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Návštěva nového starosty Aldena v Železné Rudě
Před nedávnem se stal novým starostou našeho partnerského města Aldena pan Nicola Fioretii. Sympatický třiatřicetiletý mladík, který se ihned
začal zajímat o partnerské vztahy obou obcí. Dříve nás navštěvoval jako
hasič, se kterým mají družbu naši Železnorudští hasiči. Nyní přijel na krátkou dvoudenní návštěvu Železné Rudy v pozici starosty. Při jednání se starostou Železné Rudy, p. Michalem Šnebergrem, probrali další možné formy
spolupráce obou měst. Poté si prohlédl Železnou Rudu, Špičák, Hojsovu
Stráž a samozřejmě okolí všech obcí.
Na fotografii starostové Aldena a Železné Rudy na společné večeři.
fb

Rysí slavnosti 2015

Parní vlak s lokomotivou „Šlechtična“ jedoucí až z Plzně, prodej regionálních potravin, ručně vyráběné šperky, řezbářství, koutek pro děti,
ruční drezína, jízda s koňským spřežením, automobilový a motocyklový
veteráni, projížďky historickým autobusem, vystoupení mažoretek, několik kapel a bohaté občerstvení včetně místního piva – to je část programu již tradičních Rysích slavností, které se konaly na vlakovém
nádraží v Alžbětíně. Velký aplaus a zasloužený obdiv sklidila skupina tančících seniorek „Báby jdou“ – viz foto. Kdo se navíc trochu prošel do Bavorské Rudy, mohl spatřit expozici německého Bundeswehru. Bohatou
fotogalerii naleznete na našem facebooku.
fb

Poděkování Chtěl bych poděkovat všem obětavým spolupracovníkům, dobrovolníkům a dalším nadšencům, kteří se

podíleli na zdárném průběhu Rysích slavností. Zejména děkuji železnorudským hasičům, kteří ve svém volnu již tradičně
vypomohli jak pracovně, tak materiálně, poděkování za spolupráci patří i hasičům z Hojsovy Stráže. Ještě jednou díky moc!
V. Šebelík, ITC Železná Ruda

Velký zájem a zasloužený aplaus sklidila skupina tančících seniorek
„Báby jdou“
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města

Přinášíme další zkrácený přepis veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda,
které se konalo 17. 6. 2015. Celé znění můžete
najít na webových stránkách města.
Přítomni: pp. Brož, Kořán, Kříž, Roubal,
Šnebergr, Sekyra M., Papež, Lehká,
Horek, Mareš
Nepřítomni: p. Smola
Omluveni: pp. Navrátilová, Sekyra A.

7/175
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2015 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány sázkové hry podle ustanovení § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle ustanovení § 2 písm. j) a ustanovení § 50 odst. 3 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů. Příloha č. 2 u zápisu.
Pro: 8
Proti: - Zdržel se: -

7/176
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje OZV města Železná Ruda
č.2/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních
látek na veřejném prostranství. Text vyhlášky je uveden v příloze č. 3 u zápisu.
Pro: 8
Proti: - Zdržel se: -

7/185
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření stavební uzávěře pro pana Ing.
Pavla Drobila, Za Vodárnou 181/2, Hradiště, 326 00 Plzeň, na výstavbu rodinného domu na pozemku p.p.č. 413/101 v k.ú. Železná Ruda (Samoty).
Pro: 9
Proti: - Zdržel se: p. Papež

7/186
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro pana
Vlastimila Bartoníka, Hojsova Stráž če 184, 340 04 Železná Ruda na výstavbu rodinného domu na p.p.č. 691/3 v k.ú. Hojsova Stráž (Brčálník).
Pro: 9
Proti: - Zdržel se: p. Mareš

7/187
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Ing.
Chau Trong Nguyen a paní Mui Thi Tran, Zahradní 175, 340 04 Železná
Ruda na stavební úpravy objektu čp. 41 v Železné Rudě. Jedná se o úpravy
prostoru pro prodejnu a restauraci, vybudování sociálního zařízení, bytu
majitelky v prvním patře, přípojek vody, kanalizace, plynu, odvodnění budovy a vybudování parkovacích míst na dvoře objektu. Na dvoře budou demolovány a odstraněny stávající objekty.
Pro: 9
Proti: p. Kořán
Zdržel se: -

7/17
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve
výši 4 000.000,- Kč od ČSOB, a s. na dofinancování Investiční akce „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Železné Rudě“, 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: 9
Proti: - Zdržel se: -

7/188
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh na pořízení změny
územního plánu Železná Ruda a regulačního plánu Železná Ruda, místní
část Špičák od navrhovatele – Oldřicha Vávry, Chudenická 1059/30, 102 00
Praha, podaný dne 12. 5. 2014.
Pro:10 Proti: - Zdržel se: -

7/180
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku (hydraulické vypr. zařízení) mezi městem Železná Ruda a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. Předmětná
smlouva je přílohou č. 5 u zápisu z dnešního zasedání.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

7/190
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí podání žádosti o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2015 na základě splnění kritérií (město Železná Ruda kritéria
splnilo).

7/179
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje podání žádosti o dotaci na dopracování projektů na zřízení společné česko-bavorské školy a školky, a rekonstrukci SLD Pancíř, z fondu Evropské územní spolupráce.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

7/182
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje podání žádosti o převod pozemků p. č. 421/32, 422, 483 (část), 488/5, 490, 492/30, 556/6, 556/7, 684,
685, 696, 492/31 a 483 - vše v k. ú. Železná Ruda.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

7/183
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemků vzniklých
na základě Geometrického plánu č. 619-1065-2005, který vyhotovil Ing.
P. Brůha dne 25. 08. 2005, a který schválil Katastrální úřad pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Klatovy dne 19. 09. 2005, a sice p. č. 291/5 o výměře 46 m2, 291/11 díl „f“ o výměře 490 m2 a díl „a“ o výměře 8 m2, které
vznikly oddělením z p. p. č. 291/5, 1 a p. p. č. 291/12 o výměře 1476 m2,
který vznikl oddělením z p. p. č. 291/1 ve prospěch manželů Šnebergrových za cenu 70,- Kč/m2.
Pro: 8
Proti: - Zdržel se: p. Lehká
7/184
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje provedení oprav na místních
komunikacích společností Lesní stavby, s.r.o. v rozsahu a za cenu dle nabídky ze dne 27. 05. 2015.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

7/189
Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje starostu města Železná Ruda
k podpisu smlouvy o dílo s firmou Ladislav Ruda, IČ: 65578571, Hlavňovice 9, 341 42 Kolinec (dotace na projekt „Ošetření několika dalších stromů
v Debrnické aleji v Železné Rudě“).
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

7/192
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace od Plzeňského
kraje na projekt „Zařízení AlcoQuant 6020 Plus – prevence a kontrola“
v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Michala
Šnebergra podpisem příslušné smlouvy.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 7/193
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové finanční dotace
od Plzeňského kraje ve výši 740.000,- Kč na projekt „Železná Ruda –
optická metropolitní síť“ z dotačního programu „Finanční podpora výstavby
a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015“, schvaluje příslušnou Smlouvu č. 6/2015 a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing.
Michala Šnebergra jejím podpisem.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: 7/194
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zveřejňování zápisů z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda na webových stránkách
města Železná Ruda.
Pro: 8
Proti: p.Sekyra
Zdržel se: -
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Otevření nového sběrného dvora u areálu technických služeb města přineslo
rozšíření otevírací doby, kdy je možné odpad přivézt.

