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Drazí přátelé ze Železné Rudy,
velmi rád se obracím k vám a vašim rodinám,
abych vám popřál krásné svátky. Moje tajné přání je, abychom v tomto čase byli všichni spolu,
Aldeno a Železná Ruda. Fyzicky, z důvodu velké
vzdálenosti, to není možné, ale setkáme se alespoň
v našich srdcích. S myšlenkou na vás si přeji posílení naší spolupráce a jménem nás všech z Aldena vám přeji krásné
Vánoce a šťastný rok
2016.
Nicola Fioretti,
starosta Aldena

Vánoční Ježíškova pošta v Železné Rudě opět v provozu!
Již tradičně otevírá v Železné Rudě Ježíškova pošta svoji
kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich rodiče, babičky
a dědečky. Aby potvrzená přáníčka ještě včas dorazila
k odesilateli, končíme s razítkováním 18. prosince, pokud
přinesete přáníčka osobně, pak samozřejmě až 23. 12.
Osobně přineste svá přání, pohlednice, kartičky a dopisy
včas do ITC, nebo zašlete na adresu:

ITC - Ježíškova pošta, Klostermannovo nám. 295,
340 04 Železná Ruda abychom Vám nebo dětem mohli poslat potvrzená přáníčka zpět, nebo na adresu, kterou si určíte.
Nezapomeňte proto přiložit ofrankovanou obálku se
zpáteční adresou! A ještě nezapomeňte ponechat na vánočních přáních a hlavně pohlednicích dostatek místa
na razítko od Ježíška!
Železnorudská Ježíškova pošta se na Vaše přáníčka
moc těší!
ITC Železná Ruda

Betlémské světlo
a betlém v kostele
Vážení přátelé,
i letos plzeňští skauti přivezou k nám, do Železné Rudy, betlémské světlo. Bude to 19. 12. 2015, mše sv. začne v 17.15 hod a po
ní si můžete toto světlo odnést domů. Pro ty z vás, kteří se těšíte
na železnorudský betlém, oznamuji, že letos bude instalovaný až
21. prosince. V minulém roce byl vystavený na přání pana Tittla
dříve, protože se betlém teprve dokončoval. Kdy se můžete přijít
podívat? Každou sobotu od 26. 12. 2015 do 30. 1. 2016. Kostel
bude otevřený vždy od 16.00 do 17.00 hodin. Přijďte, jste vítáni.
Lidmila Kovácsová, kostelnice

Pozvánka:

Mezinárodní Vánoční trhy
v Bavorské Rudě na náměstí,
se budou konat

dne 20. prosince 2015 od 12.00 hod.
Přijďte ochutnat mezinárodní speciality,
zazpívat vánoční koledy a zpříjemnit
si předvánoční čas.
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Zprávy ze správního
I v letošním roce se Město Železná Ruda
zúčastnilo soutěže „My už třídit umíme“
a v kategorii obcí nad 1000 obyvatel se umístilo na 1. místě. Starosta byl na slavnostním
vyhlášení výsledků v Plzni na Krajském úřadu,
převzal diplom a také „výhru“ 30.000,- Kč, která bude použita na další zlepšování odpadového
hospodářství ve městě.
To, že Město Železná Ruda soutěž vyhrálo, je
především zásluha vás občanů, kteří odpad pečlivě třídíte. A že se nám to daří, ukazuje nejen
první místo v soutěži, ale také vzrůstající množství vytříděného odpadu (za rok 2014 to bylo
65 t papíru, 66 t skla a 45 t plastů). O tyto tuny
se zároveň snižuje množství odpadů, které
skončí v nádobách na komunální odpad, což je
vlastně další úspora.
Přesto bychom chtěli požádat pár těch, kteří
ještě „netřídí“ a především ty, kteří do nádob
dávají naopak jiný odpad, než na jaký jsou určené, aby to zkusili dělat jako většina občanů
Železné Rudy, to znamená TŘÍDIT!
A ještě informace k bioodpadům. Někteří občané zřejmě nevědí, že nelze odkládat bioodpad
na pozemky města. Nový Sběrný dvůr je v provozu 3dny v týdnu a je možné odvážet tam i
bioodpad. Současné „černé skládky bioodpadu“
odstraňují naši zaměstnanci, ale jsou to zbytečné náklady.

STRANA 2

Odpady?! – Město Železná Ruda, vítěz soutěže
„My už třídit umíme“

Dokončovací práce na novém parkovišti před radnicí. Místo zámkové dlažby bytelná žulová.
Závěrem ještě jednou všem, kteří pečlivě
třídí a odstraňují odpady v souladu se zákonem, děkujeme.
Caroline Zahradníková,
MěÚ Železná Ruda, Správní odbor

Příspěvek na léky
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schválilo dne 7. 12. 2015 pro občany Železné Rudy, kteří
v roce 2015 oslaví 62 let věku a více, příspěvek na léky ve výši 600,- Kč.
Příspěvek bude možné vybírat v lékárně „Benu“ (Alžbětín 22) do 29. 2. 2016.
Opět budou dvě poukázky, každá v hodnotě 300,- Kč.
Poukázky si již můžete vyzvednout na Městském úřadě v Železné Rudě, Správní odbor
– přízemí.
Další informace je možné získat na č. telefonu: 376 361 225 nebo 724 053 791.
Caroline Zahradníková, MěÚ Železná Ruda – správní odbor.
Caroline Zahradníková,
MěÚ Železná Ruda, Správní odbor

Smutný konec postihl krytý bazén v Bavorské Rudě, který se nachází v demolici.

UPOZORNĚNÍ MĚSTA
ŽELEZNÁ RUDA
Upozorňujeme občany, že mohou
osobně uzavřít nové smlouvy
na vodné a stočné na ekonomickém
odboru města Železná Ruda.
Děkujeme za pochopení,
město Železná Ruda.

Bohoslužby
o vánočních svátcích
Program bohoslužeb pro celé období nadcházejících svátečních dní, které budou
slouženy panem P. Vendelínem v železnorudském kostele.
o

24. 12. 2015 Štědrý den
- Půlnoční mše sv. v 17.00 hod.

o

25. 12. 2015 Boží Hod
- bohoslužba slova v 10.00 hod.

o

26. 12. 2015 Sv. Štěpán
- mše sv. v 17.00 hod.

o

2. 1. 2016 mše svatá
s nedělní platností v 17.00 hod.

