
právě držíte v rukou další vydání Železno-
rudského Zpravodaje, které bude mít v archivu 
rozhodně jednu z čestných pozic. Máme za se-
bou totiž měsíc, který Železnorudsko a kvalitu 
života nás všech změnil o pořádný kus k lepší-
mu. Tak si pojďme připomenout, na co budeme 
moci s hrdostí a radostí vzpomínat.

Ani koronaviru se nepovedlo zpomalit, na-
tož zastavit stavební práce, a tak Hasiči v Že-
lezné Rudě mají zrekonstruovanou a dostavě-
nou hasičskou zbrojnici a hasičskou stanici. Na 
místě původní zbrojnice ze 70. let minulého 
století vznikl zcela nový objekt za 55 milionů 
se zázemím pro dobrovolné i profesionální ha-
siče. Železná Ruda na rekonstrukci získala do-
taci EU ve výši 33 milionů korun z programu 
IROP, město přidalo přibližně 15 milionů a Mi-
nisterstvo vnitra a Plzeňský kraj dalších sedm 

milionů. Projekt obsahoval 
komplexní rekonstrukci do-
savadní budovy zbrojnice 
a přístavbu podobně velké 
budovy. Pro bezpečnost 
celého Železnorudska jde  
o mimořádně důležitou zále-
žitost. Naše hasičská stanice 
je nejvýše položenou stani-
cí Hasičského záchranného 
sboru v celé České repub-
lice. Dobrovolní i profesi-
onální hasiči mají konečně 
kvalitní a důstojné zázemí, 
které ke své práci potřebují, 
ale především si jej za svou 
skvělou službu nám všem 
rozhodně zaslouží.

Druhým zcela zásadním 
projektem byla výstavba 
II. etapy průtahu Železné 
Rudy, kterou se dokonce 
povedlo dokončit a připravit  
k provozu s měsíčním před-
stihem, takže byl provoz 
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V Železné Rudě máme nejvýše položenou hasičskou stanici v České republice.
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zahájen již 1. října. Z celkových nákladů, které činily přes 30 milionů 
korun, zaplatilo město přibližně třetinu. Hlavním investorem bylo Ře-
ditelství silnic a dálnic (ŘSD). Kromě nového povrchu vozovky byly 
kompletně vyměněny inženýrské sítě včetně pokládky optických kabelů 
umožňujících zavedení rychlého internetu, a především byly vybudová-
ny nové chodníky a osvětlení. 

Dokončený průtah určitě potěší nejen řidiče, ale hlavně chodce. Na 
chodníky podél Klatovské ulice jsme čekali dlouhé roky. Spolu s osvět-
lením jde z pohledu bezpečnosti chodců o mimořádný průlom. Skvě-
lé navíc je, že se podařilo celou akci zrealizovat během jedné sezony  
a nekomplikovat tak zimní údržbu.

Opravy silnice skončily také v Alžbětíně, kde došlo k realizaci nové 
tříramenné okružní křižovatky o celkovém průměru 35 m. Také silniční 
most v blízkosti hranice prošel kompletní rekonstrukcí. Byl zde rovněž 
položen nový asfalt.

Aby nebylo dobrých zpráv málo, máme zde ještě jednu. Po desetile-
tích tahanic a čekání můžeme ohlásit, že pozemky pod budovou bývalé-
ho Espressa jsou definitivně v majetku města a máme rovněž i demoliční 
výměr na zbourání této ruiny. Máme z toho obrovskou radost, protože 
za tímto úspěchem stojí velké množství práce včetně překonávání neče-
kaných překážek. Bohužel se totiž našli lidé, kteří Železné Rudě nové 
náměstí nepřejí, a snažili se naše úsilí zhatit. Naštěstí neuspěli, zvítězil 
zdravý rozum, dobrý záměr, nadšení a nasazení. Především ale zvítězila 
Železná Ruda. Nové náměstí si totiž zasloužíme. A teď už je jasné, že 
se ho i dočkáme.

Centrum Železné Rudy se ale nového a krásného veřejného prostoru 
dočkalo už nyní. Vznikl před nově přestavěnou Rezidencí Javor a je 
ukázkou rozumné a oboustranně prospěšné spolupráce soukromého in-
vestora s městem. Díky moc za to.

Velké poděkování patří také organizátorům prvního ročníku Večera 
pro Železnorudsko, což byl rockový festival, který se uskutečnil 11. září. 
Všichni přítomní se výborně bavili a věřme, že se povedlo nastartovat 
tradici, která se napevno usadí v kulturním kalendáři našeho města.

Koronavirus nás bohužel trápí dál, Němci dokonce znovu omezili 
hranice. Nepochybně všichni s obavami doufáme, že budou moci přijet 
turisté v zimní sezóně. Věřme, že se situace zlepší. Přispějme k tomu, 
prosím, dodržováním opatření, nosme roušky. Jde o zdraví nás všech, 
zejména pak našich starších sousedů, kteří si zaslouží respekt a ohledu-
plnost. Moc děkujeme.

Pokud chcete být aktuálně informováni o dění v Železné Rudě, sle-
dujte oficiální facebookové stránky města (www.facebook.com/mesto-
ZeleznaRuda). Zároveň prosím pamatujte, že v případě potřeby se na 
mne můžete kdykoli obrátit na mail: starosta@zeleznaruda.cz nebo mis-
tostarosta@zeleznaruda.cz, nebo na telefon: 724 181 624. Jsme zde pro 
Vás.
S úctou a přáním všeho dobrého,

Filip Smola, starosta města, 
Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

foto – město ŽR

Foto nového veřejného prostoru

Tato hrůza hyzdí centrum Železné Rudy už několik desetiletí. Brzy však 
půjde konečně k zemi.

Dokončení ze strany 1

Docela změna, co říkáte?
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USNESENÍ č. 16 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda, dne 16. 9. 2020  
(zkrácená verze, plné znění na www.zeleznaruda.cz) začátek: 18:00 hod.)

Přítomni:pp. Brož F., Smola, Najman P., Brož R., Částka, Šnebergr,-
Najman J., Mareš, Chalupský, Grund, Greiner
Nepřítomni:  -
Omluveni: pp. Horek, Papež

