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Ú V O D N Í  S L O V O  A I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E

Milí sousedé,
děti se dočkaly, prázdniny jsou tady. Držíme palce, aby si je 
všechny užily v pohodě, bez úrazů a nemocí včetně covidu. 
Abychom dětem zpestřili start do prázdnin, je soutěž o cenu 
v červencovém čísle našeho zpravodaje určena tentokrát právě 
jim. Je také čas dovolených, takže pokud vyrážíte někam 
za odpočinkem, přejeme vám příjemný pobyt a šťastný návrat.

Bohužel nám blížící se start letních prázdnin a těšení se na hezké 
zážitky překazila koncem června série silných bouřek napříč 
celou republikou. V naší oblasti se jednalo o několik výjezdů 
hasičů (viz samostatný příspěvek hasičů), poničené cesty, 
zatopené sklepy domů. Naštěstí bouřky, které u nás řádily, 
nebyly tak mohutné, aby si vyžádaly lidské životy nebo zranění, 
i když zde napršelo nejvíce z celé republiky. Jistě všichni víte, 
že takové štěstí neměli lidé v oblasti jižní Moravy, kde se 
přírodní živly ukázaly ve své nejsilnější a v České republice 
nevídané podobě. Následky tornáda, které se prohnalo Moravou 
jsou katastrofální a bohužel se neobešly bez obětí na životech. 

Vlna solidarity, která se zvedla na pomoc lidem v této oblasti je 
obrovská. A město Železná Ruda se rozhodlo rovněž připojit.
Na zřízený transparentní účet číslo 297 927 260/ 0300 
je možné po celý měsíc červenec zasílat libovolné částky. 
Do poznámky pro příjemce je nutné zadat slovní spojení 
„POMOC MORAVA“. Samotné město Železná Ruda bude výši 
svého příspěvku schvalovat při dalším zasedání zastupitelstva. 
O výši celkové vybrané částky vás budeme informovat 
v srpnovém čísle našeho zpravodaje. Věříme, že se nám společně 
podaří vybrat nějaké peníze, aby i s naším příspěvkem mohli na 
jižní Moravě během léta začít budovat nové bydlení, náměstí 
a volnočasová prostranství.

Biotop vznikne na místě městské nádrže „Žabáky“, 
na kraji lesa za hotelem Chata Ořovský pod Belvederem.

Investice
My chceme pěkné letní počasí maximálně využít k tomu, 
abychom co nejvíce pohnuli s velkými investicemi, díky 
nimž bude Železnorudsko zase o kus lepší místo pro život, 
rekreaci i návštěvu. Pumptracková dráha i hřiště na fotbal už se 
staví. Půjde o jednu z největších pumptrackových tratí u nás. 
Dostali jsme na ni dotaci od Plzeňského kraje zhruba 
1,5 milionu korun, celé hřiště stojí tři miliony. Hřiště bude mít 
rozlohu 997 metrů čtverečních a bude splňovat parametry 
pro to, aby se tam mohly pořádat i špičkové soutěže včetně 
mistrovství Evropy.
V polovině července začne rovněž výstavba přírodního biotopu 
Žabáky. Smlouvy jsou podepsané, hotovo musí být do října. 
Původně jsme chtěli celý projekt stihnout dříve, abychom 
se mohli vykoupat už během letošního léta, ale museli jsme začátek 
realizace posunout kvůli bobrovi evropskému, který musí vyvést 
mladé. Na celý projekt jsme získali dotaci téměř šest milionů, 
ale skvělou zprávou je, že se nám realizaci podařilo vysoutěžit 
za podstatně méně peněz. Měli bychom se kompletně vejít 
do čtyř milionů korun, přičemž finanční spoluúčast města bude 
do půl milionu.

Největším železnorudským tématem pro příští měsíce ale 
nepochybně bude výstavba našeho nového náměstí. Už bylo 
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Vítěze budeme 
schvalovat na dalším zastupitelstvu a věříme, že v polovině 
srpna začneme se stavbou. Půjde o úpravu prostoru mezi hotelem 
Slavia, městským úřadem, hlavní silnicí a zámečkem. Kromě 
fontány před zámečkem budou v celém prostoru lavičky, zeleň,
stromy a úplně nové schody k zámečku. Letos bychom chtěli 
zvládnout veškeré terénní úpravy a práce, několik teras, dlažbu, 
rozvody a sítě. V příštím roce bude celý projekt dokončen.
Radost máme i z drobnějších věcí jako je například krásně 
opravený křížek pod Belvederem vysvěcený naším panem 
farářem. Pokud půjdete kolem, určitě vás zláká k zastavení 
a zamyšlení.
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Závěrem
Koncem června jsme s radostí slavnostně vyprovodili 
předškoláčky na jejich cestě ze školky do školních lavic. Popřáli 
jsme jim krásné prázdniny a společně s rodiči a učitelkami si 
užili hezké odpoledne na nově postavené a při této příležitosti 

slavnostně otevřené zahradě. Symbolicky jsme přestřihli pásku a 
prohlédli si herní prvky. Venkovní učebnu, hřiště i ohniště jsme 
využili ke společnému občerstvení a hraní her. Už nyní máme 
dobrou zprávu, po prázdninách čeká na děti další rozšíření o nové 
herní prvky.

Užijte si krásné léto, ať už ho budete trávit v zahraničí nebo 
doma. Během prázdnin se u nás chystá celá řada zajímavých akcí, 
takže si je určitě nenechte ujít. A nepropásněte ani prázdninové 
vysílání pořadu České Televize Toulavá kamera, která nedávno 
zavítala právě k nám.

Srdečně vás také zveme k prožití Železnorudských 
slavností, které proběhnou tradičně první pátek a sobotu 

v srpnu, tedy 6. - 7. 8. 2021 na centrálním parkovišti 
u Café Charlotte. Bohatý program vás po oba dva dny určitě
zaujme a vybere si každý. Plakát na slavnosti najdete o několik 
stránek dál. Pokud chcete být aktuálně informováni o dění 
v Železné Rudě, sledujte oficiální facebookové stránky města 

(www.facebook.com/mestoZeleznaRuda) nebo se zaregistrujte 
do mobilního rozhlasu, kterým informujeme o důležitých 
událostech: zeleznaruda.mobilnirozhlas.cz. Zároveň prosím 
pamatujte, že v případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit 
na mail: 

starosta@zeleznaruda cz,
na telefon: 724 181 624,

 mistostarostazeleznaruda.cz nebo
na telefon: 734 269 989. 

Jsme zde pro Vás.

S úctou a přáním všeho dobrého,
Filip Smola, starosta města,

Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

Slavnostní otevření dětského hřiště pro MŠ a ZŠ za účasti hlavního 
koordinátora stavby, starosty města, ředitelky MŠ a ředitele ZŠ.

Nové železnorudské náměstí bude koncipováno
 jako klidová zóna bez parkování.
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USNESENÍ č.19 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda 
	 	Konání:	14.	06.	2021,	18.00	hod.		 	 kompletní	znění	na	www.zeleznaruda.cz

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

19/554 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Nevyužívaný objekt bývalého penzionu 
na bytový dům v ulici Adolfa Kašpara 120, 
Železná Ruda (pozemky p. č. 180, st. 77 
v k. ú. Železná Ruda). Žadatel: Pan Ing. Radek 
Anděl, B...
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež
19/555 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Rekreační domek na parcele 385/31 
k. ú. Železná Ruda. Žadatelka: Paní Kateřina 
Hubačová, …
Pro: 9 
Proti: pp. Grund, Chalupský 
Zdržel se: p. Šnebergr
19/556 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na změnu stavby před jejím dokončením: 
Přístavba objektu Královácká 265, Železná 
Ruda. Žadatelka: Paní Milada Blechová, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/557 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
změnu stavby před jejím dokončením: Rodinný 
dům na pozemku p. č. 30/8 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatelé: Manželé Jan a Božena Řežábovi, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/558 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na změnu stavby před jejím dokončením: 
Novostavba RD na pozemku p. č. 30/6 v k. ú. 
Železná Ruda. Žadatelé: Manželé Bc. Jaroslav 
a Mgr. Zuzana Šafránkovi, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež
19/559 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá z důvodu nutnosti prověření napojení 
na veřejnou technickou infrastrukturu žádost 
o výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Apartmány Železná Ruda, Železná Ruda čp. 164 
na pozemcích p. č. st. 181, 90/1 v k. ú. Železná 
Ruda na jednání ZM v září 2021. Žadatel: 
Společnost Apartmány Javorská s. r. o., …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr
19/560 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
změnu v užívání penzionu Pamferka na bytový 
dům, Železná Ruda čp. 63. Žadatelé: Manželé 
Ing. Zdeněk a Jana Jandovi,…
Pro: 10 
Proti: - 

Zdržel se: pp. Šnebergr, Papež
19/561 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
změnu stavby před jejím dokončením: Domov 
pro seniory Alžbětín na pozemcích p. č. 30/1, 
23/8, 23/19, 24/11, 177 v k. ú. Alžbětín. 
Žadatelka: paní Renáta Kaufmannová, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež
19/562 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Novostavba garáže a letního bytu 
na pozemku p. č. 30/6 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatelé: Manželé Bc. Jaroslav a Mgr. Zuzana 
Šafránkovi, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/563 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Garáž na pozemcích p. č. 155/27, 
155/46, st. 627/1 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: 
Manželé Jozef a Marie Šálkovi, …
Pro: 7 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Částka, Šnebergr, Grund, Horek, 
Papež
19/564 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na změnu 
stavby před jejím dokončením: Rodinný dům na 
pozemcích p. č. st. 541, 1251/8 v k. ú. Hojsova 
Stráž. Žadatel: MUDr. Jiří Klečka Ph. D., …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/565 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá z důvodu nutnosti prověření napojení 
na veřejnou technickou infrastrukturu žádost 
o výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Rezidence svatá Barbora na pozemcích p. č. 
st. 62, 141/1, 141/2 v k. ú. Železná Ruda na 
jednání ZM v září 2021. Žadatel: Společnost 
Rezidence Barbora s. r. o., …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr
19/566 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Zateplení fasády BD Železná Ruda 
čp. 368. Žadatel: Společenství vlastníků domu 
čp. 368 Železná Ruda, U Řezné 368, 340 04 
Železná Ruda.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/567 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Rodinný dům na pozemku p. č. 1290/3 
v k. ú. Hojsova Stráž. Žadatel: Jakub Kohout
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/568 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá z důvodu nutnosti prověření napojení 
na veřejnou technickou infrastrukturu žádost o 
výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: Areál 