Centrum volného času Železná Ruda, o. s.
přeje všem dětem, hlavně těm z „Keramiky“,
rodičům, sponzorům, zvláště manželům
Strnadovým z Belvederu a paní Jarmile
Poštulkové a dalším příznivcům hezké
Vánoce a hodně štěstí a zdraví
v celém roce 2016.
Miluška Amortová, Radka Andrejčíková,
Vašek Jarošík z Javorné a Sláva Kulich
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Ředitelský šuplík
S koncem roku se obvykle hodnotí uplynulé období. Za školu bych rozdělil toto hodnocení do několika oblastí. Nejdůležitější je štěstí a zdraví
a to jsme ve škole v končícím roce měli. Naši žáci mají štěstí na dobré
učitele, kteří je připravují na budoucí studium na středních školách. Jen
malá část školáků si myslí, že mají nyní pravdu, ale v dalším čase a studiu
obvykle uznají, že pravda a moudra byly na naší straně.
Další částí je, co jsme udělali, čím se můžeme pochlubit. Spolu s radnicí
se podařila revitalizace pláště školy a výměna více než tří set oken, kterými unikalo velké množství tepla do ovzduší. Mírný podzim ještě nebyl tou
správnou zatěžkávací zkouškou, ale tepelná pohoda ve třídách se výrazně
zlepšila. V letošním roce se škola zapojila do tří projektů ministerstva
školství. Jedná se o Operační program pro konkurenceschopnost. V září
byl ukončen program zaměřený na rozvoj počítačové gramotnosti učitelů.
Do konce roku ještě musíme naplnit dva programy. Jeden je zaměřen na
rozvoj čtenářské gramotnosti. Vedoucí projektu, paní učitelce Michaele
Veselé, se podařilo vybudovat krásnou čítárnu – čtenářskou dílnu, kde se
školáci učí pod vedením učitelů českého jazyka pracovat s knihou. Další
částí tohoto projektu je rozvoj dovedností komunikace v cizích jazycích,
a to jak žáků, tak i učitelů. Žáci byli na týdenním jazykovém kurzu němčiny v Mnichově a dvě paní učitelky se zdokonalovaly na dvoutýdenním
kurzu angličtiny v Londýně. Poslední letošní projekt je zaměřen na podporu technického vzdělávání žáků. V projektu škola získala prostředky na
nákup zařízení a nástrojů pro školní dílnu. Pilotní skupinu tvoří 15 žáků
pod vedením pana učitele Tomáše Šafaříka. Žáci se s novým nářadím

pouštějí do výroby dřevěných a kovových výrobků. Celkem v projektech
OPVK byla škola dotována 572 000,- Kč. Zakoupené prostředky určitě
budou využívat všichni školáci i v dalších letech.
Začátkem prosince paní učitelky z I. stupně připravily pro děti a rodiče
skvělé vánoční tvoření. Čtenáře Zpravodaje s radostí zvu na pondělní odpoledne (21. 12.) do školní auly na vánoční program II. stupně. Bude to
veselá předehra vánočních svátků.
Děkuji všem přátelům školy, zastupitelům a rodičům za podporu školy.
Krásné Vánoce přeji školákům i všem dospělým a k tomu hodně štěstí,
lásky a zdraví pod stromeček, který bude „svítit“ celý rok.
Ctirad Drahorád,
ředitel Základní školy Karla Klostermanna

 Předvánoční čas v mateřské škole 
Děti ze třídy Broučků přijaly pozvání a navštívily v měsíci listopadu místní knihovnu.
Paní knihovnice je provedla prostorami knihovny. Jelikož většina dětí byla v knihovně poprvé, byla návštěva zaměřena na seznámení se
s prostředím knihovny. Děti se dozvěděly, jak si
knížku půjčí, vrátí, jak se s knížkou zachází, jak
ji v polici najdou, o čem knížka může být, kde
najdeme knížky pro děti, maminky, tatínky…
Společně si děti vyzkoušely s paní knihovnicí
obrázkové čtení pohádky „O Červené Karkulce“. Poté si prohlížely různé pohádkové knížky,

encyklopedie, časopisy a byly velmi opatrné
v zacházení při obracení stránek. Při loučení dostaly dárek – knížku plnou básniček Jiřího Žáčka „Odemyky zamyky“. Paní knihovnice vyslovila přání, aby si děti vybraly jednu básničku
a tu přišly v prosinci zarecitovat do knihovny
jako vánoční dárek.
Na začátku adventu se děti těší na Mikuláše
a někteří se obávají čertů. K nám do mateřské
školy zavítal Mikuláš se svou družinou čertů
a andělů již tradičně. Děti zazpívaly písničku
a dostaly malou odměnu. Pod ochranou svých

učitelek děti čertům slíbily, že budou hodné.
Mikuláš se o tom jistě za rok opět přesvědčí.
První prosincový den byl u Broučků provoněný vánoční atmosférou. Maminka Martina
Kocuma přišla na návštěvu do školky a přinesla perníkové těsto. Děti si tak mohly vyzkoušet vykrajovat vánoční perníčky. Těsto válely,
vykrajovaly, potíraly rozšlehaným vajíčkem.
Práce s těstem je moc bavila a celé dopoledne
si užily. Perníčky se upekly ve školní kuchyni
a samozřejmě je všichni nakonec ochutnali. Děkujeme Martinově mamince za přípravu těsta
a za pomoc a trpělivost při vykrajování perníčků.
Děti nesmírně rády pomáhají při pečení
i mamince doma, ale baví je i tvoření s papírem
a netradičními materiály. V mateřské škole se
uskutečnila jedno odpoledne předvánoční dílna
dětí s rodiči. Pod vedením paní učitelky Miloslavy Amortové si vyrobily z ekologických
materiálů originální kapry. Svými výrobky si
mohou vyzdobit pokojíček nebo je někomu
z lásky darovat.
I v jednotlivých třídách se vznáší duch Vánoc. Děti se svými učitelkami si vyzdobily šatny, třídy, vyrábějí dárečky a přání pro své nejbližší. Vyvrcholením jsou pak vánoční besídky,
kde děti ukážou, co se v mateřské škole naučily.
Přejeme našim dětem šťastné rozzářené oči,
rodičům krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody
v roce 2016.
Za kolektiv MŠ Monika Najmanová,
Ludmila Havelková
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Koutek šumavského zoologa
Strakapoud velký je nejběžnější ze všech devíti druhů šplhavců žijících na našem území. Je
to pestrý pták, velikosti kosa. Jeho tělo, jako
u všech datlovitých, je přizpůsobeno ke specifickému způsobu života. Končetiny se dvěma
prsty obrácenými dopředu a dvěma dozadu
umožňují bezpečné šplhání i po hladké kůře
stromů. Tuhá ocasní péra jsou oporou celého
těla a silný zobák umožňuje získávání potravy
uvnitř dřeva či tesání hnízdních dutin. Jazyk
má anatomické zvláštnosti. Je dlouhý, válcovitý a daleko vysunutelný. Špička je opatřena
hmatovými a chuťovými bradavkami v podobě
zpětných háčků, na které nabodává larvy hmyzu
ukryté hluboko ve dřevě.
Strakapoud velký se vyskytuje všude tam,
kde je dostatek stromů. Z lesů, kde pravidelně
hnízdí, zalétá do sadů, parků i stromořadí podél
silnic. V zimních měsících je častým návštěvníkem krmítek, kde si pochutnává nejen na olej-

