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Trasu po Šumavě si projel i herec Pavel Nový
Letošní ročník akce OKOLO Železné Rudy byl úspěšný, zúčastnilo se jí o sto procent více turistů a cyklistů než v loňském roce

Přijel i Pavel Nový
Podruhé se této akce zúčastnil
herec Pavel Nový.
„Jsem zde, protože se mi tady líbí. Dneska jsem si vyzkoušel jednodušší trasu než
minule. Loni jsem jel do Německa, viděl jsem tam, že mají
elektrárny, které tam byly už
když já jsem byl dítě, ale tady
na Železné Rudě elektrárny, co
tady byly, už nejsou. Komunisté je zrušili a nikdo už je nepostaví. Tady měl pivovar
svoji elektrárnu, Okula měla
svoji elektrárnu a ještě zde byla jedna obecní. Letos jsem
zvolil trasu lanovkou přes
Špičák a odtamtud je to sem z
kopce, akorát na Hofmanky
jsme vyšlápli ze Špičáckého
sedla. Ještě jsem si vzpomněl,
že tam má můj synovec chalupu, tak jsem se zastavil na kafíčko a pokračoval jsem dál. Na
Šumavě jsem šťastný, protože

jsem tady odtud,“ řekl Deníku
Nový.
Někteří z účastníků přišli
poprvé a plánují si to další rok
zopakovat. „Je to tady moc
hezké. Vydařilo se počasí. Tip
mi dali přátelé, které jsem tady potkal na Pancíři a v Alžbětině. Myslím si, že dnešní
den byl nádherný. Šel jsem obě
patnáctikilometrové
trasy,
takže jsem ušel okolo třiceti
kilometrů. Určitě bych chtěl
přijet příští rok a řeknu o tom
i dalším přátelům,“ sdělil Jaroslav Kotek ze Stříbra.
Připraven byl také bohatý
doprovodný program, během
kterého jste mohli zhlédnout
hodinový program Stihl Timbersport show, což je exhibice
sportovních dřevorubců. Nechyběly ani ukázky plošiny
pro hašení výškových budov a
vystoupení hasičů. Součástí
akce bylo už tradičně PIVO –
VINO braní.
Pořadatelé se už připravují
na další ročník.
„Už dva měsíce pracujeme

na přípravě šestého ročníku.
Ten se bude konat 7. září 2013.
Budeme spolupracovat s časopisem Turista, který bude

Švihov – Dopravní nehoda tří
osobních automobilů ochromila v pátek okolo devatenácté hodiny provoz na hlavní silnici ve Švihově přímo u
restaurace U Lišků. Z této nehody byly odvezeny záchrannou službou tři zraněné osoby a jedno zraněné dítě do Klatovské nemocnice. Řidička,
která způsobila nehodu, z
místa odjela.
„Po našem příjezdu zde byly tři osobní automobily.
Všichni lidé z nich už byli mimo havarovaná auta. Pomáhali jsme s ošetřením a s
transportem pacientů do sanitky. Ty pak odvezla záchranná služba do Klatovské
nemocnice. Poté jsme provedli odpojení akumulátorů,
protipožární opatření a zasy-

pali jsme uniklé provozní kapaliny,“ informoval velitel zásahu hasičů František Červený.
„Nehoda vznikla tak, že řidička, pravděpodobně vozidla
renault, vyjížděla od restaurace U Lišků směrem na Plzeň, ale ohrozila vozidlo Opel
Corsa, které jelo ve směru od
Klatov na Plzeň. Jelikož řidič
tohoto vozidla, ve kterém bylo
pět lidí, řízení strhl, tak se dostal do levé strany, pak do pravé strany, poté do smyku a
střetl se Škodou Felicií,“ sdělil policejní mluvčí Josef
Aubrecht.
Do Škody Felicie také narazil vůz Volkswagen Passat,
který jel zřejmě za ní. Alkohol
u řidičů poškozených vozidel
nebyl zjištěn. Škoda byla 130
tisíc korun. „Z místa nehody
byly odvezeny čtyři osoby s

lehkými zraněními. Policisté
dále pátrají po nezodpovědné
řidičce pravděpodobně vozu

renault, která měla podle poznatků ve vozu tři děti,“ dodal
Aubrecht.