Oblastní charita Sušice představuje nové středisko v Železné Rudě

Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o otevření nového střediska sociálních služeb v bývalých prostorách ZZS Pk, které jsme díky podpoře
města otevřeli 1. června 2015. Nabízíme zde prostřednictvím sociálních
služeb pomoc nebo podporu dospělým osobám se sníženou soběstačností
a také osobám, které jsou v krizi, nebo neumějí svoji nepříznivou životní
situaci řešit samy. Rádi bychom Vás tímto pozvali na návštěvu střediska
u příležitosti Dne otevřených dveří nebo do našeho stánku na Železnorudských slavnostech.
Jsme tradičním poskytovatelem sociálních služeb na Sušicku, kde pomáháme již 15 let. Kvalifikovaní pracovníci denně dojíždějí do domácností a pomáhají zvládat klientům běžné denní činnosti při péči o vlastní
osobu a domácnost. Respektují soukromí, denní zvyklosti a individualitu
všech, o něž pečují.
Cílem našich služeb je, aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve vlastním
domově, tam, kde jsou rádi a kde to znají. Pečovatelská služba, Osobní

asistence a Odlehčovací služby pomáhají nejčastěji s nákupy, dovozem
obědů, při osobní hygieně a oblékání, s přesuny na lůžko nebo vozík,
s běžným úklidem, doprovodem k lékaři a přinášejí tak úlevu a pomoc
rodinám s péčí o jejich blízké.
Každé sudé úterý, v době od 13 do 16 hodin, bude ve středisku přítomna sociální pracovnice, která může pomoci s vyplňováním žádostí,
s orientací v sociálních dávkách, s bydlením, při ztrátě zaměstnání, s řešením dluhů a s výběrem kompenzačních pomůcek. V případě potřeby
poskytneme potravinovou a humanitární pomoc. Prostory poradny jsou
vybaveny dětským koutkem pro případ, že nemůžete anebo nechcete přijít pro radu sami.
Oblastní charita Sušice, Volšovy 1,
376 523 324, info@charitasusice.cz www.charitasusice.cz
Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 26,
731 669 952, zeleznaruda@charitasusice.cz
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Bella Italia a my...

Železnorudský smíšený sbor je místní spolek
fandů sborového zpěvu – to čtenář už jistě ví.
Zpíváme pod odborným vedením Martina Červenky a naší zvláštností je různost – jazyková,
státní i nakonec různost co do místa pobytu jednotlivých členů sboru. No a tenhle spolek vyjel
letos, 9. června, na šňůru koncertů do severní Itálie – konkrétně do oblasti Trenta na řece Adige.
Naše návštěva byla spojena s družební akcí Plzeňského kraje, který byl reprezentován hejtmanem a jeho doprovodem. I první koncert v San
Michele all‘ Adige byl shlédnut nejen početným
publikem, ale i zmíněnými zastupiteli. To byla
středa, 10. června. Ve čtvrtek jsme se těšili do
Aldena – přece jen, když někam jedete potřetí, je
to o něčem jiném. Přivítání čerstvě zvoleným
starostou – ochotně pomohl při problémech našeho busu vlastní městskou dopravou – bylo
milé, na koncertu pak vděční a vnímaví diváci. K duhu přišlo i občerstvení na radnici po zpívání v chrámu. Rozhodně se nemohu nezmínit
o pátku, který byl v plánu našich aktivit věnován návštěvě slavného města
milenců – Veroně. Pod Juliiným balkonem si mnozí členové sboru zahráli
na Shakespearovy milence u sochy něžné Julie.
Co dodat závěrem? Sluší se poděkovat … Za bezchybné ubytování
a služby technického rázu, tlumočení i kontakt s našimi italskými hosti-

teli i za provedení koncertů celé partě organizátorů: dámám – Libušce
Löffelmannové, Martině Najmanové, Věře Müllerové, z pánů pak řidiči
panu Zemanovi, zvukaři a fotografovi p. Löffelmannovi a závěrem tomu,
se kterým veškeré naše snažení stojí a padá – sbormistrovi Martinu Červenkovi. O to, že nálada – díky výše zmíněným - byla během celého zájezdu bez chyby se osobní podporou celé akce zasloužil i Michal
Šnebergr, starosta Železné Rudy. Díky, Michale!
Karel Löffelmann, Železnorudský smíšený sbor

Školáci na Špičáku

Občerstvení na hřišti

Dne 25. 6. se rozhodli žáci 1. stupně ZŠ Železná Ruda prověřit nově otevřenou stezku na
Špičáku. Povzbuzeni krásným počasím se vydali hned ráno směrem ke Špičáku. Tam již čekali zaměstnanci areálu a také horské služby,
aby pomohli vyvézt mladší děti lanovkou na
vrchol. Zde se třídy rozdělily. Žáci 1. a 2. třídy
měli za úkol zdolat rozhlednu s nádherným výhledem do okolí a žáci 4. a 5. třídy vykročili na
průzkum nově otevřené stezky. V zajícových
stopách šli od vrcholu Špičáku, přes Rozvodí,
odkud vede krásně schůdná stezka až k Čertovu jezeru, a pak dále až do areálu Špičák.
Cestou děti zodpověděly všech 10 otázek
a zjistily tak znění tajenky, ve které bylo ukryto
jméno našeho průvodce – zajíce. Společně
během celého dopoledne splnily všechny čtyři
třídy zajícem zadané úkoly: rozhlédnout se
z rozhledny, napít ze studánky, smočit tlapku
v jezeře i obtisknout mokrou tlapku na kámen.
Za odměnu pak mohli všichni vyzkoušet nově
zřízený letní tubing u spodní stanice lanové
dráhy. Tento nádherný zážitek věnoval dětem
areál Ski & bike Špičák jako sponzorský dar,
spolu se skřítkovými čepičkami, které se staly
nedílnou součástí divadelního vystoupení
4. a 5. třídy Ať žijí duchové během besídky ke
Dni matek 21. 5. DĚKUJEME!
Jaroslava Schejbalová

Od pátku 17. 7. 2015 se otevírá hospůdka ve sportovním areálu za tratí. Návštěvníci, nejen fotbalových zápasů místního
FJ SRK Železná Ruda, ale i dětského hřiště, tak budou moci denně využít služeb klubovny, včetně posezení na terase.
Otevřeno bude denně od 12.00 do 20.00 hodin.
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MATEŘSKÉ