Strakapoud velký

natých semenech, ale s oblibou se přiživuje se
sýkorkami na loji. Období zásnub spadá do brzkých jarních měsíců, kdy roztoužené samečky
spíše uslyšíme, než uvidíme. I když se datlovití
ptáci dovedou hlasově projevovat, vábení samiček k hnízdní v dutině, či ohlašování obsazeného teritoria neohlašují jako jiní ptáci zpěvem,
ale sednou si na suchý kmen a rozkmitáním
hlavy buší zobákem velkou rychlostí do dřeva.
Takto vyluzované bubnování na rezonující dřevo je slyšitelné hodně daleko.
Hnízdí jednou do roka v dutinách, které si
sám vytesává a na podklad z třísek dřeva snáší
samice 4 - 6 bílých vajec. Po čtrnáctidenní inkubaci se líhnou malí strakapoudi, kteří jsou další
tři týdny krmeni oběma rodiči.
Potrava strakapoudů je poměrně pestrá.
V jarních a letních měsících převažuje složka
živočišná, jako jsou larvy dřevokazného hmyzu,
v zimních měsících olejnatá semena. Často se

v lese můžeme setkat se strakapoudí „kovárnou“. Je to místo, kam si ptáci odnášejí zralé
šišky, aby ze zaklínění v rozsoše větve či pařezu
vytesali chutná semena. Na takových místech
nacházíme stovky roztřepených šišek.
Ivan Lukeš, zoolog
Muzeum Kašperské Hory

Letošní setkání u kapličky Sv. Barbory přilákalo mnoho návštěvníků. Podívat se přišla
i početná delegace partnerského města Aldeno
(Itálie) v čele s italským starostou. Nechyběli
ani sousedé z Bavorska se starostou Bavorské
Rudy Charly Bauerem.

Poděkování

Dne 14. 11. 2015 proběhl „1. Podzimní
ples Města Železná Ruda“ v restauraci Šumava. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům
a všem, kteří se plesu zúčastnili za jejich podporu. Věřím, že se do budoucna vytvoří další
pěkná tradice.
Sponzoři:
Město Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák,
Penzion Milfait, Pension Alfa, Restaurace
Elisabeth, Kletr, Kosmetické studio Magnolie, Pizza Music Bar Inet, Restaurace Bultas,
Pension Böhmerwald, Pizza bar Big Apple,
Cukrárna Sněhurka, Řeznictví Šnebergr, Caffe Diem Plzeň, Apartmán Alžbětín,
Apartmán Elisabeth, Pekárna Rejzl, Pohádková cukrárna, Bowling Turner, Penzion
U Lehečků, Penzion Pamferka, Kadeřnictví
Hana Kulštejnová, Judr Strnad, Penzion St.
Moritz, Nehtové studio Lada, Beta Sport,
ITC, Travel free, s.r.o., Plus JIP Šmíd, Drogerie Alfa, Adler shop, K. Lehečková, Unileasing, L. Trejbalová, I. Vilišová
(Pořadí sponzorů je náhodné).
Ivana Vilišová, ITC

Doslova nabitý sál v restauraci Šumava potvrdil absenci podobné společenské akce. K tanci
hrála kapela „Pelíškové“.
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Milí čtenáři
Železnorudského zpravodaje,
ráda bych vás jménem Železnorudského smíšeného sboru pozvala na,
již tradiční, Vánoční koncert. V letošním roce jsme program koncertu
směrovali k dvojitému výročí Jana Jakuba Ryby – 250 let od narození
a 200 let od úmrtí tohoto skladatele a učitele, který svojí Českou mší vánoční provází již mnoho generací. Kdo z nás by si Vánoce bez „rybovky“
dovedl představit!
Nejkrásnější provedení této skladby je ale s orchestrem. A my máme
velkou radost, že k nám na Železnou Rudu letos opět přijedou muzikanti
– nebo spíše MUZIKANTI, aby svým uměním podpořili naše snažení.
V loňském roce jsme vám představili paní Věru Müllerovou, dnes již trvalou členku sboru a naší korepetitorku. Letos jsme vybírali ze smyčcové
sekce.
Paní Hana Metelková, houslistka, úspěšná pedagožka a zakladatelka
dětských lidových muzik. Vystudovala konzervatoř, byla členkou Plzeňského rozhlasového orchestru a velmi úspěšnou pedagožkou na lidových
školách umění v Plzni a pražském Gymnáziu J. Nerudy s hudebním zaměřením. Stala se zakladatelkou folklórních souborů a dětské folklórní
kapely. Od roku 2014 je členkou orchestru Plzeňské filharmonie a Divadla
J. K. Tyla v Plzni. Pedagogické nadání paní Metelkové ovlivnilo rozvoj
a budoucí umělecké směřování řady dětských instrumentalistů.
Pan Stanislav Rada vystudoval konzervatoř a následně Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, absolvoval roční stáž na Hochschule für Musik v Drážďanech u profesora Ivana Ženatého. Zúčastnil se
řady soutěží, získal cenu Nadace Leoše Janáčka, byl vybrán do Orchestru
mladých Evropské unie. Od dob studií se věnuje sólové i komorní hře
a s různými orchestry (Český národní symfonický orchestr, Pražská komorní filharmonie nebo Virtuosi di Praga) absolvoval množství koncertů
v řadě zemí Evropy, Asie a Afriky.
Pro náš sbor je velkou ctí a radostí, že tito skromní a milí muzikanti každý rok přijedou a pro nás i pro vás přinesou něco ze svého nadání a umění.
Milí čtenáři, milí návštěvníci našich koncertů. Závěrem bych ještě velmi ráda poděkovala všem, kteří se na činnosti našeho sboru podílejí. Je
to na prvním místě náš Martin Červenka, který nás po celý rok nejen diriguje, ale především pomalu a jistě postrkuje stále dál a dál. Pak jsou to
všichni moji kolegové – zpěvačky a zpěváci, kteří pilně a nadšeně zpívají
tak, aby to přinášelo radost nejen jim, ale nám všem. Je opravdu radostí
být součástí této komunity. Činnost takového uskupení není ale možná
bez podpory lidské i finanční od Městského úřadu v ŽR a to především
od pana starosty Michala Šnebergra a pana místostarosty Milana Kříže.
Máme také kamaráda Jana Löffelmanna, díky kterému se naše počiny ocitají na CD a fotkách. Všem moc děkujeme.
Co napsat závěrem? Bez vás, milí posluchači a příznivci sboru, by to
nebylo ono. Proto díky patří i vám všem.
Za Železnorudský smíšený sbor vám přeje krásné Vánoce a radostný
vstup do roku 2016
Libuše Löffelmannová
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„Mám rád děti, které chtějí něčeho dosáhnout,“
říká Jaroslav Frič, trenér železnorudských sjezdařských nadějí.
ROZHOVOR