16/390 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební uzá-
věry na stavbu: Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 155/68 v k. ú. Že-
lezná Ruda. Žadatelé: Aleš a Soňa Ryškovi.... Z důvodu: 
Územní opatření o stavební uzávěře bylo Zastupitelstvem města Železná Ruda vy-
dáno na základě prověření zájmového území v rámci územního plánu sídelního 
útvaru Železná Ruda, kdy bylo prokázáno, že územní plán neumožňuje podrobnou 
regulaci území na úrovni jednotlivých pozemků. Územní opatření má tedy zajistit 
vytvoření relevantních podmínek pro zachování udržitelného rozvoje na daném 
území do doby přijetí regulačního plánu, neboť případná stavební činnost by mohla 
ztížit nebo znemožnit budoucí využití uvedeného území.
V žádosti manželů Ryškových je jen velmi obecně specifikován stavební záměr, 
pro který má být výjimka ze stavební uzávěry udělena. Ze žádosti plyne, že se má 
jednat o „Rodinný dům se suterénem zapuštěným do svažitého terénu s obytným 
přízemím a podkrovím, který bude napojen na veřejné řády elektro, vodovodu, 
kanalizace a plynovodu.“
Vzhledem ke skutečnosti, že regulační plán dosud nebyl přijat a v současné době 
probíhá příprava pro přijetí nové územní regulace a dále vzhledem k tomu, že ze 
žádosti manželů Ryškových není zřejmý konkrétní stavební záměr, není možné za 
současného stavu žádosti manželů Ryškových vyhovět, neboť konkrétní podoba 
takto obecně popsaného stavebního záměru může být velmi různorodá a povolení 
výjimky ze stavební uzávěry by tak ohrozilo účel sledovaný účel územního opat-
ření o stavební uzávěře.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: p. Šnebergr
16/391 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Stavební úpravy objektu Železná Ruda čp. 134 spočívající v provedení 
balkónu. Žadatel: Ing. Jaroslav Engermaier, …
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/392 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávě-
ry na stavbu: Novostavba penzionu umístěná na pozemcích p. č. 100/15, 100/26 
v k. ú. Železná Ruda, za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci, která bude 
předmětem další porady zastupitelů a bude podléhat schválení na zastupitelstvu 
města. Žadatelé: Hana Engelmaierová, U Rybníka 578, 349 01 Stříbro a Jan Lešák, 
Cukrářská 405/11, 326 00 Božkov.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: p. Grund
16/396 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Rodinný dům na pozemku p. č. 59/47 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Ing. 
Luděk Sequens,…
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/397 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Rodinný dům na pozemku p. č. 413/14 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: 
Pan Miroslav Duda…
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/398 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávě-
ry na stavbu: Přístřešku na auta a přístřešku na dřevo na pozemku p. č. st. 386/1  
v k. ú. Železná Ruda. Žadatelka: Ing. Monika Nechvátalová, …
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/399 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu na pozemku na po-
zemku p. č. 225/1 v k. ú. Železná Ruda za účelem výstavby dvou rodinných domů. 
Žadatelka: Mgr. Magdaléna Mruškovičová, …
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/400 -  Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání no-
vého územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích  
p. č. 263/130, 263/131, 263/134 v k. ú. Železná Ruda za účelem výstavby zděných 
chatek se sociálním zařízením (2 - 3 chatky) jako rozšíření nabídky ubytovacích 
služeb Hotelu Belveder.. Žadatelé: manželé JUDr. František a Miloslava Strnadovi, 
… a pan František Strnad ml., …
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/401 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu a regulačního plánu 
– přístupovácesta k nemovitostem a pozemkům na Spáleništi. Žadatel: Spolek Špi-
čák – Spáleniště z. s.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/402 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu a regulačního plánu na 
pozemku p. č. 626/13 v k. ú. Špičák -  zařazení celého pozemku do zastavitelného 

území za účelem umístění drobných doplňkových staveb jako příslušenství ke stá-
vajícímu rodinnému domu. Žadatelka: MUDr. Kateřina Hladíková, …
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/403 - Zastupitelstvo města Železná Ruda tímto rozhoduje o pořízení nového 
územního plánu města Železná Ruda s prvky regulačního plánu.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
16/404 - Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje Ing. Petra Najmana pro spolu-
práci na pořizování nového územního plánu města Železná Ruda s prvky regulač-
ního plánu jako určeného zastupitele.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: p. Najman P.
16/405 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje OZV č. 1/2020 - o vedení 
technické mapy obce.
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: -
18:46 hod. odchází p. Šnebergr
16/406 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o bez-
úplatném převodu kanalizační přípojky umístěné na pozemcích p. č. 217/10, 
217/25, 218/1 a 434/8 v k. ú. Špičák mezi městem Železná Ruda a manželi MUDr. 
Lucií a Mgr. Jaroslavem Lehkých.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/407 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 155/39 
v k. ú. Železná Ruda o výměře 107 m2 ve prospěch majitelů sousedních nemovi-
tostí ČE 86 – 89, paní Ing. Lenky Lopatové, MUDr. Ivany Sovákové, Ing. Evy 
Kořánové, Moniky Kostecké a Mgr. Karla Kuběny za cenu 100,-Kč/m2.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/408 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup automobilu pro Tech-
nické služby za cenu do 250.000,-Kč bez DPH a pověřuje za tímto účelem starostu 
uzavřením kupní smlouvy.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/409 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup cisterny na pitnou 
vodu za cenu do 270.000,-Kč bez DPH.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/411 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 30 000,- Kč na Podporu návštěvnosti 
a zvýšení kvality služeb návštěvníkům z dotačního programu „Podpora činnosti 
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“ a pověřuje starostu 
města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem příslušných smluv.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro ABC Team Železná Ruda, z. s.   a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Záro-
veň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/415 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Tělovýchovnou jednotu TATRAN Železná Ruda, o. s.  a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
35 000,- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/417 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Barboru Zíkovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 15 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/419 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro FJ SRK Železná Ruda, o. s.  a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 36 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/421 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Ski klub Železná Ruda a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 21 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
 Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové do-
tace  pro SK Sokol Špičák z. s. – oddíl volejbalu  a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 1 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/425 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Centrum volného času Železná Ruda, o. s. a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 7 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/427 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace pro Ochotnický spolek Železná Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 8 500.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

Informace z radnice
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16/429 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Osadní výbor Hojsova Stráž a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
19:26 hod. odchází p. Brož
16/431 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Unii rodičů ČR – sdružení při ZŠ v Železné Rudě a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
20 000.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
16/433 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace pro Myslivecký spolek Železná Ruda a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 8 000.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
16/435 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace pro Železnorudský klub a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Záro-
veň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 2 000.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
16/437 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Železnorudský smíšený sbor a pověřuje starostu  podpisem smlou-
vy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 18 500.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
16/439 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Základní kynologickou organizaci Železná Ruda a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
14 000.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
16/441 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Hojsova Stráž a pověřuje starostu  pod-
pisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
16/443 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Společnost Hojsova Stráž a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
19:35 hod. se vrátil p. Brož
16/445 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace pro Jiřího Škývaru a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. Zároveň 

schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 4 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/447- Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace Správě národního parku Šumava na částečnou úhradu nákladů souvi-
sejících s provozem Zelených autobusů v roce 2020  a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 30 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/449 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Svaz zdravotně postižených Šumava a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 35 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/451 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace Rané péči Kuk, z. ú., Plzeň  na terénní sociální službu rodinám s dětmi 
v  Železné Rudě a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje    dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/453 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace Oblastní charitě Sušice na zajišťování sociální služby mezi Městem 
Železná Ruda a Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 45 000.- Kč.
Pro: 10  Proti: - Zdržel se: -
16/455 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace   pro R TEAM, Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/457 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace Sport Service spol. s r.o.  na  Mistrovství České republiky ve sjezdu 
horských kol a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlou-
vy finanční dotaci ve výši 45 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/459 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  pro Železnorudský folklorní soubor Hořec a Hořeček z.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
26 000.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
16/461 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje poskytnutí peněžitého 
daru  Adrianě Vörösové ve výši 5 000.- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

Filip Brož, místostarosta

Dokončení ze strany 3

Ačkoliv je letní sezóna už definitivně za námi, 
moc nás těší, že je návštěvnost Informačního  
a environmentálního centra stále velmi slušná. 
A podzimní inverzní charakter počasí vybízí  
k návštěvám nejvyšších míst v okolí Želez-
norudska. Místní i přespolní turisté mohou  
o víkendech využít služeb obou lanovek – jed-
nosedačkovou na Pancíř a čtyřsedačkovou na 
Špičák. Podzimní výhledy z těchto dvou vrcho-
lů bývají za dobrého počasí dechberoucí.

Musíme však počítat s tím, že ne všechny 
podzimní dny budou jako vymalované a za 
nepříznivého počasí bude příjemné absolvovat 
nějakou tu zábavu v interiéru. A tak se (jak jsme 
informovali už v minulém čísle zpravodaje) 
chystáme uspořádat v našem centru první ročník 
SWAP bazaru. Připomeneme hlavní myšlenku 
SWAP bazarů: prodloužit cyklus živostnosti 
jednotlivých předmětů a oblečení s minimál-
ním dopadem na naši peněženku, planetu a ži-
votní prostředí. Je to tedy výměnný bazar bez 
inkasování hotovosti. My ale vidíme v takovém 
počinu i další bonus – setkávání lidí, kteří by 
se možná nikdy jinak nepotkali, vytvoření přá-

telské atmosféry nebo třeba jen poklábosení se 
známými či přáteli. 