Konci každého školního roku neodmyslitelně patří školní výlet. Na některé výlety dokonce vzpomínáme až do dospělosti. Letos v červnu jsme
vyrazili do Pohádkové chalupy v Mlázovech u Kolince (foto). Počasí nám
tentokrát nepřálo, celý den nás provázel déšť. Naštěstí v Pohádkové chalupě
bylo sucho, teplo a útulno. Pohltil nás svět pohádkových postaviček,
skřítků, víl, vodníků a dalších strašidel. U čertů příjemně praskal a hřál
v kamnech oheň. I opečené buřtíky byly. Nepříznivé počasí nám výlet nezkazilo a vrátili jsme se spokojeně domů.
V červnu naši předškoláci dokončili plavecký výcvik v bazénu v Klatovech. Všichni obdrželi mokré vysvědčení. Nebát se vody, užívat si letního
koupání, ale zároveň vodu respektovat je třeba mít stále na paměti.
Opatrnosti nejen u vody, ale i na cestách nám připomněl policista pan
Josef Škach (foto). Přišel za námi do mateřské školy, seznámil nás s některými důležitými dopravními značkami a potom jsme si vyzkoušeli chování
v silničním provozu na našem malém dopravním hřišti. Děkujeme panu
Škachovi za trvalou spolupráci s mateřskou školou.
Závěr školního roku patřil zahradní slavnosti, kde se loučíme s předškoláky a pasuje je pan ředitel Drahorád na školáky. Po slavnostním ceremoniálu a společném fotografování procházely děti celou zahradu, kde byla
pohádková zastavení. Děti plnily nějaký úkol a sbíraly razítka s obrázky
postaviček: Červená Karkulka, Kocour v botách, Budulínek, Šípková Rů-

Poděkování

Rodina Dobešových by ráda veřejně poděkovala rodině Redychových z Hojsovy Stráže, za
uspořádání veřejného charitativního utkání vozíčkářského rugby, za pomoci jejich paraplegikovaného syna Davida Lukeše, které proběhlo
v prosinci 2014. Dále také za uspořádání veřejné
sbírky na slevovém portále Pepa.cz. Celkem se
vybralo přes 18 000 Kč.
Výtěžek putoval synu Dobešových, Matějovi
Smetkovi, který v roce 2013 podruhé onemocněl
akutní leukemií a musel podstoupit transplantaci
kostní dřeně.
„Děkujeme za vše, co jste pro nás udělali, nikdy
Vám to nezapomeneme. Moc si Vás vážíme, a ceníme si, že jste jako jediní pomohli našemu synovi Matějovi.”
S úctou Matěj Smetka spolu s rodiči Miroslavem
a Julií Dobešovými.

ŠKOLY

STRANA 5



ženka, Popelka, Perníková chaloupka. U zastavení je
čekaly krásné pohádkové bytosti – naši starší kamarádi ze základní školy. Po splnění úkolů děti skotačily
ve skákacím hradu. Maminky a babičky napekly dobroty, přinesly ovoce, sponzoři darovali na zahradní
slavnost pití, buřty, chleba, tácky, kelímky, apod. Děkujeme mnohokrát manželům Latkovým z penzionu
Čertův Mlýn, manželům Strnadovým z hotelu Belveder, manželům Zíkovým ze železářství v Železné
Rudě, manželům Šnebergrovým z řeznictví v Železné
Rudě, konzumu v Železné Rudě a paní vedoucí Cholevové. Děkujeme také Hasičům ze Železné Rudy za
zapůjčení stolů a laviček, děkujeme Areálu Špičák –
panu Vanišovi – za zapůjčení aparatury na ozvučení.
Díky sponzorům, dětem ze základní školy, rodičům
a všem paním učitelkám z mateřské školy se zahradní
slavnost vydařila.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům hezké prázdniny a těšíme se na setkání v září v dalším školním
roce.
Za kolektiv MŠ L. Havelková

17. června pokřtil Emil Kintzl v penzionu Rovina svoji novou knihu Zmizelá Šumava
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Belvederský lesní cros

Sportovci z TJ Tatran Železná Ruda uspořádali už 36. ročník Jarního
běhu na Belvederu. Poprvé se závodilo na nově upravených lesních cestách. Pořadatelé upravili trasu závodu a pro letošní rok zkrátili trať pro
muže z 8 na 5,8 km; ženy změřily své síly na nové trati dlouhé 4,8 km.
Krásné závody si odběhali mladí atleti, kterých závodilo 36. Škoda, že si
cestu na závod našlo málo místních sportovců. V hlavním závodě mužů
a žen se na start postavilo 26 závodníků. K radosti pořadatelů bylo 9 domácích borců. Nejrychlejší ženou byla Petra Kaviová z Atletiky Klatovy
a mezi muži byl první v cíli Martin Šimurda ze Ski klubu Vimperk. (Kompletní výsledky jsou na webu www.tatran-alpalouka.cz)

Na stupních vítězů jsou nejrychlejší ženy Belvederského lesního crosu.
Zleva druhá Lucie Lehká, vítězka Petra Kaviová a třetí Barbora Vanišová.

Ředitelský šuplík

Akce Cowboy

Jedna z mnoha vzpomínek na 70. výročí osvobození naší vlasti se uskutečnila v Hostouni. Místní organizátoři z hřebčína lipicánů uspořádali sportovně společenskou akci. Na trase, kde koncem války američtí vojáci hnali
do bezpečí velké množství vzácných koní, se běžel štafetový závod. Měřil
24 km a štafeta měla 4 členy. Naše město reprezentovalo kvarteto Barbora
Vanišová, Jakub Frenzl, Lucie Lehká a Radek Vaniš (viz fotografie). Po závodě se se svými dětmi zúčastnili bohatého kulturního programu.

Tenkrát a teď

S koncem školního roku musím poděkovat svým kolegům učitelům za
zodpovědnou práci v uplynulém školním roce. Poděkování patří také
všem provozním zaměstnancům základní i mateřské školy za jejich práci.
Právě probíhající rekonstrukce oken, dveří a zateplení pláště budovy školy
zrovna na ně koncem prázdnin nahrne nejvíce povinností při úklidových
pracích. Spolu se všemi zapojenými při opravě školy věřím, že nový
školní rok začne v krásné škole. Všem žákům přeji hezké prázdniny, slunečné léto a hodně prázdninových zážitků.

Plavecký výcvik

Tradiční plavecká základna v hotelu Čertův mlýn byla koncem školního roku připravena pro uskutečnění povinného plaveckého výcviku našich školáků. Nově si plavání vyzkoušeli žáci druhé třídy. Plavání si
zdokonalovali také žáci třetí a čtvrté třídy. Celkem se výcviku zúčastnilo
30 školáků pod vedením zkušených učitelů tělesné výchovy. Od nich putuje velké poděkování zaměstnancům hotelu Čertův mlýn za příjemné
podmínky v hotelovém bazénu.
Ctirad Drahorád

Hranice ČSSR a NSR v r. 1967. Ti, kteří v Bavorské Rudě hleděli na nehybnou českou stranu, viděli skoro 20 let stejně tísnivý obraz uzavřené, izolované země.
Stará česká celnice a mnoho alžbětínských domů už bylo dávno srovnáno se zemí. Dům vpravo, který do r. 1949 používala československá strana jako celní
úřad, bude zbourán během r. 1969. Prázdný izolovaný objekt, sloužící jako tajná pozorovatelna PS, byl celých 20 let uzavřený a musel ustoupit stavebním pracím před znovuotevřením hraničního přechodu Železná Ruda. Čerpáno a zveřejněno se souhlasem Z. Roučky, z knihy: Šumavou ze svobody do opony. fb