s panem Jaroslavem Fričem, sportovcem, pedagogem, trenérem, hudebníkem a neúnavným propagátorem
sjezdového lyžování na Železnorudsku.
Ing. Jaroslav Frič
• Žije v Klatovech
• Původním povoláním investiční technik, poté učitel
klatovského gymnázia, později 13 let ředitel Domu dětí
v Klatovech
• Vášnivý, stále aktivní sportovec
• Učitel lyžování, lyžařský
trenér a školitel lyžařských
a vodáckých instruktorů
• Vychoval několik generací
úspěšných sportovců ve sjezdovém lyžování a snowboardingu

ŽZ: Dobrý den pane Friči. Zimní sezóna se blíží mílovými kroky. Na co
se těšíte nejvíce v zimním období?
JF: Těším se na to, že určitě přijde po létech pořádná zima, která udělá
radost všem lyžařům a provozovatelům areálů…
ŽZ: Tak na to se těšíme všichni. Které sporty vás osobně nejvíce baví?
Je to právě sjezdové lyžování?
JF: Ze zimních sportů mně stejnou měrou baví sjezdování i běžky. Bohužel na běžkování jsem měl vždycky méně času, ale doufám, že to ještě
napravím.
ŽZ: Jak vznikla Vaše spolupráce s mladými sjezdaři v Železné Rudě?
JF: S trénováním dětí jsem začal v SA Špičák před 30 lety, před tím jsem
se věnoval 10 let cvičitelské činnosti. Odchoval jsem dvě generace závodníčků. V té druhé bylo od začátku – kromě klatovských a plzeňských dětí –
také několik dětí ze Špičáku a ze Železné Rudy. Jak už to tak bývá, ve věku
kolem patnácti let začínají děti odpadat, a tak se stalo, že z patnáctičlenného
družstva pětiletých dětiček zůstali před 4 lety pouze dva závodníci a oba
jsou ze Železné Rudy.
ŽZ: Děti mají k lyžování přeci jen blíže, když vyrůstají na horách. Takže
budete pracovat s mladými nadějemi i nadále?
JF: Už jsem chtěl po loňské sezoně skončit, přesluhuji již hodně let. Ale
kluci i jejich rodiče o mě stojí a tak jsem to ještě maličko odložil. S Vaškem Kulichem jsem byl trénovat v říjnu na Stubai, s Danem Láskou jedu
v prosinci na Kaprun. Oba jsou už v mužské kategorii, takže nepotřebují můj
stálý dohled, ale v začátku sezony se jim budu věnovat intenzivně, tak jak
dovolí podmínky a moje obstarožní tělesná schránka. Pak bych je konečně
rád předal mladším trenérům.
ŽZ: Jakých úspěchů vaši svěřenci dosáhli?
JF: Největší úspěch vidím v tom, že oba u tohoto náročného sportu zůstali.
V jejich věkové skupině závodí v plzeňském kraji pouze 10 závodníků a oni
jsou již čtvrtou sezonu jedinými zástupci plzeňského kraje ve FIS závodech.
Jejich výsledky v rámci republiky nejsou nijak oslnivé, ale odpovídají jejich
možnostem tréninkovým, časovým i finančním. Důležité je, že oba mají snahu o další zlepšování a mají předpoklady zařadit se na několik příštích let mezi
3 nejlepší závodníky v Plzeňském kraji. V konkurenci cca 40 sjezdařů
v mužské kategorii by to byla výborná reprezentace Železné Rudy a Špičáku.

