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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,
listopad je tu a všichni se pomalu začínáme chystat na zimu. 
Věříme, že už nám s jejím zvládáním bude pomáhat i „nová“ 
rolba. Slovo nová je v uvozovkách, protože z finančních důvodů 
pořídíme rolbu zánovní, tedy lehce ojetou. Nyní probíhá výběr 
správného stroje, na jehož pořízení se nám povedlo získat dotaci 
od Plzeňského kraje. Držte nám palce, ať se podaří vhodnou 
rolbu včas nalézt a pořídit, protože vůbec nejde o jednoduchou 
záležitost.
Ještě než ale celé Železnorudsko sevřou mrazy 
a přikryje sněhová pokrývka, pokračujeme plným tempem 
v započatých projektech. Výstavba našeho nového náměstí má 
za sebou jeden z důležitých milníků. Úspěšně byla dokončena 
přeložka elektrického vedení. A jedeme dál.
Počasí nám naštěstí stále dovoluje i opravy dalších ulic a silnic. 
Na nový asfalt se už brzy můžete těšit u naší lanovky vedoucí na 
Pancíř a v celém okolí areálu Horské služby Špičák.

Věříme, že pečlivě sledujete aktuální informace našeho 
Informačního turistického centra a Environmentálního centra 
Železná Ruda, kde se i díky získané dotaci povedla úprava sálu 
(bývalé tělocvičny), kde byla velmi špatná akustika. Úpravou 
stropu se akustika zlepšila o 400 %. Díky tomu zde bude možné 
začít realizovat koncerty a zlepší se i kvalita zvuku promítaných 
filmů i připravovaných přednášek. Už teď v listopadu se můžete 
těšit na první kino, přednášku i výstavu.
Nenechte si tyto akce ujít, stejně jako jste si nenechali ujít možnost 
volit v říjnových volbách. Účast byla vysoká, což je skvělá zpráva. 
Díky za to.
Přejeme vám příjemný konec podzimu, i když dny se nám 
neustále zkracují. Pokud chcete být aktuálně informováni o dění 
v Železné Rudě, sledujte oficiální facebookové stránky města 
(www.facebook.com/mestoZeleznaRuda). Zároveň prosím 
pamatujte, že v případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit 
na mail: 

starosta@zeleznaruda.cz 
nebo mistostarosta@zeleznaruda.cz, 

a nebo na telefony: 724 181 624 a 734 269 989. 
Jsme zde pro Vás.

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

Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

28. října jsme si připomněli 103. výročí vzniku samostatného 
Československa. Ačkoliv jako stát už Československo neexistuje, 
stále je jeho vznik jedním z nejvýznamnějších dnů naší země. 
Den, kdy se podařilo vymanit se z nadvlády Rakousko-Uherska 
a začít fungovat jako stát samostatný. U jeho zrodu stál v roce 
1918 mimo jiné i Tomáš Garrigue Masaryk, první československý 
prezident. Je nám ctí, že jsme si mohli tento významný den 
připomenout položením věnců a květin u pomníku v centru 
našeho města.

Filip Smola

Den vzniku samostatného 
Československa

 Tyto díry už budou brzy minulostí.
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Konání: 13. 09. 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, Mareš

Nepřítomni: -

Omluveni: pp. Greiner, Papež

21/623 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje účelový peněžitý dar ve výši 
18 000.- Kč, který obdržel od fyzických osob 
na transparentní účet města č. 97927260/0300 
(jednotlivé dary byly uzavřeny konkludentní 
smlouvou), na „Pomoc obcím Jihomoravského 
kraje zasaženým tornádem a zmírnění 
škodlivých následků na zdraví, majetku 
a životním prostředí“. Uvedený 
peněžitý dar bude zaslán na účet 
finanční sbírky Jihomoravského kraje 
č. 123-3116420297/0100. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/624 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje účelový peněžitý dar ve výši 
36 000.- Kč, na „Pomoc obcím Jihomoravského 
kraje zasaženým tornádem a zmírnění 
škodlivých následků na zdraví, majetku 
a životním prostředí“, zasláním na účet 
finanční sbírky jihomoravského kraje 
č. 123-3116420297/0100. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/626 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro ABC Team Železná Ruda, z. s. 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
51 350.- Kč. 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr
21/628 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro TATRAN Železná Ruda, o. s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 29 800.- Kč. 