Okula Železná Ruda na jednání ZM v září 
2021. Žadatelé: společnost GLOBÁL spol. 
s r. o. a pan Ing. Zdeněk Štrunc.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Šnebergr, Papež
19/569 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda neschvaluje návrh na pořízení změny 
regulačního plánu Města Železná Ruda – 
místní část Špičák zkráceným postupem pro 
manžele Oldřicha a Kateřinu Tycovy, … 
na změnu regulačního plánu města Železná 
Ruda, místní část Špičák na pozemku 
p. č. st. 168 v k. ú. Špičák za účelem 
zvětšení zastavitelné plochy a navýšení 
stávajícího rodinného domu Špičák čp. 102.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Grund, Chalupský
19/570 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu na 
pozemku p. č. st. 575 v k. ú. Špičák z plochy 
DPz – dopravní plochy železnice na plochu 
SU – smíšené území rekreačních ubytovacích 
zařízení. Žadatelka: Paní Martina Řezáčová, …
Pro: 12 
Proti: -
Zdržel se: -
19/571 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu na 
pozemku p. č. 407/25 v k. ú. Železná Ruda za 
účelem výstavby rodinného domu. Žadatel: Pan 
Pavel Neužil, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/572 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu na 
pozemku p. č. 603/1 v k. ú. Hojsova Stráž z 
plochy ZP – zemědělská půda, louky a pastviny 
na plochu určenou pro: a) výstavbu bytového 
domu /apartmány/ – plocha CR; b) výstavbu 
rodinného domu – plocha BV. Žadatel: Pan 
František Vlach, ...
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/573 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu na 
pozemku p. č. 1270/55 v k. ú. Hojsova Stráž 
z plochy určené pro výstavbu rodinného domu 
na plochu pro výstavbu penzionu. Žadatelé: 
Manželé Michal Hrubý, Hamry 75, 340 22 
Nýrsko a Miroslava Hrubá, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/574 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu na 
pozemcích p. č. 1177/27, 1177/28 v k. ú. 
Hojsova Stráž z plochy BV – Smíšené plochy 
pro bydlení a vestavěnou občanskou vybavenost 
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na plochu CR – Plochy ubytovacích zařízení 
cestovního ruchu a služeb. Žadatelé: Manželé 
Petr a Iveta Pavlíčkovi, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/575 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o doplnění zemědělských objektů 
umístěných na pozemcích p. č. st. 556, st. 557 
v k. ú. Hojsova Stráž do nového územního 
plánu a současně o změnu územního plánu na 
pozemcích p. č. st. 556, st. 557, 259, 257 v k. 
ú. Hojsova Stráž jako plochu Smíšené území 
rekreačních ubytovacích zařízení. Žadatel: pan 
Ing. Jan Cafourek, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/576 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu 
spočívající v rozšíření stávající plochy H37a 
CR – plocha ubytovacích zařízení, cestovního 
ruchu a služeb v k. ú. Hojsova Stráž. Žadatel: 
Pan Ing. Jan Cafourek, ...
Pro: 12 
Proti: -
Zdržel se: -
19/577 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o zařazení pozemků p. č. 142/5, 
142/6, 142/8 v k. ú. Hojsova Stráž no nového 
územního plánu do plochy „Smíšené území 
rekreačních ubytovacích zařízení“. Žadatel: 
Pan Ing. Jan Cafourek, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/578 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej pozemků p. č. 144/7 o výměře 
41m2, p. č. 144/8 o výměře 43m2 a p. č. 144/11 
o výměře 14m2, vše v k. ú. Železná Ruda ve 
prospěch paní Jany Danielkové, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/579 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej ¼ pozemku stp. č. 58/5 v k. ú. 
Hojsova Stráž ve prospěch společnosti Multerer 
KG, … za cenu 1.050,-Kč/m2.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/580 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej pozemku stp. č. 396/19 o 
výměře 19m2 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch 
paní Pavlíny Šebestové, … za cenu 8.700,-Kč.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/581 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá revokaci usnesení č. 10/172 ze dne 
22. 09. 2003.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Najman J.
19/582 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje revokaci usnesení č. 16/408 ze dne 
16. 09. 2020.
Pro: 12 

Proti: - 
Zdržel se: -
19/583 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje nákup vozidla pro Technické služby 
za cenu do 400.000,-Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
  19:34 hod. odešel p. Mareš z jednání ZM.
19/585 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje uzavření kupní smlouvy se 
Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje na 
nákup kontejneru ABROLL za zůstatek kupní 
ceny ve výši 1.- Kč a pověřuje starostu Ing. 
Filipa Smolu jejím podpisem.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/586 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle 
přílohy č.1 u zápisu (nové fotbalové hřiště 
1.486.576.- Kč, dotace žabáky).
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/587 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje přijetí účelové investiční dotace od 
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 
4 340 476,19,- Kč na akci „Infrastruktura ve 
městě Železná Ruda“ a pověřuje starostu města 
Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem 
příslušných smluv.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/588 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se 
společností Západočeské komunální služby, a. 
s., …, na provádění služeb v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem na území města 
Železná Ruda a pověřuje starostu Ing. Filipa 
Smolu jejím podpisem s podmínkou, že před 
uzavřením smlouvy budou předloženy originály 
nebo ověřené kopie dokladů prokazujících 
kvalifikaci dodavatele.
Společnost Západočeské komunální služby, 
… je vítězným uchazečem nadlimitní veřejné 
zakázky na služby zadávané v otevřeném 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(4.406.514,88 Kč bez DPH).
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež
19/589 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění služeb 
se společností Západočeské komunální služby, 
… , na zajištění provozu sběrného dvora města 
Železná Ruda a pověřuje starostu Ing. Filipa 
Smolu jejím podpisem s podmínkou, že před 
uzavřením smlouvy budou předloženy originály 
nebo ověřené kopie dokladů prokazujících 
kvalifikaci dodavatele.
Společnost Západočeské komunální služby, 
… je vítězným uchazečem nadlimitní veřejné 
zakázky na služby zadávané v otevřeném 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 
(3.104.840,40 Kč bez DPH).
Pro: 10 
Proti: - 

Zdržel se: p. Papež
19/590 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 25 000,- 
Kč na Podporu návštěvnosti a zvýšení kvality 
služeb návštěvníkům z dotačního programu 
„Podpora činnosti informačních center na 
území Plzeňského kraje pro rok 2021“ a 
pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. 
Filipa Smolu podpisem příslušných smluv.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/591 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje celoroční hospodaření města a 
schvaluje závěrečný účet města za rok 2020 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2020 bez výhrad.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/592 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje účetní závěrku města Železná Ruda 
za účetní období roku 2020.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/593 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje účetní závěrku Základní školy 
a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná 
Ruda za účetní období roku 2020.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/594 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 
2020 Základní školy a Mateřské školy Karla 
Klostermanna Železná Ruda do rezervního 
fondu ve výši 124 895,12 Kč.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/600 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
bere na vědomí předložení žádostí o dotace 
na rok 2021 od místních spolků a ostatních 
organizací nejdéle do 31. 7. 2021.
19/601 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí informaci starosty o 
provedeném rozpočtovém opatření č. 2/2021, 
které bylo provedeno v kompetenci starosty, 
(proúčtování DPPO za město, kompenzační 
bonus, akceschopnost JSDH, projekt náměstí) 
a č. 3/2021 ( TG = okružní křižovatka Alžbětín, 
4. 633 tisíc Kč)
19/602 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi městysem Čachrov a městem Železná 
Ruda o výkonu úkolů městské policie Železná 
Ruda na území městyse Čachrov. Příloha 
č. 2 u zápisu.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
19/603 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
bere na vědomí informaci starosty k příjmu 
signálu DVB-T2 v Železné Rudě.
19/604 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
bere na vědomí zápis z Osadního výboru
Hojsova Stráž.
19/605 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
bere na vědomí zápis z finančního výboru.
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ROZHOVOR
S náčelníkem Lanové dráhy Pancíř Karlem 
Grundem jsme si povídali o její historii 
a technické náročnosti. A poutavě pan 
Grund povyprávěl o svém největším 
koníčku, posuďte sami.
ŽZ:	 Karle,	 jak	 dlouho	 působíš	 jako	
náčelník	lanovky?
KG: Na lanové dráze na Pancíř (dále jen 
LD), pracuji od podzimu 2010.
ŽZ:	 Mám	 dojem,	 že	 každý,	 kdo	
pracuje	na	lanovce,	která	už	tzv.	„něco	
pamatuje“	(v	tom	dobrém),	bere	už	svou	
práci	i	jako	koníček.	Máš	to	taky	tak,	jsi	
srdcař?
KG: Já a myslím si, že i ostatní 
zaměstnanci, kteří jsou na lanovce 
zaměstnáni nastálo, jsou zde tak dlouho, 
protože mají k lanovce vztah a jsou tu rádi. 
I když to mají někdy pod mým vedením 
těžké (jsem pedant). Dokonce jsou tu 
i tací, kteří nechtějí mít ani volno a určitě tu 
nejsou jen kvůli penězům. Drží se hesla „je 
sezóna, a tak se jede“ a odpočívat můžeme 
pak v mezisezóně. Já se kolem lanovky 
pohybuji od malička. Mám z ní fotku, kdy 
jsem se ještě vozil v kočárku. A na Pancíř 
mě táta nosil v batohu ze Sedla v době, kdy 
tam pracoval. Pak jsem tu trávil celé mládí 
a kolem lanovky se pohyboval každý den 
společně se svým kamarádem Markem 
Kepkou, se kterým jsme tu na Špičáku 
vyrůstali. Pamatuji tu celou starou partu 
chlapů, co do práce jezdili každé ráno 
Gazem ze Železné Rudy. Mnozí tu ještě 
v Rudě žijí dodnes. Práce na LD mě baví, 
chodím sem rád, a dokonce jsem se tu 
i zbavil astmatu, které mě celá ta léta, co 
jsem pracoval v pohostinství, trápilo. Práce 
na čerstvém vzduchu je ten nejlepší lék.

ŽZ:	 Dráhu	 lanovky	 na	 Pancíř	 známe	
od	její	stavby	v	letech	1964	–	1970	tak,	
jak	stojí	dodnes.	Myšlenka	vést	lanovku	
touto	trasou	byla	stejná	od	začátku	nebo	
se	uvažovalo	i	o	jiných	variantách?
KG: Vím, že byla v plánu i varianta vést 
lanovku přes hlavní silnici až na parkoviště 
Kaskády. Potom byl ještě projekt, myslím 
že čtyřsedačky v jednom úseku a kabinky 
v úseku druhém. Tento projekt ale 
nevyšel. Pokud by měl někdo zájem si ho 
prostudovat, tak je dohledatelný na netu. 
ŽZ:	 Lanovka	 má	 celkem	 tři	 stanice.	
Nástupní	 nad	 parkovištěm	 Kaskády,	
přestupní	 na	 Hofmankách	 a	 horní	
stanici	 u	 vrcholu	 Pancíře.	 Kolik	 lidí	
je	 třeba	 celkem	 zaměstnat,	 aby	 vše	
fungovalo,	jak	má?	Jistě	se	nejedná	jen	
o	někoho,	kdo	prodá	lístek	nebo	pomůže	
„podat“	sedačku…
KG: Jelikož jsou to vlastně lanovky dvě, 
tak by nás tu správně mělo být osm. Je 
nás tu ale pouze pět a to, že se to dá stíhat, 
je i díky jízdnímu řádu, kdy jedeme po 
půlhodinách. Tak se vlastně vždy jedna 
lanovka točí a druhá by měla stát. Spousta 
návštěvníků to bohužel nechápe a některým 
to ani nelze vysvětlit. Mnohdy to ale 
v silnějších dnech nevychází, a tak si 
chlapi, a hlavně strojníci, pomalu ani 
nestačí odskočit na WC. Na druhou 
stranu jsou ale i dny klidnější, tím se to 
kompenzuje.  
ŽZ:	 Jedná	 se	 o	 jednu	 z	 nejstarších	
lanovek	 v	 naší	 republice	 –	 jak	moc	 se	
tato	lanovka	liší	od	moderních	zařízení,	
která	 můžeme	 vídat	 jinde?	 Nebo	 ať	
nechodíme	 daleko	 –	 jak	 se	 liší	 (kromě	
počtu	 sedaček	 a	 designu,	 tedy	 co	 vidí	