v r. 2013 a 5. a 6. místo ve FIS na Pradědu v témže roce. Také jeho 3. místo
v KP v kategorii mužů v letošním roce je velkým úspěchem. Nejlepším výsledkem Daniela Lásky bylo 6. místo na mistrovství republiky na Dolní Moravě
v r. 2010 a několik třetích míst v krajských přeborech a UKZ v kategorii
juniorů v letech 2009 – 2012.
ŽZ: Gratuluji vám i vašim svěřencům. V loňském roce jste byl organizátorem mnoha závodů ve sjezdovém lyžování a snowboardingu v lyžařském
areálu Belveder. Plánujete podobné závody i pro nastávající sezónu?
JF: Byl jsem pouze spoluorganizátorem několika závodů a další, připravené, jsme museli odříci pro špatné sněhové podmínky. Táhne mi na 73 let,
tak aby mně nemuseli odstřelit, přenechám od letošní sezóny tyto aktivity
mladším. Tam, kde bude třeba pomoci, rád pomůžu, ale s mírou.
ŽZ: Vy jste, pane Friči, z Klatov, mnohdy není úplně snadné jezdit desítky kilometrů do Železné Rudy, kde berete energii na všechny sportovní
aktivity?
JF: S tou energií to není tak slavné, znám v mém věku mnohem výkonnější borce. Navíc po každém tréninku, který máme od 7.30 – 10.00 hod,
musím už chvíli odpočívat.
ŽZ: Hm, no to je asi normální, nebo ne?
JF: No, jak se to vezme, ještě před dvěma roky jsem si chodil rovnou zalyžovat a pak jsem šel na odpolední trénink vrtat a šroubovat tyče.
ŽZ: Vím, že vaší vášní je i hudba. Dá se skloubit se sportem anebo jsou
to dva rozdílné světy?
JF: Ani s hudbou už to není moc slavné. Hraji sice s dvěma kapelami,
ale už to také brzy zabalím. Problém není ani ve skloubení obou zájmů, ani
v únavě, ale ve srovnání toho, jak se lidé uměli bavit dříve a nyní. Dnes
většinou berou hudbu jen jako pozadí ke svému hlasitému, a často skupinovému, rozhovoru. To pak ta hudební vášeň poněkud upadá.
ŽZ: Když se vrátíme k tomu sjezdovému lyžování, jak se díváte na současný sjezdařský boom, který je patrný na sjezdovkách v Čechách ale nejen tam? Já jsem například vyrostla na „Weissovně“, kde jsme s tátou
jezdili na tzv. háčku s prkýnkem a provazem omotaným při sjezdu v pase.
Dívám se proto s despektem na všechny mé vrstevníky, kteří si koupili ve
40 letech první lyže, samozřejmě carvingy a za rok už jezdili do Alp. Co vy
na to říkáte?
JF: Sjezdařský boom je pozitivní záležitost. Ale vadí mě „snobárna“, nevychovanost, často arogance a bezohlednost ve frontě i na svahu. Bohužel
se začíná projevovat špatná výchova dětí, ale i jejich rodičů. A také geniální
reformní opatření MŠMT, které ve velké míře zlikvidovalo školní lyžařské
kurzy. Ty nejen učily děti lyžovat, ale také vychovávaly lyžaře a budoucí rodiče lyžařů. Těm čtyřicetiletým bych nezazlíval, že začínají tak pozdě
a hned si koupí carvingové lyže. Pouze bych jim doporučil, aby si najali
kvalitního instruktora, který by byl prospěšný nejen jim, ale i lyžařům pohybujících se v jejich okolí. Jde o rychlost učení, zabránění špatným návykům
a o prevenci úrazu „žáka“ či okolních lyžařů.
ŽZ: Tak to jste vyjádřil naprosto trefně. Je lyžařských instruktorů pro
veřejnost dost nebo málo? A jak se pozná kvalitní lyžařská škola či instruktor?
JF: K tomu bych se nechtěl vyjadřovat. Svůj názor mám, poznatků též
mnoho. Jsou dobří i špatní instruktoři, dobré i špatné školy. Hodně záleží na
kvalifikaci instruktora a jeho poctivém přístupu ke svěřenci.

ŽZ: Já myslím, že na tak malé město, jakým je Železná Ruda, je to
výborný výsledek, dva vynikající sjezdaři, reprezentanti Železnorudska,
účastníci mezinárodních závodů…
JF: Zatím je to silné slovo – výborný výsledek, ale doufám, že už po
této sezóně to bude konečně sedět! V minulosti se pár dobrých výsledků
podařilo, ale v těch posledních dvou mizerných zimách to ani nešlo. Například letos jsme mohli zahájit, díky špatným sněhovým podmínkám, trénink
„v tyčích“ až na konci ledna!

ŽZ: Pane Friči, vy máte velké zkušenosti, prozraďte našim čtenářům
- a zejména čtenářkám – nějaký trik, jak se naučit dobře lyžovat a ještě
u toho na sjezdovce dobře vypadat…
JF: Některé vaše čtenářky mohou vypadat krásně na sjezdovkách, i když
neumějí lyžovat. Stačí, když počkají, až nikdo nepojede, a sjedou pomaloučku šikmo svahem 30 m a elegantně se postaví na kraj sjezdovky nebo k baru.
Ty, které lyžovat umí, samozřejmě vypadají ještě lépe a mohou zároveň za-

ŽZ: Tak nám prozraďte alespoň některé úspěchy z těch let dřívějších.
JF: Moc si cením toho, že Václav Kulich získal titul krajského přeborníka
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ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7

Rok se s rokem sešel a po dvanácti měsících vám zase přejeme „šťastné a veselé“. Abyste prožili vánoční svátky v klidu, pohodě a ve zdraví, stejně tak
vstup do nového roku, bez potřeby naší pomoci, to vám přejí Hasiči města Železná Ruda, kteří jsou tady přesto kdykoliv připraveni.
Listopad 2015

4 x dopravní nehoda

7 x technická pomoc

1x únik látek

2. 11. – K dopravní nehodě dvou osobních automobilů mezi Železnou Rudou
a Javornou vyjela naše jednotka v dopoledních hodinách. Na místě již zasahovala
ZZS PK – Ž. R. a Policie ČR – Ž. R. Provedli jsme protipožární zajištění vozidel
a po jejich odklizení úklid vozovky od uniklých provozních kapalin.

cestě jsme byli odvoláni, jelikož
nehodu našla první právě jednotka
HZS a my jsme nebyli na místě
události zapotřebí.

3. 11. – Další dopravní nehoda, tentokráte jednoho automobilu, se stala na cestě k hotelu Horizont. Řidič, který nebyl připoután, při nehodě utrpěl zranění a byl po prvotním ošetření ZZS Pk – Ž. R. převezen
k dalšímu vyšetření do nemocnice.

18. 11. – Odstranění padlého stromu přes vozovku v Alžbětíně.
Pomocí motorové pily byl strom
odstraněn a silnice zprůjezdněna.

5. 11. – Tragická dopravní nehoda se stala v brzkých ranních hodinách na Nové
Hůrce. Došlo k čelnímu střetu osobního automobilu s koněm. Zvíře svým zraněním podlehlo ihned, řidič vozu vyvázl bez zranění. Během vyšetřování nehody byl
provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem a po vyřešení nehody policií jsme
vozovku umyli od krve.

19. 11. – Byli jsme vyslání na Špičák, k odstranění nebezpečného
stromu hrozícího pádem. Na místě bylo zjištěno, že strom je prasklý již delší dobu
a nehrozí nebezpečí pádu, proto bylo majiteli doporučeno obrátit se na specializovanou firmu, která si s jeho odstraněním poradí. Při cestě od události nám byl nahlášen padlý strom při cestě na Belveder. Jednotka přejela na místo, strom pomocí
motorové pily rozřezala a komunikaci zprůjezdnila.