USNESENÍ č. 21  z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/630 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro FJ SRK Železná Ruda, o. s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 64 550.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/632 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Ski klub Železná Ruda a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 31 350.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/634 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro AKR Železná Ruda (Plzeňský kraj 
– atletický svaz) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 47 850.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/636 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Centrum volného času Železná Ruda, o. s. 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
20 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/638 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Ochotnický spolek Železná Ruda, o. s. 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
10 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/640 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Osadní výbor Hojsova Stráž a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/642 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Spolek rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ 
v Železné Rudě a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/644 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Myslivecký spolek Železná Ruda a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 15 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/646 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Železnorudský klub a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/648 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Základní kynologickou organizaci Železná 
Ruda a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci 
ve výši 20 000.- Kč.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/650 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Sbor dobrovolných hasičů Železná Ruda a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
50 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/652 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 

Mapování potřeb neformálních pečovatelů na Klatovsku
Centrum pro komunitní práci západní Čechy se na město Železná Ruda obrátilo se žádostí o průzkum potřeb neformálních pečovatelů 
(pečujících osob) v Klatovském regionu.

V rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku (dále jen KPSS), při kterém se zaměřují na podporu rozvoje 
sociálních a doprovodných služeb v obcích SO ORP Klatovy, chtějí na podzim tohoto roku blíže zmapovat potřeby osob, které pečují o 
své blízké se sníženou soběstačností.

Průzkum bude probíhat formou individuálních nebo skupinových pohovorů a výstupy z rozhovorů budou anonymní.

V případě, že by měl někdo zájem se do průzkumu osobně zapojit je možné kontaktovat koordinátorku projektu KPSS 
na kontaktu: Veronika Maroušková, Dis., tel.: 607 027 926, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz.

Dagmar Tobrmanová,
správní odbor město Železná Ruda
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schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Sbor dobrovolných hasičů Hojsova Stráž 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
5 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/654 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Společnost Hojsova Stráž a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/656 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro Jiřího Škývaru a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 7 500.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/658 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
Plzeňskému kraji na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s provozem Zelených autobusů v 
roce 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 30 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/660 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro Svaz zdravotně postižených Šumava 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
35 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/662 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové 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: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/664 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
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 60 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/666 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Sport Service spol. s r.o. na Evropský pohár 
ve sjezdu horských kol a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 
Pro: 10 

Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský
21/668 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro Sport Service spol. s r.o. na Kona 
Enduro Race horských kol a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 25 000.- Kč. 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský
21/671 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
Diakonii ČCE – Raná péče na 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: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/673 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
pro Klub českých turistů, oblast Plzeňského 
kraje, značkařský obvod Klatovy a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/675 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace Network East-West, z.s. (Projekt 
JANA) o poskytnutí dotace na sociální služby 
a zdravotnictví v Železné Rudě a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/677 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro R TEAM, Praha a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/678 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej pozemku p.č. 692/3 v k.ú. 
Železná Ruda za cenu 1.000 Kč/m2. 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/679 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje nákup stroje univerzální nosič 
LADOG T 1700 za cenu 2.674.000 Kč bez 
DPH přičemž část kupní ceny bude pokryta 
z havarijního pojištění.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/680 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
s nejvýhodnějším uchazečem veřejné 
zakázky na stavební práce „Železná Ruda, 
stavební úpravy hasičské zbrojnice na bytové 
jednotky“, a to se společností IDLER s.r.o., … 
za nejnižší nabídnutou cenu ve výši 5 117 421,-. 
Cena bez DPH v Kč. 
Pro: 11 