laik	na	první	pohled)	od	té	na	Špičáku?
KG: Tak základ lanovky je tentýž.
Elektromotor, který přes převodovku 
pohání lanový kotouč a ten pak táhne 
nekonečné lano, na kterém jsou sedačky. 
To je, myslím, u všech lanovek stejné. 
Modernější lanovka dokáže odpojovat 
a připojovat jednotlivé vozy a tím je 
nastupování snazší a bezpečnější. Není to 
ale nic úplně nového, tento systém měly 
i starší lanovky, jako byla dvousedačka na 
Sněžku, nebo dodnes fungující na Komáří 
vížku. Moderní lanovka si sedačku připojí 
automaticky, že to ani člověk nepostřehne. 
Další rozdíl je, že konstrukce novějších 
lanovek jsou pozinkované, a tak se nemusí 
neustále natírat jako ta naše. To nám 
zabere hodně času při údržbě. Další věcí 
je hydraulika, my máme vše mechanické. 
Tichý chod moderního elektromotoru 
a plynulá regulace, o kterou se stará 
frekvenční měnič, který my tu bohužel 
také nemáme. U nových lanovek vše hlídá 
moderní elektronika a počítač, u nás je 
vše většinou mechanické. Výhodou ale 
je, že si spoustu věcí dokážeme opravit 
sami, když něco vypoví službu. Je to ale 
jako srovnávat Škodovku z roku 1970 
a třeba nejnovější BMW. Rozdíl ve 
zkratce, pokud nepočítám dopravní 
kapacitu, je asi v celkovém lepším 
komfortu pro cestující. Ale i ta 
naše stará lanovka má své kouzlo.
Naše lanová dráha byla vybudována a 
uvedena do provozu v době, kdy zde 
ještě jezdily parní lokomotivy. Byl bych 
rád, kdyby si toto návštěvníci uvědomili. 
Nemůžete přeci nastoupit do vlaku 
taženého parní lokomotivou a čekat 
komfort Pendolina. Myslím, že lanovek 
stejného typu je u nás posledních pět 
a pomalu ubývají. Na novou lanovku 
asi peníze nebudou, a tak se musíme 
snažit držet tu naši v takovém stavu, 
aby bylo její provozování bezpečné.   
ŽZ:	 Přestavuji	 si,	 že	 pokud	 se	 něco	
porouchá	 na	 zařízení,	 které	 je	 téměř	
technickou	památkou,	není	jednoduché	
sehnat	 náhradní	 díly.	 Je	 například	
nutné	nechat	si	je	vyrobit	na	zakázku?
KG: Naštěstí tu máme dost náhradních 
dílů, které jsou tu z dob dávno minulých. 
Ty co nám docházely, jsme si museli sehnat 
z lanovek, které se likvidovaly – jako 
třeba Jáchymov – Klínovec. Pár dílů jsme 
sehnali třeba na lanovce na Kleti. Výhodou 
je, že se v podstatě všichni náčelníci 
lanovek znají, a tak si dokážeme navzájem 
pomoci ledacos sehnat. Jinak samozřejmě 
některé díly se nechají vyrobit, tam nám 
ale výrobce musí dodat potvrzení o shodě. 
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Nelze totiž využívat díly vyrobené jen 
tak na koleni. Díly jako lana, bandáže 
a ložiska, což jsou nejčastěji měněné věci, 
se dají sehnat bez problémů.  
ŽZ:	Představme	si	situaci,	že	se	lanovka	
najednou	 zastaví,	 jsou	 na	 ní	 cestující,	
které	 je	 třeba	 dostat	 bezpečně	 dolů.	
Vedle	nástupní	 stanice	nad	Kaskádami	
je	 naštěstí	 služebna	 Horské	 služby	
(dále	 jen	HS),	 ale	 i	 samotní	pracovníci	
lanovky	 musí	 být	 na	 tuto	 situaci	
připraveni	a	umět	si	poradit.	Nacvičují	
se	tyto	situace?	
KG: My máme povinnost mít vyškolený 
personál nebo nasmlouvaný tým, který je 
v případě nutnosti evakuace cestujících 
schopen je z LD dle evakuačního plánu 
bezpečně dostat do bezpečí do dvou hodin 
po zastavení LD. Nácvik provádíme 
každoročně my sami, popřípadě ve 
spolupráci s HS. Každý podzim pak máme 
školení práce ve výškách a evakuace 
cestujících z LD. Jelikož tu ale nejsme 
parta mladých sportovců, tak pro jistotu 
máme smlouvu s HS a hasiči o pomoci 
při evakuaci. Kluci jsou opravdoví profíci 
a dokáží bezpečně spouštět cestující 
z LD v podstatě za jakéhokoliv počasí 
a my jim zajišťujeme součinnost. 
A v případě potřeby jsme schopni použít 
k evakuaci i náš tým. Každoročně a již 
řadu let si k nám jezdí hasiči z Plzně 
trénovat evakuaci osob z LD, takže si i 
s nimi můžeme vyměnit zkušenosti, aby 
případná evakuace naostro probíhala 
hladce.
ŽZ:	 Loňská	 turistická	 sezóna	 byla	
co	 do	 počtu	 návštěvníků	 úspěšná,	 na	
Železnorudsko	 vyrazily	 tisíce	 lidí	 a	
využily	svezení	na	lanovce.	Jak	je	to	ale	
s	místními?	Já	osobně	vím	o	pár	lidech,	
kteří	 se	 za	 léta,	 co	 tu	 žijí,	 na	 „naší“	
lanovce	nesvezli	ani	jednou.	Máš	trochu	
představu,	 kolik	 místních	 se	 nechá	
jízdou	zlákat?
KG: Loňská letní sezóna byla asi ta 
nejlepší za těch deset let, co jsem tady. 
Z místních nám sem pravidelně chodí 
sportovci a takoví ti aktivní pěší turisté. 
Jinak sem chodí místní rodiny v případě, 
že jim přijede návštěva. S návštěvou si 
pak udělají společný program a vezmou je 
s sebou k nám na Pancíř. Na rozhlednu 
nebo ke dveřím (pozn. red. „Otevřené 
dveře“ We Love Šumava – obrázek 
na titulní stránce), a pak jdou třeba 
procházkou na Belveder na jedno, což je, 
myslím, oblíbená trasa.
ŽZ:	 Pancířská	 lanovka	 funguje	 jako	
jednosedačková.	 Vy	 jste	 ale	 schopni	
přepravit	 i	 sportovní	 vybavení	 –	 co	
všechno	 je	 možné	 nechat	 lanovkou	
vyvézt?	A	 existují	 nějaké	 výjimky,	 kdy	
přepravíte	dvě	osoby	najednou?

KG: Kromě osobních věcí, jako je taška 
nebo batoh, které si cestující vezou 
s sebou, dokážeme přepravit i větší 
zavazadla jako kufr nebo krosna, ale na 
sedačce zvlášť, a to za poplatek 20,- Kč. 
Lyže si cestující nechávají na nohou, běžky 
v ruce. Přepravíme i koloběžku, kolo nebo 
elektrokolo – ale to pouze s vyjmutým 
akumulátorem! Přepravíme i kočárek, 
ale to jen ty, které jdou složit. Dále pak 
i invalidní vozík. Cestující smí jet pouze 
jeden. Výjimku tvoří cestující s dětmi. 
Děti do pěti let musí jet na klíně dospělé 
osoby. Pokud není dítě větší než doprovod, 
a cestující dokáže dítě uzvednout 
a bezpečně nastoupit, může jet i dítě starší 
5 ti let na klíně dospělého. To jsou takové 
ty případy, kdy má děcko strach jet samo. 
Jinak si s sebou můžete vzít i pejska na 
klín a klidně i bez náhubku, to nám nevadí, 
pokud nás někoho nekousne (smích).
ŽZ:	 Karle,	 závěrečnou	 otázkou	
vždy	 malinko	 odbočím	 od	 hlavního	
tématu	a	ptám	se	na	něco	osobnějšího.	
Tvým	 koníčkem	 je	 hledání	 předmětů	
s	hledačkou	na	kovy.	Jak	ses	k	 tomuto	
koníčku	dostal	a	jaký	je	tvůj	nejvzácnější	
úlovek?	
KG: Jsem moc rád, že se mě na tuhle 
otázku ptáš, protože je to jeden z mých nej 
koníčků. Dalším je pak takové to domácí 
kovoobrábění a technika, jako třeba 
traktory. K hledání pokladů nebo chceš-li 
„detektoringu“, jsem přičichl už jako malý 
kluk. Neustále jsme tu po okolí s klukama 
něco nacházeli a nosili to pak na služebnu 
VB, až jsme tam příslušníkům museli 
lézt pěkně na nervy. Někdy v roce 1997 
jsme si společně s Honzou Lorencem, 
Jirkou Smržem starším a dalšími dvěma 
kamarády pořídili detektor kovů českého 
výrobce. Stál tehdy pro nás docela dost 
peněz, tak jsme se na něj složili. A od té 
doby ve volných chvílích chodím vesměs 
sám hlavně tady v okolí Železné Rudy. 
Detektor už mám samozřejmě svůj osobní, 
ten historický mám doma na poličce. Mám 
pocit, že už jsem tu na Železnorudsku byl 
hledat všude. Dělám si doma červené tečky 
na mapě, kde už jsem byl hledat. Mapa už 
je skoro celá červená. Chodím hlavně po 
starých usedlostech a prastarých cestách, 
které je spojovaly, nebo tu vedly ještě 
v době před osídlením. Spíš než o hledání 
pokladů je to o hledání historie. Dle nálezů 
si pak dávám dohromady, co kde se dělo 
nebo mohlo dít. Takže těmi mými poklady 
jsou z 99 procent knoflíky (mnohdy moc 
hezky zdobené), plomby (drážní, mlýnské 
atd.), mince, ale spíš mincičky v hodnotách 
nejčastěji 1 a 2 krejcarů. Výjimečně nějaký 
stříbrný dvacetikrejcar. Starší minci, jak 
z dob Františka II. (1792 - 1835) nebo 
Marie Terezie (1740 - 1780), se mi zde na 

Železnorudsku nalézt nepodařilo. Mám 
jich už ale plný kyblík. Za celou tu dobu, 
co zde chodím po lesích, už mám vlastními 
nálezy ověřeno, že poklad tu nikdo asi 
nenajde. V dobách dávno minulých tu byl 
nepropustný prales (výjimku tvořily snad 
jen kupecké stezky) a v dobách po osídlení 
tu byl lid značně chudý a krom tvrdé práce 
zde lidi asi neměli zhola nic. Soudím právě 
z nálezů kolem usedlostí. Knoflíky, nářadí, 
oděvní doplňky, drobné mince, obyčejný 
porcelán, prostě nic vzácného. Určitě 
zde obyčejný sedlák nejedl stříbrným 
příborem ze značkového porcelánu.
Pár věcí, které se zde nacházím a stojí zato, 
jsou věci z období 2. světové války, a to 
nejen po Němcích a Američanech, ale také 
po Vlasovcích se různé věci dají nalézt. 
Cennější věci a věci archeo dávám muzeu 
a ty ostatní si nechávám do své sbírky, 
kterou plánuji na stará kolena zpřístupnit 
veřejnosti a pochlubit se svým celoživotním 
dílem (smích). Spolupracuji také s partou 
nadšenců z muzea v Nýrsku vedenou 
Karlem Velkoborským a s časopisem 
Detektor revue, ve kterém mám tu a tam 
nějaký článek o mých nebo společných 
nálezech. V současné době mám jen 
jednoho parťáka Luboše, se kterým občas 
vyrazíme po republice. Mezi mé pro mě 
asi nejcennější nálezy patří nález depotu 
kordíků a meče Luftwaffe a Kriegsmarine, 
které si nějaký důstojník zakopal při 
úprku v lese, a které jsme nalezli právě 
s Lubošem. A přímo z mých osobních 
nálezů je to třeba zlatý prsten s drahokamy. 
Z poslední doby služební známky Gestapa 
a Kriminalpolizei, které jsou mezi sběrateli 
dost ceněné. Mě by ovšem zajímalo, kdo 
je zde na poslední chvíli zřejmě těsně před 
zajetím Američany zahodil. Chtěl bych se 
dopátrat dle čísla známek majitele a zjistit, 
kdo byl jejím nositelem. Vědět kam až se 
vlastně, dá-li se říci, člověk při svém úniku 
před spravedlností dostal, a zdali byl vydán 
a po právu za své činy souzen. V podstatě 
mě baví příběhy mých nálezů, a proto své 
nálezy s nikým neměním, neprodávám 
a u těch zajímavějších si zapisuji jejich 
přesnou polohu. Každý můj nález má pro 
mne svůj příběh, který se váže k dané 
lokalitě. Tímto se omlouvám těm, kteří 
na mě narazí v místech, kde by normálně 
nikoho nečekali a mnohdy se mě i leknou. 
Jinak bych chtěl na závěr poděkovat všem 
místním pamětníkům, kteří mi dávají 
cenné informace. Hodně věcí jsem se 
dozvěděl od paní Marie Antošové, která tu 
už mezi námi bohužel není a byla dlouhá 
léta mým zdrojem informací o historii 
Železnorudska, hlavně období konce 
2. světové války. Chtěl bych jí tímto vzdát 
veliké „děkuji“.