A jak vše bude probíhat? Nejprve v termínu 
od 18. do 22. 11. 2020 bude možné u nás v cen-
tru odevzdat věci určené do bazaru (ve výbor-
ném stavu, čisté, složené a připravené rovnou  
k nošení – možné je přinést oblečení, dětské 
boty, lyže a lyžařské vybavení, bižuterii). Tyto 
věci zde zůstanou 10 dní netknuté z důvo-
dů současných hygienických opatření a 4. až 
5. 12. 2020 bude v sále centra probíhat bazar. 
Pochopitelně si uvědomujeme současnou situ-
aci kolem Covidu, proto ta chystaná opatření. 
Dokonce se může stát, že i termín akce bude-
me nuceni odložit. Proto doporučujeme sledo-
vat naše stránky, Facebook a chystané letáčky, 
kde budou podrobnější informace. Pevně ale 
věříme, že se vše uklidní a bazar budeme moci 
uspořádat. 

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat 24. 10. 
2020 na dvě akce. Na tento den připadá Den 
turistických informačních center. A tak jsme si 
pro všechny zájemce (zvláště pak ty malé), kte-
ří nás 24. 10. navštíví, připravili soutěž o drob-
né ceny. Věříme, že si u nás v centru můžete 
užít příjemné chvilky, zvláště pak v takovýto 

den. A v 16.00 hodin se bude konat svěcení a 
odhalení křížku pod Belvederem, který dalo 
opravit Město Železná Ruda na základě podně-
tu paní Kovácsové a paní Malé. Kříž byl někdy 
po druhé světové válce rozbit na malé kousky  
a podstavec částečně vyvrácen. Do teď zde bylo 
jen torzo kamene.  Kříž se nachází kousek před 
elektrickým vedením směrem na Belveder vle-
vo, za polorozpadlým domem u cesty. Zároveň 
bychom tímto chtěli moc poděkovat panu Pra-
chařovi, který se svým synem zcela zdarma kříž 
zasadil a kámen očistil. Jak sám uvedl: „Děláme 
to pro Železnou Rudu“. Takže velké díky Vám 
i synovi!

Dále bychom si Vás rádi dovolili pozvat na 
další výstavu v našem centru, která začne ver-
nisáží 16. 11. od 17.00 hodin, viz přiložený 
plakátek. Můžete se těšit na staré fotografie Že-
leznorudska a jeho okolí. Fotky nebudou jen od 
místních obyvatel a dárců, ale svou účast přislí-
bilo i Museum fotoateliér Seidel Český Krum-
lov a Muzeum Šumavy Sušice. Pro všechny, 
kteří by rádi viděli fotografie v detailu, budeme 
mít připravené lupy.

Samozřejmě i nadále probíhají přípravy na 
zimní sezónu – součástí příprav je i rozšiřování 

ITC informuje

Podzim je tu
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nabízeného sortimentu v infocentru. Návštěvní-
ky čeká spousta krásných nových věcí, které se 
mohou hodit například jako dárečky na Váno-
ce. Také připravujeme nové upravené prospek-
ty k Železnorudsku, vycházející z požadavků 
a přání návštěvníků infocentra. Novinkou také 
budou připravované pracovní listy k již delší 
dobu realizovaným programům pro větší skupi-
ny, školky a školy. Přijďte se podívat. 

Mirka Frenzlová, Barbora Kučeravá, Ivana 
Vybíralová

ITC Železná Ruda



STRANA 6ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

J Zprávičky ze školky    J
Nejmenší děti ze třídy Broučci se v měsíci 

září seznamovaly s novým prostředím, novými 
kamarády a paními učitelkami. Při vycházkách 
se naučily chodit za ruku s kamarády a užívaly si 
her ve třídě i na čerstvém vzduchu. Proběhlo též 
několik společných oslav narozenin dětí. Vel-
kým zážitkem pro děti byla projížďka kočárem 
taženým koňmi.

Také Čmeláci byli z vyjížďky nadšeni. Přes-
tože drobně mrholilo, skvěle si to užili. A proto-
že jim počasí v září přálo, co nejvíce času trávili 
hrami a pozorováním přírody. Ve třídě si pak  
v obrázcích své zážitky připomněli.

   Sluníčka si užívala příjemných teplých dní 
pěší turistikou – výlet na Žabáky, Hofmanky, 
Debrník, Belvedér či Špičácké sedlo. Děti po-
zorovaly stromy, houby, sledovaly čilý ruch  
v mraveništi. Radost jim udělalo pozvání od 
pana Kohouta na hotel Horizont, kde na ně čeka-
la výborná svačinka. Moc děkují. Protože jsou Sluníčka předškoláci, navázala spolupráci se svou budoucí paní učitelkou Janou Proškovou ze Základní 
školy, která je pravidelně bude navštěvovat. A samozřejmě poděkování patří panu Ipserovi za vyjížďku s koníčky.                                                                                          

Za MŠ zapsala Hana Königová
Foto archiv MŠ

Sluníčka

Broučci

Čmeláci
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ŘEDITELSKÝ ŠUPLÍK
Podzim a škola se pěkně rychle rozběhly. 

Podzim si bude žít svým vlastním životem. 
A co škola? Škola zahájila nový školní rok ve 
velkém stresu. Obavy z opětovného uzavře-
ní školy a vyučování na dálku je pro učitele 
a hlavně rodiče velkým strašákem.  Od letošní-
ho září je dálková výuka pro všechny předško-
láky a školáky povinná. Železnorudští učitelé 
jsou sice po jarní krizi dostatečně připraveni na 
případnou dálkovou výuku, ale všichni chtějí 
být ve škole se svými žáky co nejdéle.

Pandemická opatření osekávají hlavně mi-
moškolní zájmovou činnost – kroužky. Naše 
ministerstvo zrušilo všechny školní soutěže a je 
obtížné připravovat žáky na něco, co by mohlo 
někdy být. Všechny školní kulturní akce jsou 
také zrušeny nebo výrazně omezeny. Mezi na-
řízenými opatřeními je velmi náročné celodenní 
nošení roušek na druhém stupni. Úplně zmize-
ly úsměvy nebo mračení mezi dětmi a učiteli. 
Mám ke svým učitelům učícím v roušce obdiv 
a věřím, že tuto situaci ustojíme. Na druhém 
stupni je ještě několik opatření – bez zpívání 
a bez cvičení. Skoro jako v jedné známé fi lmové 
pohádce…

Nový školní rok zahájilo 157 žáků, včetně 
13 nových prvňáčků. Oproti loňskému roku 
ubylo 9 žáků. Ale v mateřské škole je připraven 
pěkný počet budoucích žáků. Ve třech odděle-
ních je momentálně 66 dětí. Pro ně je největším 
dárkem školní zahrada, sice ještě neoplocená, 
ale hlavně postavené prolézačky, houpačky 
a  velký altán.

Pro naše školáky je nespornou výhodou hor-
ské prostředí s čerstvým povětřím, horskou vo-
dou a šumavským lesem. Je přímo nutné, aby 
děti trávily co nejvíce času venku na hřišti nebo 
v lese.

V období čekání na druhou vlnu pandemie 
v kombinaci s chřipkovou epidemií přeji všem 
železnorudským obyvatelům pevné zdraví 
a upozorňuji na staré přísloví: „Veselá mysl, půl 
zdraví.“ Takže zpívejte zvesela alespoň doma!