Malá Víska – Hasiči všude,
kam se podíváte. Tak to vypadalo v sobotu v Malé Vísce,
kde se konaly dvě hasičské
soutěže.
„Jde o desáté kolo Pošumavské hasičské ligy, se kterou se současně koná soutěž
mladých hasičů, což nikde
jinde v pošumavské lize není.
Někde jsou součástí dětské
ukázky, ale přímo soutěž ne.
Máme zde dvě kategorie, ženy
a muže. Soutěží se v požárním
útoku podle pravidel, která
jsou vyhlášena okresním
sdružením hasičů,“ informo-

val jednatel SDH Malá Víska
Zdeněk Chroust.
Tato soutěž je spojena s pouťovými oslavami a také soutěží O pouťový pohár. „Po
skončení Pošumavské hasičské ligy a přidělení bodů postupuje do finále v boji o putovní pohár šest nejlepších
družstev mužů a tři družstva
žen,“ doplnil Chroust.
Do Malé Vísky přijelo 16
družstev mužů, 11 družstev
žen a 14 družstev mladých
hasičů.
Novinkou pro letošní ročník bylo to, že ti, kteří nepřišli
přímo na sportoviště, mohli
hasičské klání sledovat na in-

Šumava – Horská služba měla minulý týden plné ruce práce.
„Tenhle týden jsme vyjížděli i do domácností, kde šlo jednou o
ledvinovou koliku a podruhé o ucpané močové cesty a v dalším případě o ztrátu vědomí. Pak jsme ošetřovali turistku, která upadla při chůzi a měla pravděpodobně zlomený nos, ta byla převezena do Klatovské nemocnice. Měli jsme také jeden výron kotníku při fotbalovém zápasu. Dnes jsme zasahovali u jednoho vyhozeného ramene v bike parku,“ informoval v neděli odpoledne člen Horské služby Petr Pospíšil.
(dl)
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DOPRAVNÍ nehoda ve Švihově. Více fotografií najdete na stránkách
klatovsky.denik.cz. Foto: Deník/ Daniela Loudová

ternetových stránkách, jelikož tam byl přenášen přímý
přenos ze soutěže.
Jedním z dětských družstev
bylo dešenické. „Máme 14 členů ve věku od 5 do 14 let. Moc
je to baví. Máme děti, které
chodí ještě do školky. Dětské
družstvo už u nás máme
spoustu let a snažíme se ho
udržovat. Máme v Dešenicích
málo dětí, ale dojíždějí k nám i
z okolí. Letos se nám povedlo
udělat dva osobní rekordy, ten
nejlepší byl v Lomci, kdy jsme
měli útok za 17,90 sekundy,“
řekl Deníku vedoucí dětského
družstva Stanislav Kindlman.
Jeho svěřenkyní je i devíti-

DEŠENIČTÍ malí hasiči mají úspěšný rok. Více fotografií z hasičské soutěže najdete na klatovsky.denik.cz.
Foto: Deník/ Daniela Loudová

Horská služba se minulý týden nenudila
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Všechny zlaté poháry odvezla Hadrava
DANIELA LOUDOVÁ

nárůst návštěvníků a že konečně nabídneme Šumavu celorepublikově cyklistům a turistům,“ prozradil Sklenář.

JEDNÍM z účastníků akce OKOLO Železné Rudy byl také herec Pavel Nový (malý snímek). Více fotografií
najdete na stránkách klatovsky.denik.cz. Foto: Deník/ Daniela Loudová