S Karlem Grundem si povídala 
Mirka Frenzlová
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ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,
sezóna je v plném proudu a s ní vám 
přinášíme nové informace, co se bude 
dít v tomto čase u nás na Železnorudsku. 
Tradičně jako každý rok jsme si pro Vás 
připravili letní turistickou soutěž, jejíž 
trasa vede letos okolo Hojsovy Stráže. 
Informační leták jsme poskytli v minulém 
čísle zpravodaje a podrobné informace 
naleznete u nás v Informačním centru. 
Všichni jste ke hře srdečně zváni!

Novinkou bude pro tento rok hra České 
televize „Zastav nečas!“, pro kterou 
jsme byli Českou televizí Déčko vybráni 

jako jedno z „íček“, kde se má soutěž 
realizovat. Soutěž je určená pro rodiče 
s dětmi ve věku do 15 let. Registrovat se 
můžete na stránkách www.zastavnecas.cz 
a soutěžní letáky jsou k dispozici u nás na 
pultu.

Po úspěšném loňském roce budeme 
opět organizovat „Železnorudský 
letňák“. Promítání bude probíhat vedle 
fotbalového hřiště naproti ploše, kde 
se staví Pumptrack. Promítání budou 
v pátek 9. 7. a 13. 8. 2021, a to vždy od 
22 hodin. Ceny vstupenek budou 80,- Kč 

a nabídneme Vám nejnovější a divácky 
atraktivní filmy. Jak už bývá zvykem, 
o film bude možné hlasovat. Tentokrát bude 
možné hlasovat nejen přes Facebook, ale 
i telefonicky nebo emailem. To už necháme 
na Vás. Výběr z filmů se včas dozvíte.

Zároveň pro Vás připravujeme hned 
několik výstav. Jejich obsah si však 
necháme zatím jen pro sebe. Ale nebojte 
se, vše se včas dozvíte.

Barbora Kučeravá,
vedoucí ITC a EC



Železnorudský zpravodaj    7/2021                                    s trana 10

Ředitelský šuplík 
PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Konec nejzvláštnějšího školního roku od války je zde. Letos 
nám covid dal zabrat. Část prvního pololetí jsme učili normálně, 
část rotačně a „jen“ šest týdnů z domova. Během vánočních 
prázdnin bylo jasné, že situace pro školy bude po Novém roce 
velmi nepříznivá. Nikdo se však ani ve snu nenadál, že osobně 
se se žáky shledáme až v polovině dubna, kdy se škola začala 
postupně plnit od nejmladších ročníků. Teprve v polovině května 
byla školní výuka plně obnovena a škola znovu zněla žákovským 
halekáním. Ale pozor, aby výuka mohla probíhat, museli jsme 
se vyrovnat s některými komplikacemi - dvakrát týdně se 
testovat a nosit respirátory celý den ve škole. Postupně došlo 
k rozvolnění, ale testy a roušky nám zůstaly do konce školního 
roku. Hlavně, že mohla výuka probíhat normálně. Období dálkové 
výuky má za sebou skoro šestina dospělého obyvatelstva Železné 
Rudy. Nevím o nikom, kdo by si ji přál v budoucnosti.

Přesto i tady platí rčení o dvou stranách jedné mince. Online škola 
mi přinesla jednu kladnou zkušenost, vzdělávací webináře pro 
učitele. Dalo se jich stihnout velké množství bez zdlouhavého 
cestování např. do Plzně.

Všichni jsme získali nové zkušenosti s dálkovou či rotační výukou, 
bylo to náročné pro všechny účastníky. Proto děkuji pedagogům 
školky a školy za jejich kvalitní práci, rodičům za vstřícnost 
a trpělivost. Všem přeji klidné a slunečné léto. Dětem a žákům 
přeji hodně prázdninových zážitků.

Poznámka na konec. Bouřka a přívalové deště opět poničily naše 
městečko a největší škody škole napáchaly na sportovním areálu. 
Dokonce posunuly umělý koberec. Nic to však není proti zkáze, 
jež postihla několik jihomoravských obcí. S jednou z nich nás pojí 
žákyně naší školy, jejíž prarodiče bydlí v obci Hrušky. Myslíme 
na ně a připojujeme se k pomoci na obnově domova této rodiny.

Ctirad Drahorád, 
ředitel školy

Závody na Belvederu
V červnu se dohání mnoho akcí zastavených covidem. Velice 
aktivní sportovní klub ABC Team Železná Ruda spolu se základní 
školou uspořádali 7. ročník Školního duatlonu. Náš závod je 
tvořen během a jízdou na horském kole. Pečlivě připravená trať 
a kvalitní zázemí závodu – ozvučení, občerstvení, ceny a místo 

pro přihlašování, přivítaly 69 mladých závodníků. Patronát 
nad sportovním zápolením převzal starosta města Filip Smola. 
Závody proběhly skvěle, všechny mladé sportovní naděje 
urputně zápolily nejen se soupeři, ale také s horkým dnem.

Ctirad Drahorád, hlavní rozhodčí

Vrcholící školní rok byl u Broučků ve znamení častějších pobytů 
v přírodě a výletů do okolí Železné Rudy. S dětmi jsme se vydaly 
do hamerského údolí na statek, kde děti mohly vidět hospodářská 
zvířata a zemědělské stroje, které prozkoumaly i zevnitř. Pro své 
kamarády, budoucí předškoláky, připravily malý dárek, popřály 
jim úspěch ve škole a zazpívaly písničku na rozloučenou.

Děti ze třídy Čmeláčci též využily příznivého počasí a vydaly se 
na pěší výlet za město kolem pomníku Barabů až k chatě Rozhlas. 
Tam, s laskavým svolením majitelů, v půvabném prostředí děti 
poobědvaly, vykoupaly nohy v potůčku a zahrály si hry. S radostí 
též předaly „sluníčkový“ dárek na rozloučenou pro své kamarády 
předškoláky.

Perný měsíc čekal třídu Sluníčka. Paní učitelky a paní asistentka 
měly plné ruce práce s přípravou slavnostního zakončení školního 
roku. Vždyť jejich malí svěřenci v září odejdou do 1. třídy. Krásné 
tablo třídy Sluníčka již zdobí vchod do mateřské školy. Přesto 
s dětmi trávily spoustu času v přírodě, vyšly si na výlet spojený 
s opékáním špekáčků na zahradě paní učitelky Milušky. Cestou 
děti poznávaly okolí Železné Rudy, hádaly hlasy ptáků, hrály hry.

Zvláštní kapitolou pro celou mateřskou školu je každoroční 
rozloučení s předškoláky. Jde o slavnostní událost, která 
je příležitostí k bilancování a společně stráveným chvílím. 
Epidemická situace nedovolila, aby se slavnosti zúčastnily děti 
z celé mateřské školy. Proto se zahradní slavnost konala v poměrně 
komorní podobě dětí ze třídy Sluníčka, jejich rodičů a pozvaných 
hostů, kterými byli pan starosta Filip Smola, pan zastupitel Filip 
Brož, pan ředitel školy Ctirad Drahorád a paní vedoucí učitelka 
Marta Windsor. Zahradní slavnost byla zahájena otevřením nového 
dětského hřiště u Základní a Mateřské školy. Pro účastníky bylo 
připraveno chutné občerstvení, na němž se mimo jiné podíleli 
i rodiče předškoláků, za což jim patří upřímný dík. Dále se zábava 
nesla v neformálním a družném duchu do pozdních večerních 
hodin.
Poděkování patří městu Železná Ruda, neboť zařídilo 
dětem výlet vláčkem Šumaváčkem na Černé jezero 
a rodině Karlových, která poskytla dětem chladivé osvěžení. 
Zvláště pro menší děti to byl nezapomenutelný zážitek.
Čeká nás léto s mnoha radovánkami, časem na společné výlety, 
návštěvy a sportovní aktivity. Přejeme všem dobrou náladu, pevné 
zdraví a šťastná setkání.

Hana Königová

Zprávičky ze školky
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Místní kynologové představili své dovednosti dětem
Kynologové ze ZKO Železná Ruda ve spolupráci 
s Policií ČR Železná Ruda připravili na 3. června pro děti 
z mateřské školy ukázku výcviku psů a nejen to.

Sluníčko svítilo už od samého rána, takže se nám ukázka povedla. 
Nejdříve jsme děti přivítali a seznámili je s průběhem ukázky. 
Jako první nastoupil služební pes „Jerry“ Janiny Klimentové 
na zadržení pachatele, který po psovodu házel PET lahve. Pes se 
neměl bát a musel tvrdě zakročit. Zákrok se povedl a pachatel byl 
odveden do vozidla PČR. Dále Renča Neumannová předvedla, 
že i malý pejsek (Jack Russel teriér) dokáže plnit povely jako 

Německý ovčák. Po této ukázce následovala obrana v provedení 
fenky „Cammi“ (Německý ovčák), kde si děti mohly vyzkoušet, 
jaké to je mít na ruce rukáv. Dětí se nám hlásilo hodně a vybráno 
bylo nakonec pět. Po této ukázce následovalo povídání o práci 
policie, prohlídka pomůcek a policejního auta. Úplně na závěr si 
mohly děti nechat udělat otisk prstu. Věříme, že se ukázka líbila 
a těšíme se na další spolupráci. Od dětí jsme dostali hezké obrázky, 
které nám samy namalovaly. Děkujeme za krásné dopoledne.

Renata Neumannová,
ZKO Železná Ruda

Také se vám stává, že neustále v knihovně 
vyhledáváte ty samé, vámi oblíbené, 
autory? Nebo mezi novinkami stále hledáte 
knihy pouze z jednoho žánru? Nic vás 
nenutí půjčit si něco zcela nového, 
vybočujícího z vaší rutiny, bojíte se, že 
neznámý autor nebude tak dobrý, jako váš 
oblíbený, tak stále dokola čtete skoro to 
samé…
Mám pro vás řešení, které můžete pojmout 
formou výzvy. Na internetových stránkách 
www.databazeknih.cz si vytvoříte svůj 
profil, kliknete na nadpis Čtenářská výzva, 
zadáte rok 2021 a můžete začít plnit daná 
témata. Každý rok se vypisuje 20 témat, 
tedy 20 knih, které máte za rok přečíst.