Ctirad Drahorád,
ředitel školy

Sportovní zprávičky
Od září letošního roku jsou naši atletičtí školáci registrováni v Českém atletickém svazu. Pod hla-

vičkou Atletického kroužku Železná Ruda se zúčastnili ještě před vypuknutím ochranných opatření 
v Klatovech prvních závodů družstev. Chlapci z velkým náskokem zvítězili a děvčata byla druhá. 
V jednotlivcích se na stříbrný stupeň vyšvihl Matyáš Sýkora. Škoda, že naši mladí atleti nemohou 
pokračovat v závodění na dráze, protože hygienická opatření jsou velmi striktní i pro sportovce.

TJ Tatran Železná Ruda uspořádal 31. ročník Podzimního běhu Železnorudskem. Na státní svá-
tek sv. Václava běhalo na lesních cestách na Belvederu 30 dospělých závodníků a 62 mladých 
sportovců.

Hlavní závod mužů vyhrál biatlonista David Tolar a mezi ženami byla nejrychlejší talentovaná 
žákovská běžkyně Lucie Pernicová ze Špičáku.

Ctirad Drahorád
Foto autor

Balónkový vzkaz
Žáci naší základní školy odpověděli na ba-

lónkový vzkaz, který 1. září vyslala 21. ZŠ 
v Plzni na neznámou cestu vzduchem a který 
doputoval ještě téhož dne odpoledne k nám na 
Špičák. Tematickým výrobkem a přiloženým 
dopisem naši žáci poblahopřáli k 60. výročí za-
ložení 21. ZŠ v Plzni. Současně také představili 
krásy zdejší přírody a celého Železnorudska.

Jaroslava Schejbalová
Foto autorka

Výlep papírových oznámení o plánovaných 
odstávkách elektřiny končí 31. 12. 2020.  
Zaregistrovat se a dostávat informace  
o plánovaných odstávkách či poruchách  
však můžete již dnes: 
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Oznámení také můžete sledovat on-line:  
www.cezdistribuce.cz/odstavky  
nebo www.bezstavy.cz

Odstávky elektřiny už jen 
do e-mailu nebo on-line
Pro vaše pohodlí digitalizujeme oznámení  
o plánovaných odstávkách elektřiny. 

E-MAIL

ON-LINE
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Co se čte … na „horské“
V říjnu svoji četbu představí pracovníci horské služby ze stanice HS Špičák: 

náčelník Michal Janďura, Pavlína Šebestová a Ladislav Vybíral

1) Kolik knih přečtete za rok?
M. J.: Tak tři za rok, víc času nezbývá.
P. Š.: Bývala to kniha týdně, nyní jsem ráda, 
když jedna měsíčně.  
L.V.: Jsem na tom stejně, momentálně však jed-
na za dva měsíce.
2) Kdo je Váš oblíbený autor?
M. J.: Nemám oblíbeného autora.
P. Š.: Mám jich více, ale jmenovala bych z čes-
kých Alenu Mornštajnovou a zahraniční Khaled 
Hosseini.
L.V.: Jo Nesbo, Jeffery Deaver. 
3) Jaký literární žánr je na horské službě nej-
oblíbenější? Čtete hodně knih vztahujících se  
k Vašemu povolání? 
M. J.: Volím spíše lékařské odborné knihy.
P. Š.: Nejsem záchranář, kterým je tento dotaz 
nejspíš směřován. K mému povolání určitě ne.
L.V.: Přímo o záchranařině ne, o horách ano. 
4) Vybíráte knihu podle obalu? 
M. J.: Někdy ano.
P. Š.: Na první dojem určitě dám. Ale jen tehdy, 
když se můžu podívat i dovnitř.
L.V.: Zajímám se spíše o autora a o žánr.
5) Která kniha se Vám v poslední době oprav-
du líbila a proč? 
M. J.: Historie sklářství na Šumavě.
P. Š.: Mile mě překvapila kniha Dům v Bretani 
od Marty Davouze. Krásně psaná kniha o nád-
herné krajině. 

L.V.: Těžko říci, každá má něco, co se mi líbí 
a naopak.
6) Dočítáte knihy do konce, i když se Vám ne-
líbí?
M. J.: Nedočtu, pokud se mi nelíbí.
P. Š.: Když už se do ní pustím, tak ano. Abych 
věděla, proč se mi nelíbí. 
L.V.: Snažím se.
7) Máte ve své domácí knihovně hodně knih 
o Šumavě? 
M. J.: Hodně.
P. Š.: Několik ano, hlavně fotografické. Karla 
Klostermanna jsem si půjčovala v knihovně, 
doma mám jen jednu.
L.V.: Samozřejmě, jinak bych tady nežil.
8) Máte rádi napětí? Čtete hodně dobrodruž-
ných knih? 
M. J.: Ano.
P. Š.: Moc ne.
L.V.: Jak kdy, je potřeba i trocha zábavy, neb se 
nám nějak vytrácí ze života. 
9) Co se týká odborné literatury z lékařského 
prostředí: Musíte kvůli své profesi číst hodně 
knih na toto téma?
M. J.: Nemusím, ale čtu.
P. Š.: Já určitě ne.
L.V. : Není to nutné, postupy při naší práci jsou 
stále stejné, ale novinky si rád přečtu.
10) Doplňujete si své znalosti o Šumavě čtením 
odborné literatury i průběžně? 
M. J.: Dost často.

P. Š.: Ne.
L.V.: Pokud je zajímavá, tak ano.
11) Můžete číst i ve volnějších chvílích v práci? 
Pokud ano, čtete?  
M. J.: Nemůžu, není na to čas.
P. Š.: V práci čtu opravdu jen věci, týkající se 
práce. Směrnice, předpisy.
L.V.: Jak kdy.
12) Nepřemýšleli jste někdy nad vydáním vlast-
ní knihy? Sepsat příhody, které se Vám staly  
v práci. Určitě by jich bylo mnoho… 
M. J.: Uvažuji spíš o fotografiích a historii.
P. Š.: Ne.
L.V.: Ano, byla by to velká taškařice.
13) Na jakém místě si čtete nejraději?
M. J.: V posteli.
P. Š.: Pokud se začtu do pěkné knihy, tak kde-
koliv.
L.V.: Na dovolené.
14) Váš oblíbený knižní hrdina:
M. J.: Nemám. 
P. Š.: Nemám.
L.V.: Čuk a Gek.
15) Ovlivnila Vás nějaká kniha do té míry, že 
jste podle ní zvolili své povolání?
M. J.: Neovlivnila.
P. Š.: Ne.
L.V.: Zaplať pánbůh ne.

Aneta Šárka Soukupová, 
knihovnice

Koncert s otazníkem
Milí příznivci Železnorudského smíšeného sboru. V měsíci říjnu jsme si pro vás připravili velký společný koncert s hostem – pěveckým sborem 

Svatobor Sušice. Chtěli jsme vám, ale i sobě udělat radost a předvést, co jsme i přes všechna omezení nacvičili nového.
Letošní rok je velmi podivný, a tak se radujeme z každé zkoušky a nyní i plánovaného koncertu. Bohužel ale nevíme, jak se situace bude vyvíjet a zda 

nám vystoupení bude umožněno. Přestože vám chceme akci předběžně nabídnout, je to tedy zatím koncert s otazníkem. Pokud se bude moci uskutečnit, 
budeme vás informovat formou plakátů. A chtěla bych zdůraznit, že se budeme těšit na opětovné setkání s vámi.

Společné vystoupení se Svatoborem proběhlo na poslední chvíli v neděli, 4. 10. v Sušici. Byli jsme 
přítomni vysvěcení nového sborového praporu k 160 let výročí založení sboru. Zazněla krásná Missa 
brevis Zdeňka Lukáše a další skladby.