Proti: - 
Zdržel se: -
21/681 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na 
akci „Apartmány Železná Ruda, Javorská ul.“ 
se společností APARTMÁNY Javorská s. r. o. 
… a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu jejím 
podpisem. Předmětná smlouva je přílohou č.2 
u zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva 
města Železná Ruda. 
Pro: 8 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Šnebergr, Chalupský
21/682 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci 
na akci „Areál Okula – Železná Ruda“ 
se společností GLOBÁL spol. s r. o. … 
a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu jejím 
podpisem. Předmětná smlouva je přílohou 
č. 3 u zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva 
města Železná Ruda. 
Pro: 7 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Chalupský, Šnebergr, Najman J.
21/683 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na 
akci „Rezidence Svatá Barbora“ se společností 
Rezidence Barbora s. r. o. … a pověřuje starostu 
Ing. Filipa Smolu jejím podpisem. Předmětná 
smlouva je přílohou č. 4 u zápisu z dnešního 
zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. 
Pro: 8 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Chalupský, Šnebergr
21/684 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na pořízení jedné bytové 
jednotky o celkové výměře cca 45 m2 plus 
balkón o výměře cca 19 m2 se společností 
APARTMÁNY Javorská s. r. o. … a pověřuje 
starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpisem. 
Předmětná smlouva je přílohou č. 5 u zápisu 
z dnešního zasedání zastupitelstva města 
Železná Ruda.
Pro: 8 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Chalupský, Šnebergr
21/685 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na pořízení čtyř bytových 
jednotek: č. 1 (bytu) umístěné v 1. nadzemním 
podlaží Domu, přičemž celková podlahová 
plocha bytu zahrnutého v jednotce bude činit 
57 m2, č. 2 (bytu) umístěné v 1. nadzemním 
podlaží Domu, přičemž celková podlahová 
plocha bytu zahrnutého v jednotce 
bude činit 48 m2 , č. 3 (bytu) umístěné 
v 1. nadzemním podlaží Domu, přičemž 
celková podlahová plocha bytu zahrnutého 
v jednotce bude činit 49 m2, č. 4 (bytu)
umístěné v 1. nadzemním podlaží Domu, 
přičemž celková podlahová plocha bytu 
zahrnutého v jednotce bude činit 62 m2 se 
společností GLOBÁL spol. s r. o. … a pověřuje 
starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpisem. 
Předmětná smlouva je přílohou č.6 u zápisu 
z dnešního zasedání zastupitelstva 
města Železná Ruda. 
Pro: 7 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Chalupský, Šnebergr, Najman J.
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21/686 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní na pořízení tří bytových jednotek: 
bytové jednotky č. 25 (bytu) umístěné ve 
4. nadzemním podlaží Domu, přičemž 
celková podlahová plocha bytu zahrnutého 
v jednotce bude činit nejméně 37 m2, bytové 
jednotky č. 7 (bytu) umístěné ve 2. nadzemním 
podlaží Domu, přičemž celková podlahová 
plocha bytu zahrnutého v jednotce bude 
činit nejméně 37 m2, bytové jednotky č. 16 
(bytu) umístěné ve 3. nadzemním podlaží 
Domu, přičemž celková podlahová plocha 
bytu zahrnutého v jednotce bude činit 37 m2 
se společností Rezidence Barbora s. r. o. … 
a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu jejím 
podpisem. Předmětná smlouva je přílohou 
č. 7 u zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva 
města Železná Ruda. 
Pro: 8 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Chalupský, Šnebergr
21/687 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Apartmány Železná Ruda čp. 164 na 
pozemcích p. č. st. 181, 90/1 v k. ú. Železná 
Ruda za podmínky uzavření smlouvy 
o spolupráci v rámci výstavby v Železné 
Rudě. Žadatel: Společnost Apartmány 
Javorská s. r. o., … 
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Chalupský, Horek
21/688 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Rezidence svatá Barbora na pozemcích 
p. č. st. 62, 141/1, 141/2 v k. ú. Železná Ruda 
za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci 
v rámci výstavby v Železné Rudě. Žadatel: 
Společnost Rezidence svatá Barbora s. r. o., …
Pro: 9 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Chalupský
21/689 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Areál Okula Železná Ruda za 
podmínky uzavření smlouvy o spolupráci 
v rámci výstavby v Železné Rudě. 
Žadatel: Společnost GLOBÁL spol. s r. o., ... 
Pro: 7 
Proti: p. Horek 
Zdržel se: pp. Chalupský, Šnebergr, Najman J.
21/690 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Rodinné domy „Pod Pamferkou“ 
na pozemcích p. č. 359/2 v k. ú. Železná 
Ruda za podmínky uzavření smlouvy 
o spolupráci v rámci výstavby v Železné Rudě. 
Žadatel: Společnost BENOCO s. r.o., ... 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský
21/691 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Stavební úpravy a přístavba rodinného 
domu Hojsova Stráž čp. 75. Žadatelé: Manželé 
Jiří a Dana Cholevovi… 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -

21/692 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Novostavba rodinného domu 
na pozemku p. č. 234/2 k. ú. Železná Ruda. 
Žadatel: Společnost Swim Wear 
Olympia s. r. o., …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/693 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Řadové rodinné domy „SEDMIČKA 
POD TRATÍ“ na pozemku p. č. 63/1 
v k. ú. Železná Ruda za podmínky uzavření 
smlouvy o spolupráci v rámci výstavby 
v Železné Rudě. Žadatel: Pan Jan Svoboda, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/694 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Novostavba rodinného domu 
na pozemcích p. č. st. 440, 412/5 v k. ú. Železná 
Ruda. Žadatelka: Mgr. Marcela Ungrová, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/695 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Novostavba rodinného domu 
na pozemku p. č. 111/3 k. ú. Železná Ruda. 
Žadatel: JUDr. Zdeněk Knaizl, .... 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/696 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Vestavba výtahu v BD čp. 361 
Železná Ruda. Žadatel: Společenství pro dům 
čp. 361 Železná Ruda, .... 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/697 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Přístřešek u čp. 260 Železná Ruda. 
Žadatel: Pan Jan Marek, … 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/698 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Roubenka Pamferova Huť na pozemku 
p. č. 347/4 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: 
Společnost IPM hotel furniture s. r. o., …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: - 
21/699 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Železná Ruda, Belvederská ul., 
p. č. kat 207/13 – Penzion Železná 
Ruda. Žadatel: Žadatel: Společnost 
OSTRETO s. r. o., … 
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Horek, Šnebergr
21/700 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Přístavba zimní zahrady k hotelu 

Šumava, 1. máje 18, Železná Ruda na 
pozemcích p. č. 740, st. 55/1 v k. ú. Železná 
Ruda. Žadatel: Společnost SAXANA 
GROUP k. s., … 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Brož F.
21/701 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
ve věci žádosti o výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Novostavba rodinného domu 
na pozemku p. č. 155/68 v k. ú. Železná 
Ruda, kdy žadatelé jsou manželé Aleš 
a Soňa Ryškovi, …, bere na vědomí rozsudek 
Krajského soudu v Plzni č. 77 A 51/2021-44 ze 
dne 18. 6. 2021 a rozhodne v souladu s tímto 
rozsudkem v soudem stanovené lhůtě. 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský
21/702 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: „Modernizace autokempu Železná 
Ruda – II. etapa - Vybudování nové 
recepce se zázemím“. Žadatel: Společnost 
BENOCO s. r. o., …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/704 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu 
na pozemcích p. č. 1261/5 a 1264/38 v k. ú. 
Hojsova Stráž na plochu BV – smíšené plochy 
pro bydlení. Žadatelka: Miroslava Pöschlová,..
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
21/705 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu na 
pozemcích p. č. 263/33, 263/34, 263/83 263/84 
v k. ú. Železná Ruda na plochu SU – smíšené 
území rekreačních a ubytovacích zařízení. 
Žadatelky: Vlasta Mesteková,… a Jana 
Knappová, … 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -

Sepsal: místostarosta Filip Brož
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Poděkování
Město Železná Ruda chce touto cestou poděkovat skupině 20 
skautů z okresu Praha 5, kteří se v rámci svého pobytu na Že-
leznorudsku rozhodli uklidit odpadky kolem turistických cest 
v oblasti Špičáku a Čertova jezera. Za úklidem vyrazili v sobo-
tu 16. 10. v ranních hodinách ze Špičáckého sedla. Mezi jejich 
velké „úlovky“ patřila část železné plotny, nejčastějším odpa-
dem pak byly pohozené respirátory a obaly od cukrovinek. Na-
sbírané odpadky nakonec zaplnily dva velké pytle. Díky nim 
je po rušné letní sezóně část naší oblasti zase čistší. Děkujeme!

Mirka Frenzlová,
město Železná Ruda

Ježí
škov

a

pošt
a

ITC - Ježíškova pošta
   1.máje 12

34004 Železná Ruda
tel.: 376 397 033

POŠTOU 29. 11. - 20. 12. 2021,
OSOBNĚ 27. 11. - 22. 12. 2021.
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ROZHOVOR
K listopadovém rozhovoru pro náš 
zpravodaj jsem si pozvala muže, který 
toho přes svůj mladý věk už hodně zažil, 
procestoval kus světa a také poznal svět 
profesionálního sportu hned z několika 
úhlů. Povídala jsem si s Jaroslavem 
Lučanem mladším.

ŽZ: Jardo, tuhle otázku jsi dostal určitě 
už mockrát, ale já neznám odpověď, tak 
prosím: proč se ti říká „Cihla“?
JL: (smích) Někteří lidé si myslí, že 
je to kvůli mým 115 kilům, ale pravda 
je taková, že strýček, když se na mě podíval 
v mých asi dvou letech, tak řekl: ,,Ty máš 
tváře červené jako cihličky.“ A od té doby 
mi už jinak neřekli….Rodiče, manželka, 
děti, kamarádi, pro všechny jsem už jenom 
Cihla. Mám prostě pořád červené tváře 
a na zavolání Jardo se spíše ani neotočím…
ŽZ: Vím o tobě, že ses od mala věnoval 
sportu – koneckonců to tak u dětí ze 

sportovně založených rodin bývá. Tvůj 
starší bratr Tomáš se věnoval lyžování, 
otec Jaroslav zase hokeji. Byli oba tvými 
vzory?
JL: Samozřejmě! Otec je sportovec 
fanatik. Zato, že nás celý život vedl 
ke sportu, jsem mu maximálně vděčný. To 
mě nasměrovalo dál, naučil jsem se jazyky 
a díky tomu dělám práci, která mě baví… 
Tím, že bratr závodil na lyžích, byla i pro 
mě volba jasná…. Měl jsem ušlapanou 
cestičku a ideální tréninkové podmínky se 
starším kolektivem. Oba jsou pro mě po 
této stránce velkými vzory.
ŽZ: Ty jsi absolvoval sportovní 
gymnázium v Plzni, zpátky do Rudy 
ses ale nevrátil. Kam vedly tvé kroky 
po škole?
JL: Jako každý vrcholový sportovec 
po ukončení kariéry jsem chvilku tápal 
a zkoušel spousty různých povolání. 

