického klubu již v roce 1880. Současnou chatu, kterou nechal vybudovat
Klub československých turistů, slavnostně otevřeli 28. 9. 1923, po pouhých
5 měsících stavby. Zajímavostí určitě je,
že již ve 30. letech minulého století se
uvažovalo o stavbě lanovky k tomuto
vrcholu (variant bylo několik, vč. kabinkové, nebo se začátkem v Železné Rudě!)
Vystavěna byla až v roce 1970 – dvouúseková, jedno-sedačka – momentálně nejstarší původní v ČR. Jsou odtud krásné výhledy do Alp ale i vnitrozemí.
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