Čtenářská výzva 2021 s novinkami v Městské knihovně Železná Ruda, 1. část
V	měsíci	červenci	si	představíme	prvních	
pět	témat	čtenářské	výzvy	pro	rok	2021:
1.	Kniha	z	lékařského	prostředí
Zde vám naše knihovna může nabídnout 
např. knihu Chirurg od české autorky 
Petry Dvořákové nebo Mlčící pacientku, 
kterou napsal Alex Michaelides. Já osobně 
jsem četla Zamilovanou hypnotizérku od 
Liane Moriarty. Podle názvu můžete čekat 
ryze červenou knihovnu, ale není to tak 
docela pravda. Je tu dobře ukázáno nejen 
lékařské, ale i prostředí stalkingu.
2.	Kniha	obsahující	ilustrace
Z vlastní zkušenosti mohu posloužit 
novou dětskou literaturou, kterou jsme 
v poslední době doma četly s dcerou, a to 
dvě knihy o Tlapkové patrole: Pohádky 
pro všechny tlapky a Dobrou noc, tlapky!, 
tři knihy od Disneyho, které má také 
nově knihovna ve fondu: Nejkrásnější 
5minutové pohádky, 5minutové ospalé 
pohádky, Mickeyho nové 5minutové 
pohádky. Nejsem zastáncem těchto 
zmodernizovaných pohádek (např. 
pohádka O červené Minnie), ale doba 

už je taková a občas to chce nějakou 
tu modernizaci i v pohádkách, děti je 
poslouchají rády.
Asi lepší ilustrovanou alternativou 
jsou Kamarádi z Medového lesa, které 
vám také může knihovna nabídnout.
Starší generace si určitě bude pamatovat 
seriál Byl jednou jeden život. Ráda 
jsem tedy do knihovny vzala knihy 
v krásné pevné vazbě Byl jednou jeden 
život – srdce a Byl jednou jeden život 
– mozek. Rozečtené máme srdce, ale 
líbit se budou spíše větším dětem.
Krásně ilustrované jsou ale knihy: 
Stavitelé z říše zvířat (Emilia Dziubak) 
a Kdo tady bydlí? Domečky zvířat (Radka 
Píro). První zmiňovaná kniha je spíše 
pro větší děti, druhou snadno zvládnete 
se čtyřletým dítětem. Má navíc otevírací 
okénka, takže se do dané nory nebo hnízda 
můžete krásně podívat. S dítětem to můžete 
využít i opačně a ptát se, zda si pamatuje, 
kdo zrovna v této dutině bydlí apod.
Pro dospělé bych zde vyzdvihla 
knihu Místa, kam se nechodí. Mám ji 
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Spolek Šumavské cesty, z. s. zve do Domu sv. Vintíře v Dobré 
Vodě u Hartmanic (u Sušice).

Loňský rok byl specifický – i my jsme museli mnoho plánovaných 
akcí zrušit. Proto se moc těšíme na letošní léto a věříme, že akce 
„Šikovné ruce“ zaujme i vás.

Na několika stanovištích v Domě sv. Vintíře, na jeho terasách 
i v zahrádce se budou vyrábět různé předměty – drobné dárky
pro radost malých i velkých návštěvníků. Akce je určena 
především dětem, ale ze zkušenosti z minulých let víme, že na své 
si přijdou i dospělí.

Všechny výrobky si samozřejmě budete moci odnést s sebou.

A	co	to	bude?
Již tradiční šumavská strašidýlka – tzv. „Šiškouni“, určitě 
oblíbené zdobení látkových tašek, výroba záložek a . . . . . další už 
prozrazovat nebudeme. To bude překvapení.

Tak přijďte!

POZOR! Měníme termín – nikoliv poslední sobota v červenci, 
ale první v srpnu!

DORAZILO DO REDAKCE

. . . . a jsou tu zase „Šiškouni“!

Sobota,	 7.	 srpna	 2021,	 Dům	 sv.	 Vintíře	 v	 Dobré	 Vodě	
u	Hartmanic	(u	Sušice)	v	době	10.00	až	17.00h.
Vstupné	dobrovolné.

Hana Šiková, hlavní organizátorka akce, mobil 605 200 065 
Jana Kolářová, předsedkyně spolku, mobil 6903 265 034

Šumavské cesty, z.s. 
Lidická 1441/28 323 00 Plzeň 

www.sumavskecesty.cz

zrovna rozečtenou, a protože já sama
nevyhledávám známé turistické cíle, ale 
spíše ty tajuplné a skryté, tak nebylo těžké 
se s hlavní myšlenkou knihy ztotožnit. Pro 
dospělé je tu dál např. kniha Gump – pes, 
který naučil lidi žít nebo Vrány od Petry 
Dvořákové.
3.	 Kniha,	 která	 je	 vyprávěna	
retrospektivně
Retrospektiva, též retrospekce nebo 
analepse, je filmový nebo literární postup, 
při němž je přerušena dějová vyprávěcí 
linie a příběh se vrací do dřívějšího 
časového okamžiku. Retrospektiva 
se v příběhu může objevit například 
v podobě vzpomínek některé z postav,
vyprávění minulého příběhu apod. 
Někdy může retrospektiva tvořit značnou 
část příběhu, pak hlavní dějová linie 
představuje pouhý rámec pro minulé 
dějové linie (zdroj Wikipedie).
Z novějších knih na toto téma může 
knihovna nabídnout knihy: Kříďák 
(C. J. Tudor), Království (J. Nesbo) 
nebo Štvanice (Lucy Foley), která se mi 
moc líbila. Skupina třicátníků, oslava 
Silvestra, odlehlé sídlo na Skotské 
vysočině a jedna vražda. Napínavé 
a opravdu chytlavé čtení. Doporučuji.
4.	 Kniha,	 ve	 které	 se	 objevují	
nadpřirozené	postavy
Nejnovější knížka, která přibyla do našeho 
fantasy oddělení, se jmenuje Nasterea 

budeme se čtenářskou výzvou pokračovat 
v dalších měsících. Myslím, že k relaxaci 
na léto je čtenářská výzva ideální volba, 
která je návyková, takže budete určitě 
pokračovat i na podzim, aby byla výzva 
splněna. A určitě vás to donutí vzít do ruky 
i jiné autory a žánry, než na jaké jste zvyklí 
a naleznete jiné oblíbence, které poté 
budete vyhledávat.

Připomínám	také	uzavírku	knihovny:
5. - 6. 7. 2021 - 19. - 21. 7. 2021 

9. - 11. 8. 2021 - 23. - 25. 08. 2021

A ráda bych také upozornila všechny 
čtenáře, že od června do konce prázdnin 
probíhá ruční kontrola všech čtenářských 
kont. Takže pokud máte jinou adresu 
trvalého bydliště, telefon nebo hlavně jinou 
e-mailovou adresu, určitě na to při nejbližší 
návštěvě knihovny, prosím, upozorněte. 
Neaktivní čtenáři se ukládají také ručně 
do archivu s možností opětovného 
načtení čtenáře v případě zájmu o obnovu 
čtenářského průkazu.
Přeji vám krásné léto plné zážitků a hlavně 
mnoho přečtených stran.

Aneta Šárka Soukupová,
knihovnice

od Petry Stehlíkové, vydaná tento rok. 
Je to již třetí díl, kterému předcházeli 
Naslouchač a Faja. Ráda bych sem 
zařadila i knihu Kořist (Darcy Coates), 
ale bohužel konec této knihy mě vyvedl 
z omylu. Škoda, už jsem se těšila 
na nadpřirozeno. Každopádně i tato 
hororová kniha určitě stojí za přečtení, 
budete se bát i bez nadpřirozených postav.
5.	Kniha	vydaná	před	sto	a	více	lety
Není nad klasiku. Knihy, které byly vydány 
před tolika lety, a přesto se tisknou nová 
a nová vydání, si opravdu zaslouží náš 
obdiv a úctu. Knihovna disponuje velkým 
množstvím těchto klasických děl. Z nových 
vydání do knihovny v poslední době 
přibyly např. knihy: Malé ženy 
(L. M. Alcott), Lesk a bída kurtizán 
(Honoré de Balzac) nebo Ženitba 
(N. V. Gogol), což je úžasná komedie 
o jedné nerozhodné nevěstě. Možná by 
někdo raději volil divadelní představení 
této klasiky, ale i knižní verze určitě 
člověka nadchne. Konec vás pobaví 
a hned vám vytane na mysli jedno české 
přísloví. Zajímavý je i Gogolův osud, 
který rozhodně stojí za přečtení.

Původně jsem myslela, že zde shrnu 
všech 20 témat, ale pod každé téma spadá 
v knihovně tolik knihovnických novinek, 
o kterých by člověk mohl vyprávět, že 
mi to zatím vyšlo jen na pět témat. Určitě 
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Vážení čtenáři,
v závislosti na změně termínu uzávěrky Železnorudského 
zpravodaje na 25. den daného měsíce nám bude v přehledu událostí 
za uplynulý měsíc chybět posledních několik dnů. Nejde o nic 
zásadního a v případě výjezdu po tomto datu událost zmíníme 
v dalším čísle zpravodaje. I když tedy nyní zmiňujeme zásahy 
a činnost za necelý měsíc, událo se toho víc než dost.

Události	za	červen	2021:

8.	 6.	 2021	 –	 Dopravní	 nehoda – Původně jsme vyjížděli 
společně se stanicí HZS Železná Ruda k požáru automobilu se 
zaklíněnou osobou po dopravní nehodě u nádraží v Alžbětíně. 
Při našem příjezdu na místo naštěstí pracovní zametací stroj, který 
spadl do rokle, nehořel, ale řidiče pod sebou zcela zavalil.

Řidič byl při vědomí, ale strojem byl přimáčknutý do země 
a mohl ztěžka dýchat. Stroj se nacházel v nestabilní poloze na 
boku, asi 6 m pod úrovní silnice v potůčku, zachycený kabinou 
o strom, který zabrzdil jeho další pád. Téměř nulový prostor 
pro manipulaci a přístup k řidiči, náročný podmáčený terén 
a váha stroje komplikovaly jakýkoliv pokus o vyproštění. 
Byl povolán automobilový jeřáb a technický kontejner z HZS 

9.	 6.	 2021	 –	 Požár – Za silného deště s bouřkou jsme vyjeli 
k požáru meze na bývalém Zhůří u Keplí. Při našem příjezdu
zde již zasahovala jednotka HZS Železná Ruda, která menší
požár likvidovala pomocí vysokotlakého proudu. Požár vznikl 
po úderu blesku, kdy zde nespadla ani kapka deště, ale o 2 km dál 
končilo pásmo bouřky a deště.

22.	 6.	 2021	 –	 Technická	 pomoc – Po půl druhé v noci jsme 
během silné bouřky vyjeli k zatopenému sklepu ve Sklářské 
ulici. Voda se valila Debrnickou alejí, vytopila několik domů 
a splavila písek, bahno a kamení právě do Sklářské 
ulice. Společně se stanicí HZS Železná Ruda jsme 
provedli provizorní odklonění přitékající vody.

Klatovy, mezitím jsme použili jak vysokotlaké zvedací vaky, tak 
vyprošťovací zařízení a další technické prostředky pro uvolnění 
tlaku na řidiče a nadlehčení stroje alespoň o několik centimetrů. 
Na místě kromě Zdravotnické záchranné služby Železná Ruda 
také přistála Letecká záchranná služba z Líní.  Po příjezdu jeřábu 
byl stroj dostatečně nadzvednut a řidič mohl být vyproštěn 
a předán do péče lékařů a poté letecky transportován  do nemocnice.