Pevně doufám, že se 31. 10. v 18.30 hodin v Železné Rudě setkáme.
S pozdravem a s nadějí od celého Železnorudského sboru          Libuše Löffelmannová, manažerka ŽSS
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Vážení čtenáři, 
je nám moc líto, že jsme nemohli uspořádat pro vás všechny plánovanou akci, ke slavnostnímu otevření a zahájení provozu zrekonstruované hasič-

ské stanice. Doufáme, že koronapandemie a veškeré zákazy brzy pominou a zábavu si užijeme. Nicméně nejen stavbou hasičárny jsme žili předchozí 
měsíce, také jsme jako vždy zasahovali u mnoha událostí.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Za srpen a září jsme vyjížděli k 6 událostem:
4. 8. 2020 – Lehčí dopravní nehoda motocyklistky u Hojsovy Stráže. Vzhledem k přítomnosti ZZS i stanice HZS Železná Ruda jsme na místě nebyli 
potřeba a po zadokumentování se vrátili na zbrojnici.
6. 9. 2020 – Další dopravní nehoda motocyklisty, tentokrát u prvního železničního viaduktu směrem do Alžbětína. Vzhledem k přítomnosti ZZS i HZS 
a tedy dostatku sil a prostředků jsme na místě nebyli zapotřebí a vrátili se.
8. 9. 2020 – Údajný požár ve stodole u domku – majiteli dálkově nahlásilo čidlo požár v objektu. Informoval o tom operační středisko a byli jsme 
vysláni k prověření situace. Naštěstí se požár nepotvrdil a mohli jsme se vrátit společně s HZS zpět na stanici.
9. 9. 2020 – Den poté jsme byli vyslání k požáru trávy po pádu elektrického vedení. U Gerlovy Huti dělník s lesním strojem strhl vedení elektrického 
proudu a po jeho pádu došlo k menšímu požáru trávy. Dohašení provedla stanice HZS a našich sil a prostředků nebylo zapotřebí.
14. 9. 2020 – K dopravní nehodě motocyklisty jsme vyjeli k Javorné. Zde řidič po průjezdu pravotočivou zatáčkou a nárazu do příkopu v protisměru 
doslova vyletěl ze stroje a dopadl o 10 metrů dále, přitom stroj dopadl až o dalších 20m dál na silnici. Asistovali jsme ZZS při ošetřování zraněného, 
zajistili unikající provozní kapaliny z rozbitého motocyklu a zajistili místo pro přistání vrtulníku Letecké záchranné služby.

22. 9. 2020 – K záchraně osoby jsme vyjeli do poměrně nezvyklých kon-
čin. Německá turistka utrpěla úraz dolní končetiny po 5m pádu ze skály 
dle nahlášení někde 4km za Ostrým, po hřebenové cestě směr Bavorská 
Ruda. Dojeli jsme s technikou za Černé jezero, kam to jen bylo možné, 
a zbylých 800m jsme se prošli lesem a horským terénem pěšky. Po vy-
pátrání zraněné turistky na skále zvané Velký Kokrháč (1229 m. n. m)  
a prvotním vyšetření jsme vyčkali do příchodu doktora a leteckého zá-
chranáře, které vysadil vrtulník o 1km dále, protože na místě nemohl 
přistát. Byla provedena fixace zraněné turistky, poté jsme ji transporto-
vali v nosítkách po zemi zpět 700m k přistavené technice, kterou jsme jí 
odvezli k vrtulníku čekajícímu u Horské služby a ten ji transportoval do 
nemocnice. 
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Sloužíme v novém
Na 24. 9. 2020 bylo dlouho naplánováno slav-
nostní otevření zrekonstruované a dostavěné 
hasičské zbrojnice a stanice. Bohužel, současná 
protikoronová vládní nařízení a interní nařízení 
HZS neumožňují uspořádání takové akce, která 
by byla možná pro širokou veřejnost, jak bylo 
plánováno, tak bylo slavnostní otevření přesu-
nuto na jindy, neboť nechceme místní obyvate-
le o tak významnou událost ochudit. Nicméně i 
bez slávy jsme začali v novém a zrekonstruova-
ném objektu sloužit.

Historie a současnost:
Původní hasičská zbrojnice byla postavena  
v 70. letech minulého století a stále je mezi 
námi několik pamětníků či přímo stavite-
lů. Čítala 3 garážová stání, nad kterými byly  
2 velké městské byty, v podkroví několik men-
ších místností a věž na sušení hadic. To bylo 
odpovídající své době a počtu několika výjezdů 
za rok. Postupně se rozrůstalo spektrum a po-
čet událostí, ke kterým náš sbor začal vyjíždět  
a tak byla dostavěna další garáž, sklady a dílna. 
Nicméně i nadále zde chybělo jakékoliv zázemí 
pro hasiče. Žádná klubovna, žádné sprchy, „šat-
na“ se zásahovými obleky byla na chodbě. Po 
roce 2000 začala evoluce. Investicemi města a 
postupnou obměnou techniky se jednotka dostala na velmi dobrou úroveň, nicméně po celou dobu bylo zázemí téměř stále stejné, jen vznikla menší 
klubovna z jedné garáže. V letech 2015 – 2017 Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) zasahovala v průměru u 120 událostí za rok a byla tak 
nejvytíženější v kraji!

S ubývajícím počtem členů jednotky, ale hlavně s narůstajícím počtem událostí, vyvstala potřeba zajistit zde dostupnost požární ochrany. Jak všichni 
víme, skrze náš rozlehlý hasební obvod ležící v horské oblasti vede mezinárodní silnice I. třídy a celá oblast se nachází u státní hranice s Německem  

a částečně i v Národním parku Šumava. Nejbližší sta-
nice Hasičského Záchranného Sboru (HZS) je vzdálena 
33 km v Sušici (P1), další pak 40km v Klatovech (C1) – 
obojí cestou sem do kopce a v zimě do zimních horských 
podmínek. Podobné je to i s nejbližšími dobrovolnými 
jednotkami vzdálenými 15 – 20 km (Hojsova Stráž, 
Hartmanice). Díky přiznané dotaci a jistotě, že bude 
zbrojnice zrekonstruována a dostavěna, bylo rozhodnu-
to o vzniku stanice HZS, prozatím té nejmenší kategorie 
P0 – společná s naší dobrovolnou jednotkou. 1. 1. 2018 
zde tedy vznikla stanice HZS ve velmi spartánských 
podmínkách (pro zajímavost – nejvýše položená stanice 
v ČR), kdy se ložnice, kanceláře i denní místnost nachá-
zely v jedné místnosti – bývalé garáži – klubovně SDH. 
A přitom v minulém roce zasahovala jednotka HZS již  
u téměř 200 událostí a jedná se o povýšení na kategorii 
P1, tedy navýšení početního stavu profesionálních hasi-
čů na 5 pro každou směnu, z nynějších 3. Přeci jen zde 
nadále dochází k poměrně rozsáhlé výstavbě bytových 
domů, připravuje se například domov pro seniory nebo 
nový lyžařský areál.