Od rozvážení zboží pro zverimexy, 
až po prodávání reklamy v rádiu… Trávil 
jsem čas v Plzni, kde jsem poznal, že 
velkoměsto není můj šálek kávy a posléze 
jsem začal pracovat jako instruktor 
lyžování na Javoru a přesunul se zpět 
do Železné Rudy. Vrátil jsem se do domu, 
ve kterém mimo svých výletů žiji již 39 let 
a jinde na světě bych žít nedokázal….
ŽZ: Další kapitolou ve tvém životě 
byla velmi úspěšná spolupráce se 
skikrosařem Tomášem Krausem, v jeho 
týmu jsi působil jako servisman. Jak ses 
k tomu dostal a kde jsi nabíral první 
zkušenosti?
JL: Působení v lyžařské škole na Javoru 
jsem začal kombinovat s trénováním 
mládeže alpských disciplín. Tím jsem 
se trošku udržoval v kolotoči kolem 
lyžování, v kterém jsem strávil většinu 
života. Nejvíce se na mém zapojení 
do skicrossu podílela vzrůstající forma 
Tomáše a tím potřeba pro větší realizační 
tým okolo něj. Oslovil mě šéftrenér 
reprezantace Vladimír Augusta (bývalý 
trenér reprezantace alpských disciplín 
za éry mého bratra), jestli bych nepomáhal 
týmu a začal pomáhat s přípravou lyží 
pro týmovou dvojku Zdeňka Šafáře…. 
Postupně jsem se propracoval až k mazání 
lyží pro Tomáše a s tím i všechny trenérské 
povinnosti, jelikož náš tým byl vždy malý 
a každý musel dělat tak trošku všechno….
ŽZ: Vaše spolupráce trvala do roku 
2015, kdy Tomáš Kraus ukončil kariéru. 
Bylo to pro tebe těžké nebo sis dovedl 
představit, že už bude dobré posunout 
se někam jinam a začít něco nového?
JL: Vyhrát olympiádu alespoň jako 
servisman byl můj obrovský sen. 
Ve Vancouveru 2010 jsme již měli nejvyšší 
ambice vzhledem k Tomášově formě 
a mému dřívějšímu působení v tomto kraji. 
Příprava proběhla na jedničku a nakonec 
z toho bylo jedenácté místo, které bylo 
pro celý tým trošku zklamáním. Tím se 
jenom zvýšil tlak na to uspět v Sochi 2014 
a vzhledem ke stoupajícímu věku Tomáše 
i sázka na jednu kartu. Všichni jsme tomu 
v přípravném období čtyř let dali opravdu 
všechno… Já už měl v hlavě nastavené, 
že pokud to nevyjde, bez Tomáše 
pokračovat nebudu. Byli jsme jako jedna 
rodina, která se spolu hodně nasmála, ale 
i nabrečela, a tak jsem si působení v jiném 
týmu v té době ani nedokázal představit. 
Nakonec i Sochi skončilo neúspěchem 
po fantasticky rozjeté kvalifikaci a chybě 
s tréninkovým partnerem Flisarem 
v první rozjížďce. Vše bylo ještě daleko 
intenzivnější, jelikož po spolupráci s mým 

Cihla s rodinou
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dlouhodobým kamarádem J.P. Trottierem, 
který byl hlavní servisman pro vítěznou 
Evu Samkovou ve snowboardcrossu, 
jsme věděli, že materiál máme připravený 
na jedničku. Zhroutil se mi domeček 
z karet a myslím, že asi dva roky jsem 
nechtěl servisní stůl ani vidět. Po dvou
letech depresí jsem nastoupil jako 
servisman u kanadského národního 
týmu…..
ŽZ: Teď už se věnuješ jiné oblasti sportu 
a nedávno jsi se svými kolegy dokončil 
pumptrack tady v Železné Rudě. Nebyl 
to váš první počin, pumptrackové 
dráhy a tratě v bikeparcích stavíte i na 
dalších místech po světě. Má ale právě 
tahle dráha pro tebe nějaký, řekněme 
„důležitější - osobnější“ význam tím, že 
je tady u nás?
JL: Pumptrack v Železné Rudě se 
po jednání s krajem zdál jako jednoduchá 
záležitost. Nicméně musím nejvíce 
pochválit práci místostarosty Filipa 
Brože a našeho pana starosty Filipa 
Smoly, kteří se zasloužili o to, aby tento 
projekt mohl být realizován. Bez nich by 
nic takového nevzniklo. Měl jsem jako 
rodák obrovský zájem na tom, aby takový 
projekt byl zhotoven v té nejvyšší kvalitě. 
Již ve stavbě cyklostezek a bikeparků 
spolupracuji s kanadskou firmou Gravity 
Logic, která je jedničkou ve svém oboru 
na světe a pumptrack v našem městě jsem 
si představoval opravdu od těch
nejlepších… A tím jsou něměčtí 
Schneestern… Ze  Železné Rudy se  