7. 11. – Poněkud nestandardní zásah jsme absolvovali v podvečerních hodinách.
Vyjeli jsme k vyproštění koně, který se zamotal do řetězů. Pomocí pákových kleští
a za asistence majitele se podařilo po několika minutách zvíře vysvobodit.

20. 11. – K padlému stromu přes silnici do Hamrů jsme vyjeli v dopoledních hodinách. Pomocí motorové pily byl strom odstraněn a silnice zprůjezdněna

8. 11. – K odstranění úniku hydraulického oleje jsme vyjeli na Pamferovu huť. Zde došlo k úniku z vozidla SÚS Klatovy a skvrnu o rozměru
2 x 15 metrů jsme odstranili pomocí 30 kg sorbentu.

21. 11. – Čerpání vody ze zatopené silnice u vlakového nádraží v Alžbětíně. Pomocí čerpadla byla voda přečerpána mimo vozovku.

11. 11. – Byli jsme vysláni k dopravní nehodě někde u obce Keply. Ohlašovatel nebyl schopen upřesnit své místo a tak jsme jeli naproti jednotce HZS Pk Sušice. Po

30. 11. – Byli jsme vysláni k vyčerpání zatopeného sklepa restaurace Šumava.
Pomocí čerpadla byla voda po vydatných deštích odčerpána.

„Mám rád děti, které chtějí něčeho dosáhnout,“
říká Jaroslav Frič, trenér železnorudských sjezdařských nadějí.
ROZHOVOR

s panem Jaroslavem Fričem, sportovcem, pedagogem, trenérem, hudebníkem a neúnavným propagátorem
sjezdového lyžování na Železnorudsku.

Dokončení ze strany 6

ujmout větší množství obdivovatelů. Triků znám
více, jeden z nich je například začínat na speciálních krátkých lyžích délky 120 cm a alespoň nějaký čas pod vedením dobrého instruktora. Další
triky prozradím rád vašim čtenářkám osobně.
ŽZ: Tak tomu říkám nabídka! Ale vraťme se
k vašim svěřencům, k těm mladým závodníkům
a závodnicím. Práce s dětmi je radostná, ale někdy také nevděčná…snažíte se, ale přijde určitý
věk a s ním jiné zájmy.
JF: Mám rád děti, které chtějí něčeho dosáhnout. Snažil jsem se dětem vydatně pomáhat
i ve funkci ředitele Domu dětí v Klatovech. Proto
jsem pomáhal i při různých závodech a olympiádách a hledal talentované sportovce a podporoval je, ať byli z jakéhokoliv oddílu, města, či
vesnice. Proto jsem také pomohl vyniknout na

čtyřech celostátních olympiádách železnorudským nadějným sportovcům ve snowboardingu.
Ještě dnes mám radost z úspěchů Míši Hašové,
Petry Vidlákové, Gábiny Krůsové, Pavla Velackého a Matěje Valenty a těší mne, že u sportu
zůstávají i nadále i když třeba u jiného odvětví. Mám radost z mého, původně lyžařského,
svěřence Petra Bohůnka, který je už čtvrtý rok
ve snowboardové reprezentaci ČR, a v jehož
prospěch jsem se vzdal vedení krajského družstva v příští olympiádě v r. 2016. Mám radost
z úspěchů mladých v kterémkoliv sportu, z kteréhokoliv oddílu, a proto jsem se po celý život
věnoval i propagaci těchto úspěchů na veřejnosti.
Podobně se raduji také z toho, že se stále ještě
najdou lidé, kteří jsou ochotni dětem, a to nejen
svým, věnovat všechen svůj volný čas i hodně
vlastních finančních prostředků a i tito lidé si zaslouží ocenění a publicitu.

Na sklonku mé aktivní činnosti bych chtěl ještě
pomoci prosadit v Železné Rudě jednu věc, která
by potěšila všechny sportovce – od nejmenších až
po ty nejstarší a navíc by mohla být velkým ekonomickým přínosem a take propagací pro obec
i celou Šumavu. Ale to je vánoční převapení
a dárek pro pana starostu i místní radní, takže ho
nemohu předem prozrazovat.
ŽZ: Milý pane Friči, lepší zakončení našeho
rozhovoru v předvánočním čase si ani nemůžeme
přát. Přeji vám, jménem redakce, pevné zdraví
a hodně radosti s mladými sportovními nadějemi.
JF: Já vám přeji totéž a navíc hodně spokojených čtenářů. I jim přeji krásné Vánoce, nový rok
a městu Železná Ruda aby dále vzkvétalo k radosti a prospěchu všech.
Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová
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Špičák je připraven na start zimní sezóny s řadou novinek
Otevření nového parkoviště pro 230 aut hned u sjezdovek a prodejní
místo skipasů přímo na něm znamená nejmarkantnější vylepšení podmínek pro návštěvníky Ski&Bike Špičák pro letošní zimní sezonu. Investice
za 18 milionů korun je zatím nejvýznamnějším krokem postupné modernizace areálu za poslední roky. Za parkování navíc lidé nic platit nebudou.

Celkem tak od letoška budou mít lyžaři na Špičáku k dispozici cca 350
parkovacích míst (včetně soukromého Vrbas) ve vzdálenosti maximálně
200 metrů od nástupu na lanovku. Do cca 800 metrů pak už dokonce
1000, čítaje v to Kaskády nebo parkoviště u hotelu Karl.
„Mění se tak úplně logistika pohybu i pobytu lyžařů u nás na Špičáku. Pro jejich pohodlí jsme udělali maximum a nyní vlastně už nemusí
udělat ani krok navíc. Hned u auta vklouznou do bot a od kasy dojedou k
vlekům. Zpět na parkoviště je dopraví nová poma,“ přiblížil hlavní výhody provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. Hned vedle navíc
vznikla i nová 200 metrová sjezdovka (30 metrů široká) vhodná pro děti
a začátečníky.