Přijeďte do Plzně na pivo zdarma

Přijměte pozvání do Plzně – Evropského
hlavního města kultury 2015 a užijte si nejen
rozmanité kulturní zážitky, ale i jedinečný zlatavý mok Pilsner Urquell či Gambrinus. Při nákupu vstupenky na jakoukoliv kulturní akci
v Meeting Pointu na náměstí Republiky v Plzni
nebo u našich regionálních partnerů – členů Informační sítě, dostanete od Plzně 2015 a Pl-

zeňského Prazdroje voucher na jedno pivo
zdarma. Vouchery budou u regionálních partnerů v distribuci od 1. 7. 2015. Seznam restaurací, kde voucher můžete uplatnit, naleznete
v praktických informacích v sekci „Kam na
pivo“ na webu www.plzen2015.cz. Poukázku
na pivo můžete zaslat také svým přátelům –
stačí když vytvoříte originální foto-pozvánku

na webu http://pozvanky.plzen2015.cz/smilebox a rozešlete ji. Poukaz obdrží prvních
50 000 pozvaných. Nejbližším místem, kde
můžete kupon na pivo získat, je Informační turistické centrum Železná Ruda – regionální
partner Plzně 2015. Kompletní seznam regionálních partnerů najdete v praktických informacích na webu www.plzen2015.cz v sekci
Informační síť v regionu.
Zdroj: Plzeň 2015
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období: 1. červen 2015 – 1. červenec 2015

Vážení čtenáři,

opakování je matka moudrosti, tudíž znovu připomínáme nebezpečí, související se suchem a vysokými letními teplotami. Je zapotřebí dbát zvýšené
opatrnosti při zacházení s ohněm, a to hlavně v přírodě. Ať se jedná o táboráky, které je zapotřebí mít řádně ohraničené a pod kontrolou nebo pálení
suché trávy. Plošné vypalování travnatých porostů je zakázané! Je možné pouze pálení nahrabané trávy/listí a k tomu je také vhodné mít připravené
prostředky pro případné hašení. Velmi žádoucí je ohlásit pálení trávy místně příslušné hasičské jednotce, případně na operační středisko hasičů – tel.
950 330 110 – právnické a podnikající fyzické osoby tuto povinnost mají ze zákona, při nedodržení může být udělena pokuta až půl milionu korun.
Při častějším pálení je možné se zaregistrovat na www.paleni.hzspk.cz a evidovat sem jednotlivá pálení snadno a rychle.

1 x požár

2 x dopravní nehoda

1. 6. – Hned první den nového měsíce jsme vyjeli k požáru stromu na
Nové Hůrce. Na místě zasahovala také jednotka NP Šumava.
Strom byl uhašen jedním proudem před naším příjezdem, právě
hasiči z NP.
4. 6. – K zabouchnutí dveří došlo v bytě, v ul. U Řezné. To by pro nás
zásah neznamenalo, pokud by uvnitř nezůstalo samotné malé dítě,
jako v tomto případě. Byt byl během chvilky otevřen a malý samotář předán rodičům.
7. 6. – Odstranění stromu, který spadl přes cestu k vodárně.
11. 6. – Asistence Policii ČR při odstranění atypických pout z rukou.
17. 6. – Tragická dopravní nehoda se stala na „nejvyšším bodě“ hlavní
silnice I27 ŽR – Klatovy. Řidič motocyklu zde vyjel ze silnice
a narazil do svahu a stromků. Přes veškerou snahu a resuscitaci
okolo jedoucími řidiči, později posádkou ZZS ŽR a Horské
Služby, řidič svým zraněním podlehl. Místo pro přistání vrtulníku, jež bylo vymezeno na uzavřené části silnice, nebylo nakonec využito. Provedli jsme asistenci ZZS Pk, Policii ČR, zajistili
místo nehody a provedli protipožární opatření. Silnice byla na půl
hodiny zcela uzavřena, poté byla doprava pouštěna kyvadlově
jedním jízdním pruhem.
20. 6. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stala v serpentinách při
sjíždění z „nejvyššího bodu“. Řidič zde převrátil svůj vůz do příkopu. Automobil skončil na střeše. Došlo k lehkému zranění.

7 x technická pomoc

Naše jednotka provedla protipožární opatření a zajištění do doby
naložení a odvezení vozidla odtahovou službou.
24. 6. – Provedli jsme odstranění vosího hnízda z bytovky.
28. 6. – Další odstranění vosího hnízda, na Nové Hůrce.
29. 6. – K otevření zavřeného pokoje jsme vyjeli na žádost Policie. Uvnitř
byla nalezena osoba bez známek života.
30. 6. – I poslední červnový den jsme vyjeli k zásahu. Jednalo se o likvidaci vosího hnízda v bytovce, v ul. 1. Máje.

Pozvánka na Železnorudské slavnosti a krajskou soutěž
ve vyprošťování

V rámci Železnorudských slavností opět proběhnou naše tradiční ukázky zásahu. Ještě nevíme,
co přesně vymyslíme, ale určitě to bude zajímavé. Ukázku budete moci shlédnout dle programu
slavností v sobotu 1. 8. 2015 v 12.10 hod.
Dále vás chceme pozvat hned týden nato, tedy 8. 8. 2015, na krajskou soutěž ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel, která se bude konat na Špičáckém parkovišti Kaskády. Soutěž je zároveň kvalifikací na mistrovství republiky, které se koná jednou za dva roky. A tak doufáme, že přijdete náš tým podpořit. Soutěžit se bude od dopoledních hodin (přesný čas bude uveden na našich
stránkách, facebooku a plakátech ve městě). Na Kaskády se dostanete autobusem, který zastavuje přímo naproti parkovišti nebo vlakem, nádraží je vzdálené 400 metrů. Také náš hasičský bus
bude vozit diváky zdarma od hotelu Javor. Kromě soutěže bude k dispozici ukázka další techniky
HZS, Horské služby a dalších složek IZS.
fb
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Aplikace Horská služba do mobilu

Aplikace Horská služba není žádnou novinkou
a už jsme Vám ji několikrát představili. Nyní,
během letní sezóny, nastal čas si znovu připomenout
k čemu je dobrá, protože aplikace není jen pro zimní
období. Pomoci může i během letních toulek přírodou.
Jedná se aplikaci pro „chytré“ mobilní telefony
a tablety, kterou vyvinula Horská služba ve spolupráci s jednou z nejznámějších českých pojišťoven.
Je to velmi užitečný rádce a pomocník nejen pro lyžaře, ale i turisty.
Hlavní funkcí aplikace je rychlé a snadné přivolání pomoci
Horské služby v případě nouze a dále pak
informační servis.
Hlavní funkce –
přivolání pomoci – je
možná jednoduchým
vysláním
nouzové
SMS s přesnou lokalizací postiženého, pomocí GPS. Podle
aktuální polohy uživatele umí také najít
nejbližší stanici Horské služby a zobrazit
její telefonní číslo
a dobu provozu. Součástí aplikace jsou
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čtyři informační oblasti – desatero Horské služby,
návod, jak poskytnout první pomoc, pravidla jízdy
na sjezdovkách a instrukce, jak předcházet nebezpečí v lavinových oblastech.
Aplikace můžete zdarma stahovat z Google Play
(pro OS Android), iTunes (pro iOS Apple) i z Windows phone store (pro Windows) - odkazy najdete
i na stránkách www.horskasluzba.cz
fb