Další naše společná činnost znamenala úklid následků nehody 
a vyproštění havarovaného stroje z rokle.
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22.	 6.	 2021	 –	Technická	 pomoc	– Stanice HZS Železná Ruda 
vyjela ještě k několika dalším událostem souvisejících s nočním 
přívalovým deštěm. K jedné z nich jsme vyjeli i my a to bylo 
odčerpání rozsáhlé laguny z fotbalového hřiště, aby nedošlo 
k poškození trávníku. Pomocí plovoucích čerpadel a kalového 
čerpadla byla laguna během více než dvou hodin odčerpána.

23.	 6.	 2021	 –	 Technická	 pomoc – Další noc přišly nové 
přívalové deště s bouřkou. Tentokrát jsme již byli připraveni, 
protože jsme přes den naplnili několik desítek povodňových 
pytlů s pískem. Ty jsme v noci využili ke stavbě hráze v 
Debrnické aleji a svedení části tekoucí vody z luk mimo 
obydlenou oblast ve Sklářské ulici. Nicméně i tak došlo k 
významnému poškození povrchu celé Debrnické aleje, a proto 
pokud nemusíte, nedoporučujeme ji navštěvovat. Vzhledem 
k podemleté silnici u hřbitova nedoporučujeme sem zajíždět 
ani s vozidly.

Výcvik	plnění	Bambivaku
Název by mohl evokovat nějakou dětskou hračku, ale jedná se o 
speciální vak zavěšený pod vrtulníkem, který se plní vodou a je s 
ním následně prováděno hašení převážně lesních požárů většího 
rozsahu na nedostupných místech nebo ve výjimečných případech 
i větších budov.

Výcvik proběhl u Keplí, kde jsme nerušili žádné ptactvo ani 
chráněné zvířectvo. Na místo přiletěl vrtulník BELL letky Policie 
ČR z Prahy, který je u těchto událostí nejvíce využívaný. Objem 
vaku na hašení je běžně 800 – 1000 l vody, případně vody se 
smáčedlem, pro zvýšení hasebního účinku. Pro plnění se používají 
speciální proudnice a každé ze dvou vedení obsluhují dva hasiči. 
Práce pod vrtulníkem je poměrně náročná, neboť vítr z vrtulníku 
je velmi silný člověka dokáže snadno shodit na zem.
Samotné plnění trvá 10-15 vteřin. Video a fotogalerii z výcviku 
naleznete na našem facebooku.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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SPORT

Železnorudská atletika
Po skončení mimořádných protipandemických opatření uspořádal 
Český atletický svaz 2. června celorepublikové otvírání atletických 
stadionů soutěží Atleti spolu. Na našem školním stadionku 
proběhly závody školáků ve víceboji. Účastí 58 aktivních malých 
atletů jsme se přidali k dalším 22 000 atletů z 255 oddílů z celého 
Česka. V Železné Rudě byl minulý rok založen atletický kroužek 
v rámci Českého atletického svazu. Všichni členové, 29 mladých 

sportovců, jsou registrováni a mohou se účastnit atletických 
závodů. Atletika železnorudských školáků má dlouholetou tradici. 
Víceméně jsme se věnovali tréninku jednotlivých disciplín 
a závodní činnost se smrskla pouze na školní přespolní běh. 
Od nové atletické sezony jsou v závodní činnosti zejména 
mladší dívky. Po skončení jarní zkrácené soutěže v oblastním 
přeboru mladšího žactva naše družstvo překvapilo svými výkony 
a obsadilo v konkurenci atletických oddílů skvělé 4. místo. Soutěž 
pokračuje hned po letních prázdninách 8. září čtvrtým kolem
soutěže v Plzni.

1. AK Škoda Plzeň A   347,5 b.
2. AK Škoda Plzeň B   306,5 b.
3. AC Domažlice    136,5 b.
4. AKR Železná Ruda   84,0 b.
5. Atletika Klatovy   69,5 b.
6. TJ Sušice    48,0 b.
7. AK Škoda Plzeň C   0 b.

V soutěžích družstev jsou vypsané všechny atletické disciplíny 
od krátkého sprintu, přes dlouhý sprint, střední tratě, překážkový 
běh, vrh koulí, hod míčkem, po skoky do dálky a do výšky. 
Děvčata trénují více disciplín a do soutěže jsou nasazována podle 
nejlepších výkonů z tréninků. Trénink na školním tartanu je velice 
pestrý. Tréninkovou i závodní činnost řídí stále aktivní atletka 1. 
ligy Kateřina Strnadová. Od září začnou další soutěže pro všechna 
naše družstva.

Ctirad Drahorád, trenér
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Lesy ČR vybudovaly v r. 2017 v Železné Rudě na Grádelském 
potoce „Kneippovy lázně“. Obdobná zařízení se nachází 
v Bavorsku např. v městském parku v Regenu nebo v Bad 
Kötztingu, kde se řadu let před Covid pandemií pořádal
v lázeňském parku „Bad Kötztinger Kneipp festival“. 
Metoda Kneipova léčení měla všude od svého počátku 
do současnosti své zastánce, ale také velké odpůrce, kteří 
připomínali naopak jména Hippokrates a Vincenz Priessnitz. 
V Praze byla již tehdy k dostání v českém překladu Kneippova 
kniha Meine Wasserkur, ale také i Kneippův „pravý chléb“. 
Na web. stránkách: www.kneipp.com./cz se přesvědčíte, 
že současná Kneippova nabídka je velice pestrá a s léčbou vodou 
nemusí vždy souviset.

V r. 1893 kněz S. A. Kneipp (1821-1897), rodák z Horního 
Švábska, navštívil Prahu a uskutečnil v Čechách několik 
přednášek. Jeho pražský pobyt vzbudil u české laické 
i odborné veřejnosti nebývale velkou pozornost. Následující 
příspěvek - Přednáška far. Kneippa, byl publikován v Národních 
Listech dne 11. 04. 1893 a je uveden v transkripci zcela 
v původním znění, opraveny byly pouze zjevné chyby v textu.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Známý apoštol hydropathického léčení, farář Sebast. Kneipp 
z Wörichshofenu v Bavorsku, zavítal včera nakrátko do Prahy 
a měl ráno o deváté hodině přednášku ve velkém sále žofinském 
o svém způsobu léčitelském.

Posluchačstva sešel se počet veliký; zastoupeno bylo zejména 
duchovenstvo četně, a také pan arcibiskup zavítal na Žofín. Farář 
Kneipp, muž 72letý, těší se opravdu vzácně zdravému vzezření, 
hlas jeho jest mohutný a zvučný, slova přesvědčivá, takže i ti, kdož 
tak zcela přesvědčeni nejsou, že by se těžké akutní a jiné choroby 
vyléčiti daly pouhým namáčením do studené neb teplé vody, přece 
jen naslouchají s interessem výkladům jeho, dokazujícím nutnost 
navrácení se k prostšímu, střídmému, přiměřenějšímu způsobu 
života, a dovolávajícím se levného, všemu lidu přístupného léčení 
— vodou.

Již před devátou hodinou ranní bylo v sále žofínském plno —
dostavili se mnozí plnokrevní Němci, patrně „kletba“ zdejší 
„Bohemie“ nad Žofínem vyřčená účinkuje jen od případu 
k případu. Před zahájením nějakou chvíli ve vedlejším sále farář 
Kneipp ordinoval; když vystoupil na pódium, vítán byl potleskem 
a také „Sláva!“ se ozvalo.

Prof. P. Ježek uvítal jej českou a německou řečí a představil 
světoznámého faráře Sebastiana Kneippa z Wörichshofenu, faráře 
a lékaře v jedné osobě, který přišel, aby vyhověl přání svých 
ctitelů a stoupenců v Praze a promluvil o své methodě léčební 
a přirozené životosprávě.

Jako bývalý jeho žák a místopředseda spolku Český Kneipp 
pokládá si za čest, že může obecenstvu představiti svého přítele 
a rádce, far. Kneippa, jakož i jeho průvodce, P. Stickla.

Hned na to ujímá se slova farář Kneipp. Po krátkém úvodu, zmíniv 
se o podstatě hydropathie, pojednává o své methodě, a sice uvádí 
hned určité případy. Kolik tisíc obětí např. vyžaduje spála u dítek 
— a přece není to pochopitelno, pováží-li se, jak jednoduchý jest 
tu prostředek záchrany.

V klášteře, v našem městě, nalézalo se neméně než 24 dítek, 
onemocnělých spálou; všecky byly zachráněny; a jak? Ošetřovatelé 
- mniši brali je z lože a namočili je do připravené vody, načež opět 
je uložili do postele. Když pak dítky naříkaly, dal se jim obkládek 

Farář Kneipp v Praze namočený ve slané vodě a za den neb dva neobjevila se již spála. 
Nebezpečí pominulo.

Dále vypravuje farář Kneipp o sladovnickém z Mnichova, jenž 
přišel s rheumatickým ramenem, zaobaleným v bavlně. Nenalezl 
jinde pomoci a přišel konečně do asylu Kneippova. Bázlivě kráčel 
do oddělení k vodě, ale za jistou dobu vrátil se pozdraven a nechtěl 
více slyšeti o své bavlně.

Takřka po jednom použití vody bolest ustala a zakrátko chasník 
byl úplně uzdraven. Hospodář jeden, jejž přivezli ho na voze a 
jenž nemohl se takřka hnouti, po prvém řádném použití vody 
přišel druhého dne pešky. Farář Kneipp uvádí jiné ještě, přímo 
zázračné úspěchy, ohrazuje se však proti výtce, která se mu činí, 
že by byl mastičkářem; snaha jeho jest pomoci trpícím.

Dvě věci jsou jisté; předně, že léčení vodou pomáhá a za druhé, 
že všude lze methody této použíti a že jest nejlevnější; prostředky 
léčivé jsou stejně přístupny nejchudšímu jako boháči. Zapotřebí 
jest jen vědra, vany a polévače — ničeho jiného. Dvě, tři 
poloviční lázně v týdnu stačí k zachování zdraví. Dále také není 
tento způsob léčení příliš krutý. Farář Kneipp vypravuje o mladé 
paní, která trpěla neobyčejně silnými křečemi žaludečními. Byla 
léčena morfiem a účinek byl ten, že křeče povolily, na to spala 
celou noc, avšak druhého dne dostavily se zlé účinky: bolení 
hlavy, vrhnutí a konečně opět křeče. Byla vyléčena návodem 
z knihy faráře Kneippa. Lékař, seznav tento účinek, odebral se sám 
do Bavor, studoval zde methodu řečníkovu a stal se rozhodným 
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její přívržencem. Farář Kneipp předvolán byl také před soud, aby 
zodpovídal se z mastičkářství; proti tomu se ohradil, nabídnuv 
soudu, že za každého svého nemocného, jehož buď lékaři se 
nezřekli, neb jehož stav nebyl prohlášen za beznadějný a jejž léčil, 
ochoten jest zaplatiti 100 marek. Při tom ovšem pánům lékařům 
mimochodem farář Kneipp trochu přisolil: nechť své nemocné 
léčí, pak nebudou míti zapotřebí utíkati se ke starému faráři. Voda 
a byliny jsou prostředky léčivými. Léčení vodou není nijakým 
velkým nebývalým vynálezem, — vždy jednotlivci používali této 
léčivé síly. Ale jisto jest, že dělo se to příliš násilným způsobem. 
Proto také léčení to nebylo vždy oblíbeno, a proto časem minulo 
se s výsledkem. Farář Kneipp doporučuje při tyfu např. namáčení 
do studené vody pouze na několik vteřin, což nemocnému je jen 
příjemno, kdežto dosud bývá v nemocnicích ponechán i 9 minut 
v lázni.