Díky novému parkování se Ski&Bike Špičák ve všech parametrech
vyrovnává dalším TOP českým střediskům. Velkým plusem je též vyšší
bezpečnost. Většina aut už se totiž při příjezdu/odjezdu nebude vydávat
klikatými úzkými uličkami, kudy zároveň procházeli i pěší. Předpokladem je, že tudy pojedou už jen ti, co např. při vrcholech sezony neseženou
místo na bezplatném stání nebo rezidenti ubytovaní v hotelech a horských
chatách poblíž lanovky. Také všechny autobusy, které přepravují děti do
kurzů lyžařské školy Ski&Bike Špičák, zastaví na místě nového parkoviště. Děti se tak ve větším klidu a bezpečněji dostanou rovnou na sjezdovky
a zpět.
Po loňské premiéře prvního společného skipasu Železnorudska (Ski&Bike Špičák a Nad Nádražím) se letos přidává také středisko Belveder.
Navíc dojde k rozšíření nabídky – společný skipas se bude týkat mimo
denních a vícedenních též všech celosezónních nebo rodinné jízdenky.
Ceny společného skipasu odpovídají cenám Ski&Bike Špičák, takže stačí
o společný skipas požádat při prodeji a za stejnou cenu můžete navštívit
další dva skiareály. Zakoupit si ovšem můžete i skipasy do jednotlivého
areálu.
V půjčovně najdete kompletní sortiment pro zimní sporty včetně Testcentra lyží Rossignol. V celé půjčovně došlo k zásadní obměně vybavení
právě od této značky. Nové vybavení potřebuje i kvalitní servis, který
bude zajištěn novým strojem Wintersteiger pro servis lyží a snowbordů.
Přes masivní investice si Ski&Bike Špičák stále udržuje cenovou úroveň nejlevnějšího z nejlepších lyžařských areálů v ČR. A kupříkladu ve
srovnání s nedalekým Velkým Javorem nabízí v hlavní sezoně levnější
celodenní skipas o 280 korun levněji. Navíc se nyní dá využít v dalších
dvou místních střediscích – Nad Nádražím a Belvederu.
Nejbližší akce:
St 30. 12. 2015 Světlušky
Čt 31. 12. 2015 Silvestrovský sjezd s pochodněmi

. . . Je ve mně oblak nostalgie, zvláště pokaždé s blížícím se novým letopočtem. Probírám se novoročenkami, které již splnily svá poslání.
. . . Uvědomuji si, že novoročenky, jako většina sdělení, odešly z dopisních obálek na obrazovku
osobních počítačů, já zůstávám věren listonoškám a listonošům.
. . . Vybral jsem ze svého archivu novoročenky – péefka, které jsem odeslal a které jsem dostával od
svých přátel či kolegů malířů, grafiků a karikaturistů. Aby ožily a snad potěšily.

Posílám touto výstavou

P.F. 2016
Všem návštěvníkům:

PŘÁNÍ PARÁDNÍ FORMY MUŽSKÉ ČÁSTI
a
PARÁDNÍ FASÁDY DÍVKÁM A ŽENÁM.
Josef Pospíchal
Dobrý den.

Radek Vaniš
SKI & BIKE SPICAK
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Úspěšní plavečtí přeborníci okresu, odleva Michal Svítil, Vanessa Windsor, Laura Nováková a Martin Pscheidt, získali dohromady 8 cenných
medailí.
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Již popáté uspořádala Horská služba Svatomartinskou jízdu z Pancíře
na Belveder. Poté následovala bujará oslava v Autocampingu v Železné
Rudě

Nespočet návštěvníků a rodičů s dětmi očekávalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Železné Rudě, kterému předcházela mše svatá v kostele.
Další fotografie ze zpívání koled a rozsvěcení stromku naleznete na našich facebookových stránkách.

Nově zbudované Návštěvnické centrum na Kvildě bylo oteřeno v NP Šumava na podzim. Kromě zajímavé expozice a dětského hřiště je zde i pozorovací srub vysoké zvěře.

ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 11

Ohlédnutí za polovinou fotbalové sezony
Podzimní části sezony předcházelo pár událostí, které se během léta
podařilo úspěšně zvládnout. V červenci proběhla valná hromada FJ SRK
Železná Ruda, na které se hodnotilo, plánovalo a také volil nový výbor
FJ SRK.
Nový výbor FJ SRK má 5 členů: David Greiner, Vítězslav Hájek, Filip
Brož, Luboš Kroupa, Jan Kroupar.
Během léta, jak si mnoho z Vás již všimlo, proběhla rekonstrukce venkovní terasy. Za pěkný nový vzhled bychom chtěli poděkovat Městu Železná Ruda. Pozitivní odezva byla i ze strany všech oddílů, které přijely
během podzimu k nám na Žel. Rudu hrát fotbal. Kombinace dětského hřiště, pěkné nové terasy a kvalitního udržovaného fotbalového hřiště nám
mezi oddíly v okrese přispívá k velmi dobré prestiži.
V rámci Železnorudských slavností jsme již podruhé odehráli přátelské
utkání s Kozlovnou Ládi Vízka. Pro všechny z nás je to zážitek setkat
se s někým, kdo dosáhl po sportovní stránce absolutního vrcholu. Vítěz
Ligy mistrů Vladimír Šmicer, vítěz olympijských her Vladislav Vízek,
14 násobný mistr ligy Jirka Novotný a další legendy fotbalu, například
Josef Chovanec, František Straka, Horst Siegl, Jirka Jeslínek atd. Určitě
budeme mít snahu v této tradici pokračovat, kladná odezva je i z řad těchto fotbalových kalibrů. Bylo nám při loučení slíbeno, že přijedou velice
rádi znovu.
A nyní k samotnému fotbalu. Mužstvu dospělých patří po podzimu
7. místo, se ziskem 21 bodů. V letošní sezoně se již ve větší míře začíná
projevovat mravenčí trenérská práce Víti Hájka, který to s většinou kádru