Sick of Trash / Harakiri Gang

Tuto populární celorepublikovou akci přivedla skupinka Harakiri Gang
i na Železnou Rudu. Jedná se o projekt, kdy se parta lidí sebere a uklidí
nějaké znečištěné prostranství. Již v minulých letech se parta mladých lidí
okolo HG spojila a uklidila okolí hřbitova, potok Řezná, nebo „lavičky“

u křížové cesty. Letos se mladíci sešli na „Žabákách“ – vodní nádrži –
a uklidili 5 pytlů různého harampádí z okolní louky a lesa. Našli a uklidili převážně lahve, PETky, konzervy ale třeba i dvě nafukovací lehátka,
nebo nějaké pletivo a koberec. Podporu této skupině můžete vyjádřit na
www.sickoftrash.eu
fb
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KAM ZA DOBRÝM JÍDLEM, PŘÍJEMNÝM POSEZENÍM A ZÁBAVOU?
Inzerce

To vše a ještě více Vám nabízí stylová

Zámecká restaurace a pizzerie,

kterou najdete přímo v centru Železné Rudy naproti kostelu v bývalém loveckém zámečku
(za inf. tabulemi po schodech). Ve stejné budově
se nachází také Muzeum historických motocyklů.

U nás příjemně posedíte!

Můžete si vybrat zajímavý stylový interiér restaurace, lovecký salónek (nekuřácká místnost)
nebo uzavřené zámecké nádvoří s velkoplošnou
TV.
Salónek s kapacitou 30 míst je možné pronajmout uzavřené společnosti na pořádání rodinných oslav, svateb, setkání přátel, atd.
Pro mlsné jazýčky připravíme např. palačinky
nebo ovocné a zmrzlinové poháry. Vaříme od
11,00 hod. do 22,00 hod.
Pro milovníky zlatavého moku jsme i v letošní letní sezóně zachovali bezkonkurenční
ceny za vynikající trutnovské pivo Krakonoš,
např. 11° 0,5l za 19,- Kč a 12° 0,5l za 25,- Kč.
Z dobře vybaveného baru si vybere opravdu
každý.

Zámecká restaurace a pizzerie nabízí také
rozvoz pizzy a ostatních jídel po celé Železné
Rudě a Špičáku (denně od 11,00 – 22,00 hod.)

Objednávky jídel a rezervace volejte na tel.:
601 572 700

U NÁS OPRAVDU NAJDETE
PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
A DOBRÉ JÍDLO!!!

U nás zabavíte svoje děti!

Pro rodiče s dětmi je připravený venkovní
dětský koutek se skluzavkou, houpačkou
a trampolínou. Příležitostně bude dětem k dispozici super zábava – nafukovací skákací hrad.
Maminky s kočárky i cyklisté mají pohodlný
přístup jak na nádvoří, tak do interiérů restaurace.

U nás se opravdu najíte!

Můžete si vybrat z bohatého jídelního lístku
dle chuti, např. originální pizzy od 90,- Kč nebo
minutky od 150,- Kč. Nezapomínáme ani na těstoviny, ryby nebo lehké letní zeleninové saláty.
Nabídneme Vám také naše speciality jako pečená marinovaná žebra, grilovaná kolena
a další.
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Vodní energie Šumavy
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Díl 2. – Vodní elektrárna Černé jezero

Černé jezero je největší přírodní jezero v Čechách. Je ledovcového původu, leží ve výšce
1008 m. nad mořem, severozápadně od Železné
Rudy, má rozlohu 18,43 ha a hloubku 40 metrů.
Má několik samostatných přítoků vody. Je zajímavé nejen svoji krásou, ale také svým hydroenergetickým potenciálem. Pro využití vodní
energie tohoto jezera byla vypracována řada studií, z nichž nejzajímavější byla práce ing. Karla
Koseka, která navrhla postavit přečerpávací
elektrárnu, jež byla první svého druhu v Československu. Černé jezero bylo již v této době
v chráněné oblasti a bylo nutné brát na zřetel
úbytek vody při provozu elektrárny, který by se
projevil negativně na rázu celé krajiny a jezera
samotného. Proto se jako nejvhodnější jevil,
a byl přijat, návrh ing. K. Koseky, který počítal
s přečerpáváním vody z elektrárny zpět do Čer-

Stavba údolní elektrárny s přehradou na řece Úhlavě započala v roce 1929.

i přesto, že většina prací byla prováděna ručně.
Celkové náklady činily 10 miliónů korun. Elektrárna byla uvedena do provozu již 6. prosince
roku 1930.
Samotná elektrárna s vodní nádrží se nachází
na levém břehu říčky Úhlavy v hamerském
údolí, v nadmořské výšce 728 metrů. Pod elektrárnou byla zbudována umělá nádrž, z které se
voda čerpala zpět do jezera. Ale vraťme se k jezeru. Odtud je voda vedena podzemním litinovým potrubím o světlosti 800 mm a průtokem
800 l/s do vyrovnávací komory, která je od jezera 1266 metrů vzdálena. Z železobetonové komory se voda tlačí do elektrárny ocelovým
přírubovým potrubím o světlosti 560 – 600 mm
a délce 1007 metrů. Celé potrubí, od jezera až
po elektrárnu, je 1,5 metrů pod zemí, aby voda
Do ručně vykopaných příkopů ve strmém svahu se
muselo položit ocelové přírubové potrubí, dlouhé
1007 metrů.

ného jezera. A tak vznikla první přečerpávací
vodní elektrárna v Čechách.
Návrhem projektu byl pověřen ing. František
Alexej Pech, který vypracoval projektovou dokumentaci. Západočeské elektrárny v roce 1928
rozhodly o spuštění projektu, ing. Pech provedl
během 14 červnových dnů měření v terénu a do
listopadu byl hotový generální plán i vodoprávní řízení. Stavební práce dostala v květnu
roku 1929 za úkol společnost Podnikatelství civilních inženýrů stavebních Nejedlý Řehák
Praha. Strojní a elektrotechnické zařízení bylo
vyprojektováno ve Škodových závodech v Plzni, které se staly také strojním dodavatelem. Výstavba elektrárny byla započata v květnu 1929.
Dnes je až neuvěřitelné, že ve zdejších extrémních podmínkách (počasí, terén, odlehlost) trvala stavba jen necelé dva roky (21 měsíců), a to

dobře odolala šumavským mrazům. V elektrárně voda předává svoji energii Peltonově turbíně s oběžným kolem o průměru 850 mm a 750
otáček za minutu, která pohání generátor na výrobu proudu o výkonu 1500 kW. Výstupní napětí 6000 V je transformováno na 22000 V a je
vedeno do rozvodné sítě. Princip přečerpávací
elektrárny spočívá v tom, že v době energetické
špičky je voda z jezera využívána k výrobě elektrické energie, zatímco mimo špičku je voda
čerpána zpět do jezera. Přečerpávací provoz,
jenž se po ekonomické i provozní stránce velmi
osvědčil, byl využíván až do roku 1960, kdy byl
omezen. Elektrárna je chráněnou technickou památkou a je veřejnosti nepřístupná. Po vzniku
Chráněné krajinné oblasti a Národního parku
Pokračování na straně 11