Stavba:
Samotná rekonstrukce a dostavba začala symbolickým poklepáním na základní kámen 18. 3. 2019. Ihned poté následovala demolice přistavované 
garáže a skladů, které byly nahrazeny zcela novou budovou. Ta je vestavěna mezi starou zbrojnici a budou Zdravotnické záchranné služby, podle které 
byla zvolena barevná kombinace nové fasády. V přízemí jsou tři výjezdová stání, myčka vozidel, montážní jáma, dílna, sklady a „špinavá šatna“ – na 
zásahové obleky. Samozřejmostí v garážích je odsávání výfukových zplodin z automobilů, doplňování jejich vzduchu a dobíjení pomocí Rettboxů, 
dálkové otevírání vrat, či rozsvícení budovy v případě vyhlášení poplachu, nebo návratu.
V mezipatře byly vybudovány 2 menší sklady a strojovna vzduchotechniky s rekuperací.
Ve 2. NP je společné zázemí HZS a JSDH – šatny, sprchy, sociální zařízení, denní místnost, kanceláře velitelů a ložnice.
Ve 3. NP se nachází kancelář SDH, sklady, krizová místnost se zázemím a posilovnou. Při dostavbě nové části bylo zároveň započato s rekonstrukcí 
starých garáží. Jednotky SDH s HZS byly tou dobou vystěhovány do přistavených kontejnerů, dočasné plechové garáže a městského bytu. Během toho 
byla samozřejmě akceschopnost jednotek zachována.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Byly provedeny kompletně nové interiéry a podlahy garáží, zateplena stará budova, vy-
měněna střecha, doplněna veškerá technologie, vyměněny staré rozvody energií a došlo 
k propojení s novou budovou. Rekonstrukcí prošla také kotelna a věž pro sušení hadic. 
Celý objekt je nyní také zálohován pro případ výpadku elektrického proudu – což je, jak 
všichni známe, poměrně běžná věc. Nainstalován byl výkonný dieselagregát, který se sa-
močinně spustí při výpadku elektřiny. Nechybí ani moderní zabezpečení objektu, včetně 
kamerového systému.
Rekonstrukcí prošla i plocha okolo hasičárny a v navazující ulici Královácká, kde byl 
položen nový asfaltový povrch.

Kvůli pandemii a problémům s příjmem financí pro město, muselo být upuštěno od re-
alizace několika dalších, dodatečně plánovaných, zlepšení nad rámec projektu – lezecká 
stěna, přístřešek na automobily, věž pro výcvik a sušení hadic a další drobnosti, které jak 
věříme, budou realizovány dodatečně.

I přes problémy s projektem si zhotovitel stavby firma Prima Strakonice poradila s dí-
lem velmi dobře a vycházela vstříc našim průběžným požadavkům, když jsme si díky 
své přítomnosti stavbu hlídali de facto denně a podařilo se odhalit některé nedostatky. 
Projekt rekonstrukce a stavby byl realizován hlavně díky Integrovanému regionálnímu 
operačnímu programu (IROP) ze kterého plynulo 33 milionů korun. Dále poskytl dotaci 
Plzeňský kraj a Ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS – celkem 7 milionů korun. 
Zbylých 15 milionů korun financovalo město Železná Ruda. Celkem bylo proinvestováno 
55 milionů korun – vše uvedeno po zaokrouhlení. Za tuto velkou investici, kterou vyjed-
nalo již předchozí vedení města, patří velké díky nejen od nás hasičů, kdy máme po téměř  
45 letech novou hasičárnu a zázemí adekvátní dnešní době, ale také od občanů a stovek 
tisíců turistů, kteří během letní a zimní sezóny navštíví naší oblast, a kterým je nyní zajiš-
těna rychlejší dostupnost pomoci v případě nouze.

Zároveň se těšíme, až budeme moci uspořádat odložené slavnostní 
otevření pro širokou veřejnost. Při tom bude možné prohlédnout si 
budovu, bude zde foto výstava z průběhu stavby nebo z naší letité 
činnosti. Prozatím můžete shlédnout galerii hotového na našich webo-
vých stránkách www.hasiciZR.cz, v dohledné době přibude i galerie  
z výstavby a pro porovnání se starým…

Filip Brož
www.hasiciZR.cz, www.facebook.com/hasiciZR

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

12. 9. 2020 proběhla v Hojsově Stráži dernisáž výstavy o které jsme již psali 
v minulém čísle ŽZ. Šlo o slavnostní ukončení výstavy spojené s prodejem vy-
stavených děl. Jako na vernisáži, bylo pro účastníky připraveno bohaté občer-
stvení a kulturní program. Všichni zúčastnění byli velmi rádi, že mladí uměl-
ci se rozhodli udělat výtvarné sympozium a následnou výstavu na Hojsovce  
i příští rok. Budeme tak moct sledovat růst některých talentů.

Odnesl jsem si z vernisáže úžasný obraz mladé umělkyně, která si říká Je-
zevec, jinak Mgr. Kateřina Hamplová. Už dnes se těším na její obrazy příštího 
roku.

Viktor König, Hojsova Stráž
Foto autor

Dernisáž výstavy 
na Hojsovce
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ČAS, dne 21. 10. 1908
První díl tohoto článku byl uveřejněn v  zářijovém vydání Železno-

rudského zpravodaje. Druhý díl se kriticky zabývá mj. situací na plzeň-
sko-březeňské dráze. První vlak přijel do Žel. Rudy - Alžbětína z Klatov 
20. října 1877, tedy před 143 lety. Za 41 let bylo vyhlášeno samostatné 
Českoskoslovensko. ČAS, týdeník tzv. realistické skupiny (T.G.M – Kai-
zl – Kramář) založil roku 1886 Jan Herben.

 JUDr. Ota Fischbach byl podle dokumentu: „Schematismus a statis-
tika statků z r. 1902“ vedoucím knížecího důchodního úřadu v Bystřici 
nad Úhlavou a řídícím velkostatků Bystřice a Žel. Ruda. Pod jeho ve-
dení spadala tamní Lesní správa, jejímž vedoucím byl lesmistr Julius 
Komárek, ale také Inspekce hohenzollernských lesů (sídlila v Alžbětíně, 
na samé hranici) a správa pivovaru v Dešenicích.

 JUDr. Gustav Schreiner (1847 – 1922) pocházel z Nemílkova, ze-
mřel na nedalekém rodinném statku v Horním Staňkově. Byl notářem  
v Nýrsku a Plzni, členem Německé agrární strany, spoluzakladatel or-
ganizace Deutcher Schulverein; byl také nesmiřitelným politickým opo-
nentem českých národovců, výrazně proti němu vystupoval K. Kramář 
(1860-1937), zasedal v Zemském sněmu, Říšské radě, ve vládě R. Bie-
nerta  zastával funkci něm. ministra-krajana. Nemílkovský zámek po-
blíž Velhartic v souč. době prochází generální opravou, nedávno byla 
zpřístupněna již první zámecká expozice. 

JUDr. Richard Bienert (1881-1949) rakousko-uherský, český a čes-
koslovenský politik, za 1. sv. války spolupracoval s domácí odbojem, 
Mafií (Přemysl Šámal). Po vzniku ČR se stal policejním ředitelem  
a později dokonce prezidentem Prahy. V době protektorátu byl posled-
ním předsedou vlády a vnitra, zastupoval E. Háchu. V r. 1945 byl zatčen 
a odsouzen na tři roky vězení, v r. 1947 propuštěn. Jeho syn byl ženatý  
s dcerou novináře a publicisty Ferdinanda. Peroutky (1895-1978), 
Evou.

V Železné Rudě zastihli jsme zlé poměry na dráze. Na nádraží jízdní 
lístky vydávají zpravidla jen bavorští úředníci, kteří ovšem nerozumějí 
ani slova česky a kdyby snad rozuměli a podle své dobrácké bavorské 
povahy chtěli vyhověti obecenstvu, nemohli by tak učiniti vzhledem  
k některým fanatikům nádražním. 