Řidička, která způsobila nehodu, ujela
DANIELA LOUDOVÁ

na příštím ročníku oslavu 125
let založení. Má přímou vazbu
na klub českých turistů, takže
také od toho očekáváme velký

letá Anna Slunčíková. „Moc se
mi u hasičů líbí, chodím tam
dva roky. Nejlepší je požární
útok, mám na starost koš. Trénování vůbec těžké není, baví
mě to. Chtěla bych být hasičkou,“ prozradila Anna.
Na první místo v Pošumavské hasičské lize útočí ženy z
Hadravy, které si tuto pozici
chtějí udržet po loňském
úspěchu. „Dnešní výkon je
uspokojivý, ještě uvidíme, jak
se bude dařit ostatním. Čas
není nejlepší, protože nástřiky jsou horší kvůli sluníčku,
které svítí do očí, ale jinak
jsme
spokojené.
Určitě
bychom chtěly být opět na
prvním místě. Dnes jsme se
chtěly pokusit o nějaký rekord, ale bohužel nám sluníčko nepřálo. Ale prvenství
chceme obhájit,“ shodly se ženy z Hadravy.
Obavy mít ale nemusely. Po
napínavých útocích ostatních
žen dokázaly vybojovat první
místo, na druhé příčce se
umístily ženy z Dehtína a na
třetí ženy ze Štěpánovic.
Dalo by se říci, že Hadrava
ovládla celou soutěž. Prvenství si odvezli také hadravští
muži. Druhé místo získali
muži z Bystřice a třetí muži z
Tupadel.
Klání o putovní pohár taktéž vyhráli ženy i muži z Hadravy.
Mezi dětmi se nejlépe vedlo
družstvo z Bystřice nad Úhlavou. Druhé místo vybojovali
mladí hasiči z Dešenic I a třetí
místo domácí družstvo.

PRO
EKOLOGII
V KRAJI

Mnoho lidí dnes rádo kritizuje ekologii. Ekologie ale není žádná
ideologie, ale z největší míry rozumné hospodaření a snaha
neplýtvat. I dnes můžeme hledat šetrné technologie. Spálené
Poříčí spravuje vodovody a kanalizace vlastními silami, používá
kořenovou čističku. I proto má nejnižší poplatky za vodné a stočné.
Základní školu a dům s pečovatelskou službou vytápí tepelným
čerpadlem a zatepluje obecní budovy. Úspory energie by měly
být samozřejmostí i v chování kraje. Podpoříme zateplování
škol i ekologickou výchovu dětí.
Pavel Čížek
starosta Spáleného Poříčí a kandidát na hejtmana
1000880343_B

Železná Ruda – Slunečné počasí přilákalo na 5. ročník akce OKOLO Železné Rudy rekordní počet účastníků.
Oproti minulému ročníku
šlo podle pořadatelů o stoprocentní nárůst. Akce byla
stejně jako její předchozí ročníky určena pro cyklisty a turisty.
„Trasy jsme volili od méně
náročných pro rodiny s dětmi
až po fyzicky náročnější. Vedly po české i bavorské Šumavě, jako je tomu již každý rok.
Nejzajímavější byla trasa 15
kilometrů, která vedla na Juránkovu chatu. Protože letos
pořádáme jubilejní ročník, tak
jsme rádi, že se nám tuto trasu
podařilo připravit a dostali
jsme k tomu i povolení od
chráněné krajinné oblasti.
Někteří z účastníků si zavzpomínali, když tam chodili v
mládí,“ sdělil organizátor akce Milan Sklenář.
Nejstaršímu účastníkovi

bylo třiaosmdesát let a šel právě trasu na Juránkovu chatu.

www.top09-starostove.cz

Hledáme

obchodní zástupkyně
a obchodní zástupce!

Chcete podnikat a mít
stabilní zdroj příjmů?
Jako obchodní zástupce, zástupkynċ spoleĉnosti Provident Financial s. r. o.
budete poskytovat finanĉní pĒjĉky do domácností zákazníkĒ. Budete pravidelnċ
komunikovat se svými klienty, vybírat dohodnuté splátky, uzavírat smlouvy
a dohody, vést svou vlastní agendu.

Co nabízíme:

Co požadujeme:

Týdenní výplatu provizí
v hotovosti

Stđedoškolské vzdċlání nebo 3 roky
praxe v oboru

Podnikání v okolí vašeho bydlištċ
Vlastní plánování ĉasového rozvrhu

Životní zkušenosti a znalost lidské
povahy

Spolupráci se stabilní mezinárodní
spoleĉností

ùasovou flexibilitu, spolehlivost
a komunikativnost

Kontaktujte nás:

844 11 22 22
oz@provident.cz

www.providentoz.cz

1000880185_A

DANIELA LOUDOVÁ