Mnohatunový transformátor byl přeložen na Špičáku z nákladního vlaku na speciální valník.
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Díl 2. – Vodní elektrárna Černé jezero

Šumava se, vzhledem k nebezpečí mí- důmyslným systémem předběhla dobu ve výsení jezerní vody s křehkým ekosysté- robě energie z obnovitelných zdrojů o několik
mem s vodou z řeky Úhlavy, ustoupilo desetiletí.
od čerpání vody zpět do jezera.
Provozovatelem Elektrárny Černé jezero je
Pokračování Vodní energie Šumavy společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s r. o., která
V současném režimu elektrárny se má ve svém portfoliu další dvacítku malých
voda přečerpává pouze do výšky po- vodních elektráren, umístěných po celé České
trubí a vyrovnávací komory tak, aby republice.
Václav Chabr
nekontaminovala vodu v Černém je– čerpáno z dobových materiálů
zeře.
a archivu autora
Na svou dobu byla
elektrárna velice výDva buldozery československé armády měly co dělat, aby konná. Vyrobila a dotransformátor od nádraží vytáhly.
dnes vyrábí přibližně
1,2 kW za hodinu.
V době zahájení provozu ve třicátých letech minulého století
dokázala svým výkonem zcela pokrýt
potřebu nedaleké Železné Rudy. Pro představu, napojením na
elektrárnu byste rozsvítili přibližně 12
tisíc stowattových žáVeškeré komponenty do strojovny elektrárny, ocelové potrubí rovek. Vodní přečeri montážní materiál se musely z nádraží přes Špičácké sedlo pávací elektrárna na Montážní práce strojního a elektrotechnického zařízení elektrárny
Černém jezeře svým
prováděli dělníci z plzeňské Škodovky.
dopravit do Hamrů.. V pozadí bývalý hotel Prokop.

Šumavský koutek zoologa

Již název napovídá, že se jedná o naši největší sovu, lidově nazývanou
„král noci“.
Jde skutečně o majestátného ptáka v rozpětí křídel až 170 cm. Hlavu
zdobí peřová ouška a velké oranžové oči. Silné, opeřené pařáty jsou opatřeny mohutnými drápy z čehož vyplývá, že výr velký je schopen ulovit
i poměrně velkou kořist.
Pohlavní dimorfismus je jako u všech sov málo znatelný, obě pohlaví
jsou zbarvena stejně, jen samice jsou oproti samcům asi o jednu třetinu
větší a těžší. Samice může vážit i přes 3 kg.
S výrem velkým se můžeme setkat nejen na Šumavě, ale i v jiných částech ČR. Hnízdí v místech s dostatkem potravy a vhodných úkrytů k založení hnízda. Jsou to především opuštěné lomy, skalnaté stráně,
a v případě nouze nepohrne ani lesním vývratem. Výři začínají hnízdit
poměrně brzy. Již v lednu můžeme ušet hlasité houkání samce, který si při
toku akusticky označuje svůj revír a láká samici na hnízdiště. Hnízdo si
výři sami nestaví, jen využijí menší skalní prohlubeň či důlek pod vývratem, kam snáší samice převážně v březnu až dubnu 2 – 3 bílá kulatá vejce.
Protože jsou vejce snášena v několikadenních intervalech a samice zasedne hned na první vejce (aby nezmrzlo), líhnou se i malí výři po cca
35 dnech postupně. Proto, když najdeme hnízdo výra, je markantní rozdíl ve velikosti mláďat. Často se stává, jako u většiny dravců a sov, že poslední nejmenší mládě je sourozenci odstrkováno a v konečné fázi
nepřežije. Výřata zůstávají v hnízdě asi 5 – 6 týdnů. Po opuštění hnízda
jsou ještě dlouho krmena rodiči.
Co se potravy týká, jsou výři skoro na vrcholu potravinové pyramidy.
To znamená, že jsou schopni ulovit skoro všechny u nás žijící obratlovce,
či jejich mláďata. Proto je jejich potrava velice pestrá a řídí se především

Výr velký

potravní nabídkou. V okolí hnízda nalezneme zbytky kadáverů. Z vývržků můžeme s přesností určit druh kořisti.
Většinou se jedná o nejoblíbenější výří
potravu, a to jsou drobní hlodavci, ale
i ježkové, veverky, zajíčci, holuby, bažanti, divoké kachny, dravci do velikosti
káněte a všichni krkavcovití, ale i odrostlá mláďata lišek či kun. V době
nouze dokáže ulovit i domácí kočku.
Z tohoto důvodu není výr velký oblíben
u většiny našich opeřenců a ty mu to ve
dne, kdy není schopen lovit, oplácejí.
Když ptáci náhodou ve dne objeví výra,
ihned na něj zaútočí. Z malých ptáků si
výr nic nedělá, jen se při útoku nečepýří a přikrčí, ale před dravci si lehá
na záda a brání se mohutnými pařáty a rychle kouká zmizet do nejbližšího
úkrytu. Tuto nenávist dravců k výrům v minulosti využívali myslivci, kteří
na ochočeného výra (Kubu) lákali dravce, které z předem připravené
boudy odstřelovali. Tímto způsobem přišlo v minulosti o život mnoho
vzácných dravců a některým dokonce hrozilo vyhubení. To je však již minulost a tento druh lovu byl zakázán. Dnes je však pozornost myslivců
soustředěna k samotným výrům. Výr, jako potravní konkurent pána tvorstva také nemá na růžích ustláno. Od pradávna je pronásledován. Až
50 % neúspěšných vyhnízdění má na svědomí člověk, kterého mrzí, že se
výři živí podobnou potravou jako on. Nic nepomáhá, že jsou podle nejen
naší, ale i Evropské legislativy zařazeni do Červeného seznamu ohrožených druhů.
Ivan Lukeš, foto VCh
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Tip na výlet: K nejvyššímu šumavskému vodopádu