Po přestávce asi pětiminutové promlouvá řečník o moderní 
nemoci, chřipce, a praví, že nemůže pochopiti, že tolika lidí trpí 
i podléhá této nemoci. Na sta osob bylo vyléčeno léčením dle 
methody Kneippovy a nic není snazšího, než to.

Rychle, na jedinou minutu, ponoří se nemocný do vody, načež 
ulehne opět do lože a přikreje se — ne příliš. Když horkost znovu 
se dostaví, ponoření se opakuje a po několikerém opětování jest 
chřipka tatam. — Jaké obavy panují před cholerou! A přece bylo 
by žádoucno, aby šlo se choleře vstříc za včas a beze strachu. 
Roku 1855 léčil Kneipp a s úspěchem choleru dle svého způsobu. 
I v Hamburku, za nedávných hrůzných dnů, s úspěchem 
bylo methody té použito. Cholera hlásí se již 6 až 10 dní před 
vypuknutím. Neklid v životě, nechuť k jídlu jsou návěštími, 
konečně dostaví se bolest a známé příznaky, jimž následuje 
úplný rozklad v nitře. — Prostředek faráře Kneippa směřuje k 
tomu, aby nemocný přiveden byl co možno rychle do potu; jak 
to se podaří, jest nemocný zachráněn. Učiní-li se to již, jakmile 
předzvěst cholery se ohlásí, předejde se choleře. To daří se např. 
i při neštovicích, jimž dá se předejíti rovněž používáním vody.

Léčení cholery spočívá v obalení zachváceného rouchem, do 
studené vody namočeným, přes něž pak dají se režná prostěradla, 
v horké vodě namočená. Farář Kneipp promlouvá dále o úkazu, 

jak značné množství mladých lidí, zejména studentů, před samým 
cílem životním mře následkem nesprávného způsobu života. Jak 
mnoho lidí dosáhnouti by mohlo 70 neb 80 let, a hynou v 50, 60! 
Co jest nervosita, která zachvátila nyní celý svět a jíž jen tak málo 
lidí dovede vzdorovati? Jest to slabost těla, která také na ducha 
působí. Pak přechází k jiné věci . . .

Jsem vykřičen jako člověk podivných názorů, ale nechť jen každý 
přemítá o tom: velká chyba stala se zavedením kávy.

Drastickým způsobem léčí farář Kneipp účinky kávy, které v tom 
se jeví, že káva při trávení odvádí pokrm a zanechává „příjemný 
pocit“. Ta matka hřeší na svém potomstvu, která oddána jest 
vášnivému požívání kávy. — Šlechtična jakási uchýlila se 
do asylu Kneippova se čtyřmi dětmi, stiženými různými chorobami. 
„Paní hraběnko — pravil po svém způsobu farář Kneipp — 
čtyři takové mrzáky jako vaše dítky jsou, jsem pohromadě ještě 
neviděl.“ Matka se ohrazovala, že dítky její dostávají nejlepší vína 
a výbornou kávu.

Zaveden ovšem zcela jiný životní pořádek, odstraněny lihoviny 
a káva a když po šesti nedělích odjížděly, nemohli se hosté dosti 
vynadiviti, jak dítky prospívaly. Řečník odporučuje jako náhražku 
kávu ze sladu, která trávení neporušuje a sama jest výživnou. 
Nejlépe žijeme vlastně, žijeme-li jako nejchudší z nás.

Proto nutno se vrátiti k jednoduchému, prostému způsobu života 
— a tím přiblížíme se také rozluštění otázky sociální (Výborně!), 
nebo když vrátíme se k takovému způsobu života, nebude žádných 
chudých. Též pro jednoduchý, přiměřený oděv řečník láme kopí. 
Farář Kneipp poukazuje k svému věku 72 let a míní, že přirozený 
způsob života jest dojista vzácný statek, který každý osvojiti 
si může.

Po čtyřicet let zabývá se farář Kneipp léčením vodou, a jak 
praví, činí tak jedině z lásky k lidstvu. Těšilo by jej, kdyby také v 
Praze nauky jeho došly ohlasu. Po doslovu prof. P. Ježka schůze 
skončena. Farář Kneipp vyznamenán hlučným potleskem.

Josef Růžička, Plzeň
josruzicka@email.cz
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 ČESKÁ MENŠINOVÁ ŠKOLA V ŽELEZNÉ RUDĚ – 3. část
   Tedy v září 1924 se novým správcem školy stal pan Alois Kusovský, vedl ji po dva školní roky a  byl to muž velice činorodý 
a aktivní, jak uvádějí zápisy ve školní kronice. Při organizaci a řízení školy v našem městě, staral se i o zřízení českých škol a školek 
v blízkém i vzdálenějším okolí.
   „Radostným zjevem je zřízení a otevření české školy na „Hůrce“ dne 26. 10. 1924. Škola slavnostně otevřena za přítomnosti pana 
okresního hejtmana sušického a zástupců českých obranných jednot a četných Čechů z okolí. Ze Železné Rudy se dostavili četní 
Češi se správcem školy. Česká škola na „Hůrce“ nazvána školou „Klostermannovou“. Nechť škola ta cíle svého se nemine 
a vyplní poslání své.“
   Proto také na další slavnost školy na Hůrce byla koncem školního roku pozvána paní Betty Klostermannová a 30. května 1925 
slavnostně přivítána na železnorudském nádraží.    
   Pan A. Kusovský (za podpory spolků) pak obrátil svou pozornost na předškoláky, aby i jim zajistil výchovu v českém jazyce ještě 
před vstupem do první třídy.          
   „Správce školy Alois Kusovský sleduje školní poměry v Železné Rudě, cítí potřebu zřízení mateřské školky a opatrovny. Za tím 
účelem podnikl soupis dítek do mateřské školky a získal 41 dítek v Alžbětíně a na 40 dítek v Železné Rudě Městysi. Našed pak 
vhodnou místnost a předloživ rozpočty, přistupuje k uskutečnění tohoto díla. Dne 26. III. 1925 přijela komise v čele s panem školním 
inspektorem Ant. Follprechtem, aby zjistila místnost (v Alžbětíně)v hostinci „Pod Javorem“ - patřící státní lesní správě a stanovila 
podmínky k vyučování. Místnost shledána vhodnou a po stanovení určité adaptace povolena k zmíněnému účelu.“
   Krátce na to byla povolena MŠ také v Železné Rudě, avšak nastaly potíže. V alžbětínském hostinci nebyly včas dokončeny úpravy 
a ve městě zase nájemník prodlužoval vyklízení vyhlédnuté místnosti pro školku, ač mu byl nabídnut „krásný náhradní byt“. 
A tak se pan Kusovský hned ještě v roce 1925 rozhoduje pro stavbu nové školky a opatrovny. 
   „Správce školy na podnět pana školního inspektora A. Follprechta a pana poslance Dr. Fr. Lukavského (poslanec a majitel hotelu 
Praha) zahajuje akci ku stavbě mateřské školky a opatrovny v Železné Rudě, jež spolu s odborem NJP (Národní jednoty pošumavské) 
a odborem Ústřední matice školské v Plzni má toto dílo realisovati. Akce povede se sbíráním peněz, letáky, prodejem cihel 
a pořádáním slavností. Správce školy účastňuje se na akci slavnostní pro položení základního kamene ke stavbě školky, jež 
se má v letní sezoně uskutečnit.“
   O konkrétním místě pro stavbu české školky se ale v kronice nedočteme, ovšem akce na podporu její výstavby se začaly slibně 
rozjíždět.

   „Dne 14. června pěvecký kroužek „Lumír“ Praha II podnikl výlet na Černé jezero a při té příležitosti uspořádal koncert v hotelu 
„Kroupa“. Zdařilý koncert, četně navštívený, přinesl značný čistý zisk ve prospěch stavby školky.“
   Ještě 15. srpna 1925 došlo k další slavnosti na podporu stavby mateřské školky a opatrovny. A tou byla „majestátní“ matiční 
slavnost, jíž se zúčastnili mnozí význační hosté. Avšak se začátkem nového školního roku další aktivity v tomto směru utichly. 
    „Správce školy A. Kusovský rozvinul svoji činnost i mimo Železnou Rudu a zasáhl … do Dešenic.Častým dojížděním tamže 
seznámil se s českými rodinami a podnikl akci ku zřízení české školy tamže předloživ MŠANO (Ministerstvo škol a národní osvěty) 
v Praze soupis dítek přihlášených do české školy v Dešenicích a žádost rodičů o zřízení české školy tamže … získav pro českou školu 
místnost v německé školní budově. Za tuto práci dostalo se správci školy A. Kusovskému uznání od pana školního 
inspektora v Plzni.“
    „Neméně radostným zjevem bylo otevření II. třídy při české škole v Hamrech – Hojsově Stráži po jednoročním trvání této školy, 
kde za součinné podpory správce školy A. Kusovského 
tamní správce školy Karel Krátký tuto akci provedl. Oba hodlali zříditi ještě českou školu v Zelené Lhotě, leč pro nedostatek místnosti 
vhodné a příliš velké zaneprázdnění tuto akci provésti nemohli.“

Foto zdroj: www.portafontium.eu
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   Panu Kusovskému leží na srdci také doprava dětí do školy a úspěšně o tom jedná s ředitelstvím státních drah.
   „Pro dítky navštěvující zdejší školu ze Železné Rudy – Alžbětína a ze Špičáku podniknuta správcem školy A. Kusovským rozsáhlá 
akce, aby zaveden byl školní vlak, tj. aby lokomotiva s jedním vozem vypravena byla z pohraničního nádraží, dovezla dítky 
do Železné Rudy zastavíc na silnici a pak jela dále na Špičák, odkud by vzala tamější školní dítky a opět zastavíc na silnici přivezla 
je do školy. To mělo býti pro zimní období, kdy dítky stěží mohou po zavátých cestách
obtížnou chůzí do školy se dostati. Tento způsob dopravování dítek zde již byl a byl před dvěma roky z důvodů úsporných zrušen. 
Za pomoci místního škol. výboru, odboru NJP (Národní jednoty pošumavské) zde i v Hamrech, jakož i porozuměním řed. stát. drah 
v Plzni pro potřeby menšin bylo této blahodárné akce dosaženo a v zimních měsících až do května jezdil tento škol. vlak, čímž 
docházka do školy byla velmi pravidelná a výmluv na obtížnou cestu nebylo.“
    Při pročítání Kroniky obecné školy v Železné Rudě je evidentní, že prioritou v novém Československu bylo otevírat české školy 
v německém prostředí. Proto také v pohraničí stačilo k otevření nové české školy méně přihlášených žáků než ve vnitrozemí a takové 
školy byly všemožně podporovány úřady, spolky i soukromými osobami. Chudým dětem byly hrazeny polévky, dostávaly ošacení, 
obuv a jiné věci, byly obdarovány českými knihami atd.
    V závěru školního roku 1925 – 1926 se v kronice ještě dočteme, že správce školy poslal 7. 6. 1926 MŠANO žádost o zřízení české 
školy ve Zhůří, ovšem o její realizaci už není známo.
    Dvouleté působení pracovitého pana Antonína Kusovského na zdejší škole končí, protože s platností od 1. září 1926 je ustanoven 
definitivním řídícím učitelem ve Františkových Lázních. 
    Jeho nástupce, pan Jaroslav Červenka, potom vede železnorudskou menšinovou školu po dobu deseti let. A stal se tedy i jedním 
z protagonistů slavnostního otevření nové menšinové české školy v Železné Rudě.