Tenkrát / teď

Hotel Sirotek nechal vystavět v první polovině 20. století Václav Sirotek. Bylo to v důsledku turistického boomu 20. a 30. let, který Železnorudsko postihl. Zajímavostí v historii hotelu byl rok 1964, kdy byl hotel
vybrán jako jakási základna, kde probíhalo veškeré dění ohledně akce
„Neptun“ – tedy StB inscenovaného nálezu tajných nacistických dokumentů v Černém jezeře. Byli zde ubytováni potápěči, novináři a konaly
se zde tiskové konference.
fb

mužů táhne již nejméně třináctým rokem, kdy byli tito, dnes již muži,
ještě malými žáčky. Přejeme mu a celému mužstvu do jarní části sezony
mnoho a mnoho úspěchů, trpělivosti a radosti. V mužstvu si během podzimu zahráli: Karel Hach ml., Patrik Foltýn, Luboš Kroupa, Jaroslav Balda st., Jaroslav Balda ml., Jakub Lehečka, Pavel Velacký, Alois Trejbal,
Matěj Kořán, David Greiner, František Zelenka, Víťa Hájek, Filip Brož,
Věroslav Máca, Jaroslav Chalupský, Jaroslav Duda, Jiří Jelínek, Lukáš
Hájek, Stanislav Němec, Václav Nedvěd, Josef Steinbach, Petr Bechyně,
Tomáš Černý a Karel Říha.
Během podzimu skončil u mužstva jako trenér pan Jan Kroupar, kterému bychom chtěli za jeho odvedenou práci a oddanost poděkovat. Velice
si vážíme, že v našem oddílu zůstal a pokračuje jako člen výboru. Jeho
dlouholeté zkušenosti ve fotbalovém prostředí jsou k nezaplacení. Poděkování patří i fanouškům, kteří nám drží palce a jezdí v hojném počtu
i na venkovní zápasy.
Naše nejmladší naděje nás v letošním ročníku zastupují v kategorii starších přípravek. Mužstvo odehrálo 7 víkendových turnajů. Některé zápasy
dopadly na výbornou, některé až tak slavné nebyly a na pár bychom asi
nejraději zapomněli. Ale tak to ve sportu chodí a hlavně to v tomto věku
není zase až tak důležité. Prioritou je, že to kluky chytlo a baví je to.
Pod vedením trenérů K. Bechyněho, J. Lehečky, D. Greinera, J. Škacha
a občasného záskoku tatínků L. Hanzlíka a M. Jíchy se žákovská základna
pomalu rozrůstá. V této kategorii nás reprezentují: Ondřej Vlach, Marek
a Matyáš Jíchové, Daniel Vojtík, Jan Schejbal, Felix Kopecký, Jan Konvalinka, Jan Chalupský, Tomáš Hanzlík, Tomáš Bechyně, Sebastian Greiner,
Huy Hoang Vo (Péťa), Jiří Sekyra, Milan Funěk, Antonín a Jan Lučanovi
a Marco Reibnegger. Zajímavostí v mužstvu je právě posledně jmenovaný Marco. V průběhu sezony nás kontaktovala maminka tohoto klučiny
z Bavorské Rudy, že by syn měl velikou chuť hrát fotbal. Slovo dalo slovo
a jsme asi jediný oddíl v ČR, kde se tréninky žáčků vedou dvojjazyčně.
Marco je ale hodně přizpůsobivý a pomalu proniká do tajů češtiny.
FJ SRK, D. Greiner
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí
2015
Akce
Pořadatel/místo
Kontakt:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. 12.
Mezinárodní vánoční trh – 8. ročník
Bayerisch Eisenstein, centrum
+49 9925 940 316
12:00–19:00
- tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. 12.
Hojsovka sobě
Kostel H.Stráž
376 361 227
21:00
- vánoční koledy zazpívají hojsovečtí občané
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. 12.
Vánoční koncert
Kostel v Železné Rudě
376 397 033
18:00
- v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o. s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. 12.
Pancíř Night Vertical Race – 4. ročník
HS Šumava / Pancíř
376 397 273
17:00
- otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, start u dolní stanice lanovky na Hofmanky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. 12.
Sjezd z Pancíře na historických lyžích
Otevřená Šumava o. s.
724 062 612
11:00
- od 11:00 výstup na Pancíř, poté sjezd v historickém oblečení na histor. lyžích, start a cíl: horní část Weissovy louky na Špičáku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. 12.
Varhanní koncert pro čtyři ruce a 4 nohy
Osadní výbor H. Stráž / Kostel v H. Stráži
376 397 033
18:00
- P.I. Čajkovskij, Louskáček, G. A. Merkel, Sonata d moll, op. 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. 12.
Koncert
Penzion U Zlomené lyže
724 591 260
20:00
- hudební skupina GOLDEN WIND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 12.
Světlušky
SKI&BIKE Špičák / Sjezdovka Sirotek
376 397 167
17:00
- předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 12.
Silvestrovský sjezd s pochodněmi
SA Špičák, HS Šumava / sjezdovka Šance
376 397 167, 376 397 273
17:00
- tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance, s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 12.
Silvestrovská zábava
Penzion „U zlomené lyže“
724 591 260
19:00
- aneb „Prvorepublikový silvestr“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 12.
Půlnoční silvestrovský běh
Hojsova Stráž
376 361 227
23:00
- akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. – 3. 1.
15 km Šumavou
Lyž. oddíl TJ Lokomotiva Plzeň / Špičák
721 643 164
1. den závod klasicky, 2. den volným způsobem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 1.
Tradiční přechod Královského hvozdu – 15. ročník
Penzion HABR
603 894 139
7:30
- na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. – 17. 1.
Šumavský pohárek č. 2
Ski klub Železná Ruda / Belvedér
602 413 296
- seriál tradičních závodů, obří slalom, žactvo, předžáci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku

Ježíškova pošta
- již tradičně otevírá v Železné Rudě svoji kancelář, aby mohla stvrdit doručení vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich rodiče, babičky
a dědečky. Adresa: Ježíškova pošta, ITC, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Od 1. 12. do 18. 12. 2015
Historické motocykly – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – stálá geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království – provozní doba: XI-XII: mimo provoz, I-IV: St, So, Ne, 10 – 16 hod
„PÉEFKA“, aneb novoročenky odeslané a přijaté – výstava malíře, ilustrátora a humoristy Josefa pospíchala, 1. 12. 2015 – 29. 2. 2016, vestibul radnice
Železná Ruda
„Vodní elektrárna Černé jezero“ – výstava Z. Roučky k 85. výročí zahájení provozu, 1. 8. 2015 – 31. 5. 2016, Muzeum Šumavy Železná Ruda
„Austrálie – fauna a flora, Singapur – Jižní Austrálie – Viktoria“ na fotografiích Václava Chabra v ZŠ K. KLostermanna v Železné Rudě
/Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete na www.sumava.net/itcruda/ ITC Ž. Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
Změna programu vyhrazena!
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