Průběh trasy: (Špičák) – Špičácké sedlo – vodopád Bílá strž
– Černé jezero – Rozvodí – (Špičák – rozhledna) – Špičácké sedlo
– (Špičák)
Délka trasy: 16,3 km. Převýšení: 670 m. Obtížnost: střední.
Povrch: lesní silničky a cesty 85 %, stezky 15 %. Značení: 60 %
TZT. Čas chůze: 5,5 hodiny. Parkoviště: Špičácké sedlo. Start:
Špičácké sedlo. Občerstvení: Ano.
Vyjdeme ze Špičáckého sedla po silničce směrem na Černé jezero. Část této trasy vede po naučných stezkách Špičák – Černé
jezero a Historie obce Špičák. Stezka o historii Špičáku je necelých 7 km dlouhá a je na ní 16 zastavení. Turista na nich najde informace nejen o samotné obci, ale i třeba o dolování železné rudy
v místech na Rozvodí či výstavbě Špičáckého tunelu (2. nejdelší
v ČR). Po cca 500 metrech od parkoviště přecházíme právě nad
zmiňovaným Špičáckým tunelem.
Zhruba po 1 km (před Komárkovou jedlí) opustíme žlutou
značku a odbočíme vpravo na neznačenou silničku tzv. Kávovku.
Cestou přecházíme přes potrubí, kterým teče voda z vyrovnávacího zámku do přečerpávací elektrárny pod Černým jezerem.
Chvíli nato přejdeme i přes Jezerní potok (někdy nazývaný Černý
p.), na němž se v naší blízkosti nachází malý vodopád, bohužel
jen obtížně přístupný.
Cesta dolů pokračuje k Hamrům, my půjdeme na křižovatce
nahoru, na další křižovatce vyjdeme do značené lyžařské trasy,
po které půjdeme vpravo. Pokračujeme až do míst, kde se napojíme na žlutou turistickou značku vedoucí od Hamrů. Po žluté se
vydáme doleva a pokračujeme k rozcestí Pod Statečkem, kde odbočíme vlevo a pokračujeme stále po žluté značce k Bílé strži.
Území Bílé strže je od roku 1972 národní přírodní rezervací. Na
rozloze přes 79 hektarů je zde chráněno hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a vodopádem. V příkrých stráních nad potokem jsou to zbytky původního horského
lesa pralesovitého charakteru. Smrkové porosty s příměsí jedle, buku
a jeřábu jsou staré až 240 let. Bylinné patro tvoří kapradiny a plavuně.
Vodopád (k vyhlídkové plošině vede dolů strmá odbočka) je nejvyšší vodopád české strany Šumavy.
Leží v nadmořské výšce 940 m. Je tvořen několika stupni, z nichž nejvyšší je vysoký 7 metrů. Skalní podloží je tvořeno svory, kterými prochází průniky žuly a křemene. Bílý potok překonává na svém toku od
pramene na Svarohu k soutoku s Úhlavou převýšení 500 m. Žije zde

Černé jezero a jeho hráz

Vodopád Bílá Strž

pstruh, vranka i rak. Podle legendy byl Čarostřelec z Ostrého později hudebně ztvárněný skladatelem von Weberem, ve spojení s temnými silami
a ďáblem, kterého vzýval zde, pod vodopádem Bílé strže. Jaroslav
Vrchlický o vodopádu napsal: „…ve třech odstavcích kácí se velikým rachotem prudká bystřeň přes omšené, zelení se smějící balvany. Černé
sosny hlídají rozervanou skalní strž. Jako po stupních lze po skále dostati
se až k temeništi slapu. Stíny stromů honí se nad vodou a slunce kouzlí
v nich zlatou hru arabesek stále se měnící,
stále těkající.“ Od vodopádu stoupáme po turistické červené značce asfaltovou silničkou.
Z nejvyššího místa cesty se nám nabízí pěkný
výhled k Ostrému a do Úhlavského údolí
s Nýrskou přehradní nádrží. Po červené pokračujeme dále, přejdeme po břehu Černého
jezera a vystoupáme k turistickému rozcestníku na Rozvodí. Odtud je možné zajít si několik set metrů k vrcholu Špičáku, kde je
možné pokochat se pohledem do širokého
okolí z rozhledny. Za příznivého počasí jsou
vidět Alpy. Příroda kolem Čertova a Černého
jezera je kromě zmiňované Národní přírodní
rezervace chráněna i na daleko větší ploše,
a to přírodní památkou Královský hvozd. Její
rozloha je 2075 hektarů. Památka chrání geomorfologické útvary, skupiny stromů a přirozené přírodní ekosystémy. Byla vyhlášena
v roce 1991. Táhne se po horském hřebenu
od Svarohu přes Ostrý až po Lomničky.
Z Rozvodí pokračujeme vlevo po zelené
Rozvodskou cestou po úbočí Špičáku (1202
m) zpět na Špičácké sedlo.
fb
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Biatlonisté Tatranu Železná Ruda opět vítězili

Biatlonisté Tatranu Železná Ruda se prezentovali v jarní části sezony
letního biatlonu výbornými výsledky ve všech 12 závodech, které absolvovali. Na zisku celkem 33 medailí (18 x 1. místo, 11 x 2. místo, 4 x 3.
místo) se podílelo celkem 13 závodníků oddílu.
Závody: Beroun, Kadaň, Praha, Strakonice, Zruč, Litice, Chlumčany,
Železná Ruda
České poháry: 2 x Letohrad, 2 x Bystřice p. Hostýnem

Přípravka:
Žáci „B“:
Žáci „C“:

Jan PSCHEIDT
Martin PSCHEIDT
Robert SVÍTIL

Žákyně „C“:

Tereza FISCHEROVÁ 8 závodů
Vojtěch NOVOTNÝ

10 závodů

Junioři:

David TOLAR
Tomáš MATĚJKA

2 závody
2 závody

Dorost „A“:

Muži „B“:
Muži „C“:

Tomáš PSCHEIDT

Lukáš PSCHEIDT
Michal PSCHEIDT
Jiří PSCHEIDT
Petr MEJSTŘÍK
Michal LANDIGA

3 závody
7 závodů
11 závodů
8 závodů

1 závod
7 závodů

2 závody
2 závody
5 závodů

2 x 2. místo

4 x 1. místo,
1 x 2. místo
1 x 2. místo,
1 x 3. místo
1 x 1. místo,
2 x 2. místo
4 x 1. místo,
1 x 2. místo,
1 x 3. místo
2 x 1. místo
1 x 2. místo,
1 x 3. místo
1 x 3. místo
2 x 1. místo,
3 x 2. místo
1 x 2. místo

Děkujeme Městu Železná Ruda za pomoc při úpravě a úklidu střelnice.

2. polovina sezony proběhne v měsíci srpnu a září, kdy čeká naše závodníky III.
Český pohár ve Starém Městě p. Land. a třech Mistrovství ČR pro rok
2015 – Letohrad (kol. lyže), Břidličná (žáci), Nové Město na M. (dorost,
dospělí).

Foto horní řada zleva: Jiří Pscheidt – trenér, V. Novotn ý(1.), T. Fischerová (2.), R.Svítil (1.). M. Pscheidt (12.), T. Pscheidt (8.)
dolní řada: J. Pscheidt ml. (2.), Jan Pscheidt (2.), M. Pscheidt (1.)

5 x 1. místo

Tatran Železná Ruda uspořádal 31. 5. 2015 na tratích na Belvederu
15. ročník Belvederského biatlonu za účasti 50 závodníků.
Závod zajišťovalo 21 rozhodčích. O dobrý průběh závodu se postarali
hlavně rodiče a rodinní příslušníci, za vydatné pomoci rozhodčích z vlastních řad i ostatních delegovaných rozhodčích.