                                                                           Připravila Lidmila Kovácsová

Mezinárodní 
den rysů

Přijďte s námi oslavit den rysů.

Akce se koná dodatečně jako součást oslav Mezinárodního 
dne rysů, který byl vyhlášen 11. června.

Kdy: 11. července 2021
Kde: Environmentální centrum města Železná Ruda,
        1. máje 12, Železná Ruda

Následuje:

 Výroba rysích butonů a další hry 
a soutěže s rysí tematikou pro 
děti i dospělé

Program:

10:00 a 13:00 Rysové šumavských lesů 
- povídání se zooložkou Elisou Belotti 
o volně žijících šumavských rysech

 maximálně 60 účastníků
 vstup volný

Kontakt:
+420 606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.cz
elisa.belotti@npsumava.cz
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

1. Najdi a zakroužkuj v osmisměrce názvy stromů

2. Rozděl stromy do dvou skupin
listnaté

jehličnaté

3. Nakresli svůj oblíbený strom

DĚTI,	SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději	do	31.	7.	2021) a můžete vyhrát věcnou cenu, naši Železno-
rudskou čepici, nebo čelenku dle vlastního výběru. Stačí vyplnit jméno a telefonní číslo, abychom výherce mohli kontaktovat. Přejeme hodně štěstí.

JMÉNO a PŘÍJMENÍ: ..................................................  TELEFONNÍ ČÍSLO: .................................................
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Elektrokolem
pokrásáchŠumavy

Letošnímodely horských elektrokol a kol,
dětské vozíky a sedačky.
Zdarma cyklistické helmy amapy.
Individuální přístup,možnost dovozu a
odvozu kol dle domluvy.
Firemní akce namíru.

„protože cesta může být cíl“

Půjčovna elektrokol a horských kol
v ŽeleznéRudě již od roku 2016!

ADRESA:NadRybníkem 356, Železná Ruda
E-MAIL: info@elektrokola-sumava.cz
TELEFON: +420 602 522 270
WEB: www.elektrokola-sumava.cz
FB: elektrokola-sumava.cz

placené inzerce
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BÁJEČNÉ DĚTSTVÍ V ŽELEZNÉ RUDĚ – část IV.
V červnu se vám, milí čtenáři, představil malý Václav Rezek – rybář. V červencovém pokračování to bude 

malý Václav Rezek – žáček třetí třídy. Hezké počtení.

Potom však nastal podzim a s ním typické šumavské počasí – déšť trvající nepřetržitě několik dní a „na přilepšenou“ mlha,
sahající až k zemi.

Táta se včas ovšem na zimu připravil. Ve sklepě byl dostatek uhlí, dříví, v seníku dostatek sena a šrotu. 
Ano, naše hospodářství se časem již natolik rozrostlo, že v kůlně radostně hopkalo třicet králíků, jedna koza, 
v chlívku pak hned dva čuníci (jednomu prý by bylo smutno). V kurníku se hrdě natřásalo dvanáct slepic 
i s kohoutem. Koza prý byla nutná pro výživu obou čuníků.

Můj manévrovací prostor pro pohyb v terénu byl podzimem radikálně omezen. Začal jsem být užitečný. Pomáhal jsem mamince 
s opravami sešitů tím, že jsem jí vždy sešit nalistoval na aktuální stranu a rozevřel, po provedené opravě pak opět složil. Tuto pomoc, 
kterou jsem jí ochotně poskytoval několik let, mamka vítala a dost jsme se u toho nasmáli …

Maminka byla tak zvaná „elementaristka“, což byla v tehdejším školském systému specializace pro 1. – 3. postupný ročník. 
Vždy dovedla své prvňáčky až do třetí třídy a potom je předala kolegům a vrátila se zpět k další generaci prvňáčků.

Byla v tom asi dobrá, měla vždy výborné výsledky a hodnocení školních inspektorů i rodičů žactva. Pamatuji si, že známý český 
herec - Mistr Pavel Nový v jednom z televizních pořadů vzpomínaje na své dětství v Železné Rudě, zmínil se o paní učitelce Jarmile 
Rezkové a jejím mateřském přístupu k „mini“ žáčkům.

Jelikož je Mistr Nový asi o sedm let mladší nežli já, domnívám se, že i jeho sešity prošly mýma rukama při výpomoci mamince 
s opravami. Nemohu ale s jistotou potvrdit, zda to byl od přírody „mazal“ nebo žák „pečlivka“. Osobně jsem jej nepoznal – byl přece 
jenom vůči mně „bažant“…

Někdy v tomto období přibyl do naší třídy nový žák, jakýsi Otto Tomášek. Byl to od pohledu hrubián, neukázněný holomek narušující 
kolektivní dobrovolnou kázeň naší vzorné třetí třídy obecné…

Mně se nelíbil od samého počátku, navíc seděl v lavici přímo přede mnou, jinde nebylo volné místo. Byl to ďábel – pokušitel. 
Kde mohl, tak škodil.

Jednoho dne o velké přestávce se jen tak otočil a jedním pohybem shodil úmyslně všechny mé sešity a učebnici na podlahu.

To jsem již nevydržel. Uchopil jsem do své pravačky plastový penál, zamýšleje jej praštit řádně po hlavě. Jenže Otík byl již na útěku. 
Ve chvíli, kdy má ruka spustila smrtící úder, měl již asi metrový náskok. V tu chvíli ovšem vylétla nečekaně z penálu násadka 
i s pérem, dosud vlhkým od inkoustu. Pérko se zarylo do Ottova krku a násadka trčela kolmo vzad jako šíp, vystřelený rukou 
zkušeného indiánského bojovníka. Zasažený Sioux spustil takový řev a kvikot, jaký jsem v životě dosud slyšel jen jednou. To když 
táta postřelil při domácí zabíjačce ve sklepě našeho čuníka služební pistolí ráže 7,65.

Ota, postřelený a stáleřvoucí škůdce, oběhl s šípem v krku dvakrát třídu a chystal se vyrazit ze dveří, kde ovšem vpadl přímo 
do náruče pana učitele Cihláře, právě vcházejícího do hodiny zeměpisu.

Ten jej odvedl do sborovny, kde byl zbaven šípu, dezinfikován, avšak k mé malé radosti nebyl skalpován. Já jsem to odnesl svou první 
poznámkou v životě do žákovské knížky, cituji: „O velké přestávce zranil spolužáka svým pérem…“ podepsáno učitelem Josefem 
Cihlářem. Co říkáte, s ohledem na můj nízký věk dobrá reklama, že? Tehdy jsem ovšem ještě netušil, proč se moji rodiče doma 
při čtení této poznámky tolik smáli…

Měl jsem však i nadále obavy, že se mi Otík bude mstít za tu potupu před celou třídou, a to oprávněné. Jakmile mu otrnulo, 
opět začínal provokovat.

Naštěstí v tu dobu pobýval u nás na půlroční zotavené můj drahý bratránek Pavel Zoubek.

Chodil do páté třídy a byl silnější. Ten si vzal Otu Tomáška na hřišti „do parády.“ Nasadil mu „kravatu,“ potom „dvojitého Nelsona“ 
a následně „válečky.“ Zloduch Otto nebyl zas tak hloupý, aby nepochopil význam tohoto umravňovacího aktu. Zkrátka od toho dne 
jsem měl od něj pokoj a nejen já, ale i ostatní spolužáci.

Konec čtvrté části.
Úryvek z knihy Moje blahé paměti

Autor: Václav Rezek
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KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – LÉTO 2021 

KRÁTKODOBÉ AKCE 

 

  DLOUHODOBÉ AKCE 

 
 

Upřesnění k akcím či jejich doplnění naleznete v Železnorudském 
zpravodaji nebo na www.zeleznaruda.cz, popřípadě na telefonu 
376 397 033 a e-mailu: itc@zeleznaruda.cz. 

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT 
9. 7.  
22:00 

Železnorudský letňák 
Venkovní promítání filmu. 

ITC a EC  
Železná Ruda 

376 397 033 
envicentrum@zeleznaruda.cz 

11. 7. 
Český pohár DH 
Český pohár ve sjezdu horských kol. SKI & BIKE ŠPIČÁK 

376 397 167 
info@spicak.cz 

11. 7.  
10:00 a 13:00 

Mezinárodní den rysů  
Program pro děti i dospělé v EC Železná Ruda. 

NP Šumava 
EC Železná Ruda 

606 675 991  
envicentrum@zeleznaruda.cz 

23. 7.  
20:00 

První letní candrbál 
Hraje kapela SCÉNA. Chata Ořovský 

724 377 978 
orovsky@seznam.cz 

6. a 7. 8.  

Železnorudské slavnosti 
Tradiční dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce, součástí 
slavností je kvalifikační závod na MČR v hodu sekerou. 

město Železná Ruda 
parkoviště u cukrárny 
Charlotte 

777 590 639  
broz@zeleznaruda.cz 

13. 8.  
22:00 

Železnorudský letňák 
Venkovní promítání filmu. 

ITC a EC  
Železná Ruda 

376 397 033 
envicentrum@zeleznaruda.cz 

20. - 22. 8.  Evropský pohár ve sjezdu horských kol SKI & BIKE ŠPIČÁK 
376 397 167 
info@spicak.cz 

4. 9.  II. ročník závodů kočárků v Železné Rudě - STROLLERING Chata Ořovský 
724 377 978 
orovsky@seznam.cz 

11. 9.  
Večer pro Železnorudsko 
Celodenní hudební festival (country, rock).     

město Železná Ruda 
u fotbalového hřiště. 

606 675 991  
envicentrum@zeleznaruda.cz 

11. - 12. 9.  
Enduro Race Špičák  
Závod české endurosérie v cyklistickém enduru. SKI & BIKE ŠPIČÁK 

724 377 978 
orovsky@seznam.cz 

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT 
1. 6. - 30. 9.  Prohlídky železnorudského kostela Panny Marie Pomocné 

z Hvězdy – vždy pondělí, středa a pátek v 9 hodin.  
paní Kovácsová 
kostel v Železné Rudě 

732 771 807 

1. 6. - 30. 9.  Komentované prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny 
Marie v Hojsově Stráži – vždy v sobotu od 19 hodin 

pan König 
kostel v Hojsově Stráži 

605 226 518 

12. 6. - 26. 9. Vláčkem Šumavláčkem na Černé Jezero 
Jezdí každý den kromě pondělí. 

město Železná Ruda 376 397 033  
itc@zeleznaruda.cz 

26. 6. - 3. 10.  Letní turistická soutěž 2021  
„Poznej krásy Železnorudska!“ 

ITC a EC  
Železná Ruda 

376 397 033  
itc@zeleznaruda.cz 

1. 7. - 31. 8.  Prohlídka expozic Environmentálního centra v Železné Rudě 
Termín dle domluvy, vždy minimálně 48 hodin předem. 

ITC a EC  
Železná Ruda 

606 675 991  
envicentrum@zeleznaruda.cz 

10. 7. - 31. 8.  
14:00 

Výstava Mladé výtvarné skupiny ze Šumavy 
Výstava je zahájena vernisáží. 

Hojsova Stráž, Galerie 
nad Starou poštou 

733 544 104  
m.vorackova@atlas.cz 

Upřesnění k akcím či jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji nebo 
na www.zeleznaruda.cz, popřípadě na telefonu 376 397 033 a e-mailu itc@zeleznaruda.cz.

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ - LÉTO 2021