Restaurace na nádraží železnorudském podle úmluvy mezi státem 
rakouským a královstvím bavorským má býti zadávána střídavě po  
6 letech, jednou příslušníku bavorskému, podruhé rakouskému. Úmlu-
va tato nezachovává se a restaurace nádražní po více než 20 let zůstává 
Bavoráku, který nezná slova českého a který nemá ani tolik slušnosti, 
aby v personálu svém vydržoval si některé Čechy. Ředitelství dráhy, 
kdyby konalo svou povinnost, lehce by s? přesvědčilo, jak každou ne-
děli a svátek, kdy v létě vypravují se vlaky zábavní, obecenstvo české 
naplňuje síně restaurační do posledního místečka, a jak často dochá-
zí k nedorozuměním, když Češi nemohou dohodnout se s personálem 
služebním, neznajícím slova českého. Je to nešetrnost a nešvar, jemuž 
příští rok musí být přítrž učiněna. V restauraci II. a III. tř. všecka ná-
věští a vývěsky jsou jen německé; toliko v III. tř. zákaz plivat na zem 
vyhlášen je též česky. Za starší činnosti jednoho z předních vůdců Vše-
němců železnorudských, pens. c. a k. nadporučíka p. Scheuera z doby 
pobytu jeho v Seewiesenu, této horské obci dostalo se nového úředníhe 
názvu „K. k. Österreichische Gemeinde Seewiesen“, jenž čte se i na 
nové pečeti místní. Takového názvu, „K. k. Österr. Gemeinde“ užívá se 
i v jiných osadách v okrese hartmanickém. Proti této novotě, zaměřené 
proti státní jednotě našeho království, nehnuto ani prstem ani od sl. mís-
todržitelství, ani od zem. výboru, kterému zvláště by náleželo zakročiti 
jakožto strážci jednoty našeho království. 

Věc je tím trapnější, vzpomeneme-li si, jaká šetření podrobná  
a pronikavá vyžadují se od místodržitelství, běží-li jinde o změny sebe 
nepatrnější, např. sluší-li psáti jméno osady pošumavské Pocínovce či 

Počinovice. Na to změna „K. k. Österr. Gemeinde Seewiesen“ může 
vésti k omylům, poněvadž osad téhož jména v Rakousku jest několik 
a česká osada Seewiesen mohla by se hledati někde v Horních nebo 
Dolních Rakousích. 

Upozorňujeme sl. místodržitelství a zemský výbor na neoprávněnou 
tuto změnu, poněvadž do té doby nikde nestalo se tak veřejně. Při té 
příležitosti nemůžeme nedotknouti se jiné svévolné změny, svědčící  
o záštiplné nenávisti našich Všeněmců proti státoprávnímu celku na-
šeho království. Celá řada okresních výborů německých proti výslov-
nému příkazu zákona, který označuje jim český zemský znak, místo 
českého lva klade postavu „Všemateře“ Germanie. K severoněmeckým 
okresům druží se pošumavský okres hartmanický, třeba na brnění ale-
gorické osoby Germanie vidí se ještě malý znak orla rakouského; jinde, 
na př. v Kadani, zmizel i tento. 

Nepodivíme se, že na tabulce označující název městyse Eisensteinu 
místo království Českého ocitla se země Česká (Land Böhmen). Vše-
němci železnorudští mocnou podporu mají v knížecím Hohenzollern-
ském hospodářském radovi dru. Fischbachovi na Bystřici, jemuž 
nenáviděná národnost česká není závadou, aby pro výrobek pivova-
ru bystřického — ne právě výborné jakosti — vyhledával odběratele  
u českých hostinských v blízkém českém okolí. Jeho činem je zřízení 
útulny u Černého jezera, která navštěvována bývá dobře do 90 % čes-
kých turistů, a přece k obsluze jich nemá jediné osoby, mocné jazyka 
českého, takže na českou objednávku nedostane se tu žádné odpovědi. 
Divné zaslepenosti a otrlosti české, která peníze přináší tam, kde tak ne-
vážně a otrle zachází se s jejím jazykem. Bylo by tak kde jinde možno? 
A přece živnost hostinská v útulně této vázána je na koncesi, která váže 
majitele posloužiti každému cestujícímu, ať je to Čech nebo Němec. 

Jak šetrně v té věci zachovává se p. Prokop k hostům německým 
ve svém pensionátě. Nestane-li se proměna v útulně u Černého jeze-
ra, českým turistům nezbude, než žádati odnětí koncese neochotnému  
a urážejícímu majiteli. Všeněmecké hnutí velikou podporu má v blíz-
kém městě Nýrsku. Zde hlavní slovo vede poslanec říšský Gröszl, muž 
selského rodu, jemuž znechutilo se sedlačení, chytal se všeho možné-
ho, až ulovil mandát poslanecký; zná dobře česky, protože jinak nedo-
mluvil by se se svou manželkou, ryzí Češkou, jejíž rukou získal statek  
v Rakousích, a která neumí ani slova německého. 

V Nýrsku samém agilností vyniká notář a purkmistr Rietsch (Rýč?), 
kdežto tajným účastníkem hnutí jest okresní soudce pan Stuiber, který 
velmi nerad mluví česky, ač v Klatovech studoval celé gymnasium čes-
ké a o němž víme bezpečně, že spisovnou řeč českou ovládá lépe než 
německou. 

Patronem všeho hnutí protičeského je bývalý notář nýrský, velko-
statkář pošumavský, předseda německého oddělení zemědělské rady  
a nedočkavý kandidát křesla ministerského, JUDr. G. Schreiner.

Josef Růžička, Plzeň

Z českého dobového tisku
Z ráje šumavského – díl druhý



STRANA 13ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

V podvečerních hodinách babího léta, dne 
11. září, byl vysvěcen křížek na známém místě, 
na Modravě, na vrcholu Březníku u Březenské 
hájenky.

Iniciátorem celé akce byl vášnivý milovník 
Šumavy a korunovaný král Zaniklé Šumavy, 
pan Emil Kintzl. „Křížek, který byl na Březníku 
požehnán, zde stojí na památku nejen těch lidí, 
kteří zde tvrdě pracovali, ale také na památku 
Karla Klostermanna, spisovatele, který toto 
místo zvěčnil ve svém románu Ze světa lesních 
samot a V ráji šumavském.“ Dále pan Kintzl 
citoval z pamětní knihy, kterou na Březenské 
hájence opatrovala paní Vrabcová, manželka 
tehdejšího správce hájenky. “Je to skutečně je-
den z nekrásnějších koutů Šumavy. Pokud není 
vrchol Luzného zahalen mlhou, hledí přes zele-
né údolí zcela přívětivě. Guten Morgen, meine 
liebe Pürstling! A z Březníku by zněla stejně 
milá odpověď – Dobré ráno, milý kamaráde! 
Vůbec by nikomu nevadilo, že jeden je Čech  
a druhý Němec.“

Dále pan Emil Kintzl vyslovil přání, aby se 
mladší generace milovníků Šumavy dočkaly 
toho, že budou moci opět chodit na Luzný přes 
Modrý sloup, jako tomu bylo dříve. Na závěr 
byla učiněna sbírka, mezi zúčastněnými, která 
byla určena na obnovu dalšího šumavského 
křížku.                                             Redakce ŽZ

Vysvěcení křížku na Březníku

SPORT

Fotbalový turnaj pro děti, systémem „každý  
s každým“, se hrál na Hřišti na Samotách dne 
12. září 2020. Hlavním organizátorem tohoto 
turnaje byl pan Josef Havlíček, další důležitý 
muž v pozadí organizace byl pan Pavel Liškutín 
a o ozvučení se postaral pan Frízek.

 Necelá 20 dětí se sešla dopoledne, přišel je 
podpořit i pan starosta Smola s panem místosta-
rostou Najmanem. Mladí sportovci se po úvod-
ním focení ihned chopili nových fotbalových 
míčů a šli trénovat na zápasy. O zajištění akce 
– ať už věcnými cenami pro malé sportovce, či 
péčí o pitný a stravovací režim během turnaje 
– se postarala celá řada sponzorů, kterým patří 
velký dík. Dárků měli organizátoři opravdu dost 
– krásné batůžky, hračky, sladkosti a hlavně ty 
nové fotbalové míče. A jak říkal pan Havlíček, 
pokud nějaké dárky zbydou, poputují k dětem 
do mateřské školy.  Ale důležité je, že všichni 
účastníci nakonec byli odměněni a nikdo neo-
dešel s prázdnou. Dobrá věc se podařila, takže 
příští rok, pane Havlíčku, zase na viděnou.