Lesní sportovní areál Belveder hostil horská kola

6. června 2015 proběhl ve sportovním areálu
závod „Velká cena Železná Ruda“ – mezinárodní open přebor Plzeňského kraje horských
kol XC. Tento závod je zařazen v 12 dílném seriálu PAL (Plzeňská amatérská liga horských
kol) Becker Cup 2015.
Závod se uskutečnil pod záštitou starosty
města Železná Ruda, pana Michala Šnebergra.
Závod proběhl ve všech 18 vypsaných kategoriích – pro děti od 4 let po veterány. Celkem
startovalo 194 závodníků, z toho 133 bylo do
18 let.
Přeborníky Plzeňského kraje jsou:
Čmolík Matyáš – Kozolupy /4 roky/, Knopfová Aneta – COPR Přeštice /5 – 6 let/, Opalko
Matyáš – Copr Přeštice /5 – 6 let/, Grohová
Lucie – Author Team Stupno /5 – 6 let/, Brabec
Šimon – Bike club Touškov /7 – 8 let/, Kroc Vladimár – Author team Stupno /9 – 10 let/, Moravcová Monika – Čas. Spořitelna Spes. junior
/9 – 10 let/, Viktorová Nela – Lykoklub Prachatice /11 – 12 let/, Fiala Matyáš – cyklosport Pitstop.cz /11 – 12 let/, Matějka Ondřej –
cyklosport Pitstop.cz /13 – 14 let/, Holubová
Adéla – Bike club Touškov /13 – 14 let/, Bauer
Štěpán – cyklosport Pitstop.cz /15 – 16 let/, Pospíšil Lukáš – Redpoint eleven team /17 – 18

let/, Zemanová Jindřiška – Copr Přeštice /ženy/,
Beneš Jan – cyklosport Pitstop.cz /muži A/, Pakandl Ladislav – Prodej kol Pakandl /muži B/,
Svatoš Pavel – Author Team Stupno /vet. A/,
Houdek Vratislav – 2V bikers Blovice /vet B/.
Lesní sportovní areál a tratě na něm vybrané
sklidily poděkování od všech závodníků i doprovodů. Tratě v čistém lesním prostředí jsou
skvělé, toto bylo slyšet z úst účastníků.
Závod podpořil Plzeňský kraj, Česká unie
sportu, Lesy ČR a další. Pořadatel Sportovní

Club Černý ještě jednou děkuje všem, kteří
umožnili uspořádání tohoto závodu: Řeznictví
Šnebergr, Hasiči města Ž. Ruda, Hotel Belveder, HS Šumava, TJ Tatran Ž. Ruda.
Věříme, že závod v tomto prostředí je dobrou
nabídkou sportovního vyžití a přiláká na Šumavu mnoho cyklistů, kteří se sem vrátí a poznají další cyklotrasy, které okolí nabízí.
Celkové výsledky na:
www.3sc.cz, www.pal-mtb.cz.
Černý Milan, ředitel závodu
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí – léto 2015

Akce:
Pořadatel/místo:
Kontakt:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. 7.
Kamenný pochod
Šumavské cesty, z.s.
603 265 034
9:15
- za historií hraničních kamenů, 250 let starých a neměnných…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. 7.
Hojsovecký jarmark
Společnost H. Stráž / Hojsova Stráž
605 226 518
10:00
- veselý jarmark s maškarami, dobrým jídlem, ukázkami řemesel („červotočení“, „sádrování“, aj.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. 7.
Koncert didgeridoo
Společnost H. Stráž / Kostel H. Stráž
605 226 518
19:00
O. Smeykal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. 7.
Historie sirkařství na Šumavě
Společnost H. Stráž / Hojsova Stráž
605 226 518
18:00
- přednáška p. Tomáše Cihláře v Klubovém zařízení König-in
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 7. – 2. 8. Železnorudské slavnosti
Město Železná Ruda
376 397 033
- tradiční dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce… Začátek v pátek, 15:00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. 8.
Výstava obrazů V. König a přátelé
Společnost H. Stráž / Hojsova Stráž
605 226 518
18:00
- vernisáž výstavy v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. 8.
Krajská soutěž ve vyprošťování, „Den s hasiči“
JSDH Železná Ruda
376 397 150
- nejen ukázka hasičského umění, ale také techniky hasičů a IZS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. 8.
Belvederské hudební léto
Hotel a pivovar Belvedér / Železná Ruda
376 397 016
14:00
- již tradiční setkání harmonikářů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. – 16. 8. iXS European Downhill Cup 2015
SKI&BIKE Špičák
376 397 167
- šumavský SKI&BIKE Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu horských kol již pošesté, jediný závod v ČR!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. 8.
Šumavské letní hudební večery
Kostel v Železné Rudě
376 397 033
19:30
- v rámci letního hudebního festivalu vystoupí smyčcové Pellant trio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. 8.
Dřevěná olympiáda
SDH Hoj. Stráž / Hasičárna
376 361 227
13:30
- 10. ročník hojsoveckého klání pro děti i dospělé!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné akce:

„NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL“
1. 6. – 30. 9. vždy v pondělí, středu a pátek, v 9:00 hod. – prohlídka kostela s výkladem

„KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. M. v HOJSOVĚ STRÁŽI“
1. 6. – 30. 9. vždy v sobotu od 19:00 hod., v neděli od 9:00 hod., jinak po objednání v IC H. Stráž, nebo na tel.: +420 605 226 518
„ŽELEZNORUDSKÉ VRCHOLY VIII“ – letní soutěž pro turisty na Železnorudsku, 15. 6. – 28. 9. 2015
„ŽELEZNORUDSKEM NA KOLE VI“ – letní soutěž pro cyklisty na Železnorudsku, 15. 6. – 28. 9. 2015

Stálé expozice:

Muzeum Šumavy, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek
Historické motocykly – v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku – v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Království skřítků, Krámeček – ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny

Výstavy:

„Vodní elektrárna Černé jezero“ – Výstava k 85. výročí zprovoznění první přečerpávací vodní elektrárny v Československu, červenec – říjen 2015, Muzeum Šumavy Železná Ruda
„250 let historických hraničních kamenů z dob Marie Terezie“, 1. 8. – 1. 11. 2015, vestibul radnice, Železná Ruda
„Výstava obrazů V. König a přátelé, 8. 8. – 30. 8., Hojsova Stráž, kostel
Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji, nebo na www.sumava.net/itcruda/
ITC Ž .Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net
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Starostové Bavorské a Železné
Rudy se se zástupci německé a české dráhy sešli, aby slavnostním
poklepáním na kolej zahájili modernizaci tratě mezi Železnou
Rudou a Klatovy.

Nový ředitel NP Šumava
Ministr životního prostředí Richard Brabec jmenoval s účinností od 1. července ředitelem Správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného, který vedl
park od loňského dubna jako pověřený ředitel.
Předtím působil dvacet let v čele CHKO Šumava.

Partie na Černém potoce

Matka špačka
se s krmením pěti
mláďat má co ohánět

Na Rysích slavnostech byla k vidění parní lokomotiva 475.1 „Šlechtična“.
Je to 100 tunová kráska, jedoucí rychlostí až 100 km/h.

Také ručně poháněná drezína patří již tradičně mezi vyhledávané atrakce
Rysích slavností.
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