Sponzoři turnaje – Město Železná Ruda, 
Jaroslav Lučan, Pavel Liškutín, Martin Loos, 
Cukrárna Sněhurka, restaurace Šumava, Hotel 
Slávie, Taxislužba Vlach a další.

Redakce ŽZ

Fotbalový turnaj pro děti na Samotách
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Dobrý den, chtěli bychom Vás informovat  
o činnosti starší přípravky dětí FK Okula Nýr-
sko/FJ SRK Železná Ruda ročník narození 2010 
– 2011. 

Na jaře 2020 jsme se oddíl kopané FK Oku-
la Nýrsko/FJ SRK Železná Ruda domluvili na 
velmi dobré spolupráci sloučením fotbalové 
starší přípravky obou klubů. Tato spolupráce 
mezi oddíly trvá již několik let a velmi úspěšně. 
Bohužel toto sloučení je v době, kdy není zájem 
jak ze strany rodičů, tak ze strany dětí, co chtějí 
hrát fotbal a my, nadšenci pro kulatý nesmysl 
nechceme, aby fotbal na vesnicích zanikl. Slou-
čili jsme tedy st. přípravku FK Okula Nýrsko 
a FJ SRK Železná Ruda (jen Ný/ŽR) za velké 
podpory pana Davida Gajduška, profesionální-
ho trenéra mládeže za Okresní fotbalový svaz 
Klatovy a pana Pavla Hudečka, profesionálního 
trenéra mládeže za Plzeňský kraj.

V současné době st. přípravka Ný/ŽR pod 
vedením trenérů Josefa Škacha ml., Adama 
Vöröse, Václava Karlovského a Josefa Mudry 
čítá cca 15 velmi šikovných dětí. Od léta jsme 
spolu strávili čtyři dny na soustředění na Špičá-
ku na chatě Slavoj, několik přípravných zápasů 
a v současné době hrajeme střídavě každý týden 
turnaje st. přípravky jak krajské, tak okresní. 
Byli jsme na prestižním turnaji v Mýtě u Roky-
can, kde jsme společně na prvním turnaji skon-
čili na velice pěkném sedmém místě z dvanácti 
účastníků, a odměnou byl za předvedený výkon 
vyhlášen nejlepší hráč turnaje z našich řad. Ná-
sledně jsme odehráli již několik turnajů: Turnaj 
Nýrsko 5. 9. 2020 kraj - Ný/ŽR - Rokycany B 
7:3, Ný/ŽR - Stříbro 8:3. Turnaj Nýrsko 12. 9. 
2020 okres - Ný/ŽR - Hrádek u Sušice B 10:7, 
Ný/ŽR - Mochtín 22:1. Turnaj Stod 19. 9. 2020 

kraj - Ný/ŽR - Holýšov 2:6, Ný/ŽR - Stříbro 
9:3, Ný/ŽR - Stod 5:1. Turnaj Hrádek u Sušice 
27. 9. 2020 okres - Ný/ŽR - Bolešiny 11:0, Ný/
ŽR - Chudenice 8:3, Ný/ŽR - Hrádek A 6:0, Ný/
ŽR - Luby A 6:0. 

Vše za velké podpory fotbalových klubů FK 
Okula Nýrsko, FJ SRK Železná Ruda, obce 
Nýrsko a Železná Ruda a hlavně za podpory 
rodičů a fanoušků oddílů a dětí, kteří s námi 
jsou na všech turnajích s hlasitou podporou  
i za pomocí různých hudebních nástrojů (buben, 
trubky, řechtačky atd.). Prostě fotbal Nás baví, 
hrajeme ho pro radost, inu s námi se musí 

také počítat!!! Odměnou nás  trenérů a určitě 
všech bude, když se na některého z čutálistů 
podíváme v televizi,  jak si to kope ve vyšších 
soutěžích. 

Přijďte se podívat na nás a hlavně, u nás jsou 
dveře otevřené pro děti (jak kluky, tak holky), 
které to chtějí s námi také zkusit.

Josef Škach ml., Adam Vöros,  
Václav Karlovský, Josef Mudra, trenéři st. 

přípravky FK Okula Nýrsko/FJ SRK 
 Železná Ruda

Foto archiv FK

Fotbal nás baví, aneb s námi se musí také počítat!

Podzimní soustředění 
SKI Klubu Železná Ruda

Začátkem září proběhlo tradiční podzimní 
soustředění členů SKI Klubu Železná Ruda. 
Tentokrát jsme se vrátili zpět do Nýrska, kde 
bylo možné využít in-line dráhu i přilehlý spor-
tovní areál TJ Nýrsko spolu s veškerým vyba-
vením místního atletického oddílu. Od čtvrtka 
10. 9. až do neděle 13. 9. se 16 mladých lyža-
řů pod vedením Ivany a Terezy Vybíralových 
a Jaroslavy a Ondřeje Schejbalových pilně 
věnovalo zdokonalování se ve svých sportov-
ních dovednostech (cyklistika, jízda na in-line 
bruslích, běžecké disciplíny, fyzická příprava). 
Sportovní aktivity po celou dobu doprovázelo 
nádherné počasí, což vedlo ke spokojenosti 
všech zúčastněných. V současné době probí-
há podzimní příprava každé úterý a čtvrtek od 
16:30 – 18:00 hodin. Případným zájemcům 
jsou dveře otevřeny.

Jaroslava Schejbalová
SKI Klub Železná Ruda

Foto autorka
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Renata Neumannová, 
Kynologický klub Železná Ruda

Přání k narozeninám
Milá maminko a babičko, ke krásnému životnímu jubileu  

Ti přejeme stále veselou náladu a do dalších let 
pevné zdraví

                                  Hájkovi
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Slavnostní otevření nového veřejného prostoru
bylo pojato vskutku velkolepě, tak jak se na takovou událost sluší a patří. Stalo se tak v magické datum, jak několikrát zmínil investor stavby, pan 

Dušan Popelka, tedy 2. 10. 2020 ve 14.00 hod. Vše bylo zarámováno hudebním vystoupením několika kapel, známých moderátorů, křtem nového vína 
i nové knihy, a přítomností mnoha známých osobností. Přejeme našemu městu, aby dále vzkvétalo a stalo se vyhledávaným místem pro rekraci, ale 
zejména pro život.                                                                                                                                                                                              Redakce ŽZ

Stavba samotná je krásná a vkusná, doplňuje se s již dříve otevřenou 
Rezidencí Klostermann. 

Slavnost byla pořádána výhradně ve venkovních prostorách.

Starosta současný - pan Filip Smola, i bývalý – pan Michal Šnebergr, in-
vestor - pan Dušan Popelka, architekti - manželé Černí a další milí hosté – 
ti všichni se zúčastnili slavnostního otevření nového veřejného prostoru 
a přestřižením pásky panem Filipem Smolou, starostou Železné Rudy, za-
čal kulturní program.

Křest úžasné publikace Proměna 2020 byl svěřen osobě nejpovolanější, 
panu Emilu Kintzlovi, kterému zdatně sekundoval pan Matěj Hádek, také 
milovník Šumavy a zejména Železnorudska.

Skvělé občerstvení bylo samozřejmostí… Pánové Emil Kintzl a Matěj Hádek jsou charizmatičtí a sympatičtí  
…a svůj úděl celebrit naplnili dokonale...

Železnorudský zpravodaj. Vydává město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. Registrováno Min. kultury pod číslem
MK ČRE 11849. Elektronická verze: www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj, www.facebook.com/ZeleznorudskyZpravodaj

Redakční rada: Václav Chabr, Světluše Chabrová, příjem inzerce: mistostarosta@zeleznaruda.cz,
e-mail redakce: redakceZZ@email.cz.

Náklad: 1300 výtisků. Uzávěrka 5. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.