nemíním stěhovat, a proto tlak na 
kvalitní výsledek byl enormní a 
určitě citelný. Obrovské úsměvy 
dětí a návštěvnost pumptracku 
a i s tím spojeného fotbalu s umělou trávou 
je nám odměnou…. Díky!!!! Naše děti si 
mají kde hrát….
ŽZ: Kromě stavění pumptrackových 
drah a bikeparků se věnuješ lyžařské 
škole, máš v Rudě půjčovnu lyží a kol. 
A především tady máš svoji rodinu. 
Znamená to, že jsi definitivně zakotvil 
tady?
JL: V této otázce bych chtěl poděkovat 
především mé nejmilovanější ženě, 
která mi v tomto ulehčila rozhodování a 
přestěhovala se za mnou na Šumavu. Z 
těchto důvodů se začínám poslední roky 
soustředit na obživu v našem městě, abych 
nemusel tolik cestovat a mohl trávit více 
času se svojí rodinou, která je pro mě tou 
největší motivací pro to být doma! Ovšem 
realita je většinou jiná.
ŽZ: Jsi tátou dvou holčiček. Přestože 
jsou ještě malé, dovedeš si představit 
(po všech zkušenostech ze světa 
profesionálního sportu), že by se jednou 
mohly stát například závodnicemi 
na lyžích?
JL: Představit si to dokážu, ale bohudík 
jsem realista a vím, že nikdy nebudu mít 
dostatek financí provozovat takto finančně 
náročný sport. Určitě povedu své dcery 
ke sportu, ale jaký si samy vyberou, je 
na nich… Má žena je trenérkou gymnastiky, 

což považuji jako základ ke všem sportům. 
Jsem velice rád, že tuto možnost se fyzicky 
i psychicky vzdělávat mají moje dcery a co 
si poté vyberou za sport, je pouze a pouze 
na nich.
ŽZ: Jardo, jsi ještě mladý „kluk“, ale 
hodně jsi toho zažil a zároveň máš celý 
život před sebou. Co bys chtěl ještě 
pracovně dokázat, co tě láká?
JL: Mým snem je, kdyby se nadále 
rozvíjela cyklistika a lyžování, a já mohl 
nadále dělat to, co mě baví. Věnuji tomuto 
oboru velikou část mého života a nerad 
bych měnil. Mým cílem je být co nejvíce 
doma a být schopen trávit čas se svojí 
rodinou…Proto se snažím rozjet moje 
aktivity ohledně lyžařské školy a půjčovny 
lyží-elektrokol u nás na Železné Rudě. 
Mé dvě dcery jsou pro mě tou největší 
motivací….
ŽZ: Kdybys nemusel brát vůbec na nic 
ohledy, kde bys chtěl žít? A proč?
JL: Žít v Železné Rudě pro mě byla 
vždycky čest a hrdost. Měl jsem možnost 
strávit zbytek života na mnoho místech 
na světě, ale největší svoboda, nejčistější 
vzduch, nejlepší voda z kohoutku je jenom 
u nás na RUDĚ!!!! Právě absolvuji svůj 
40. rok a doufám, že už to tu dožiji…. 
Všude dobře doma nejlíp!!!!!

S Jaroslavem Lučanem 
si povídala Mirka Frenzlová.
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Putovní výstava – Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Pozvánka

– prezentace všech 40 soutěžních stavebních děl
– hodnocení poroty nominovaných a vítězných staveb 

Více informací na www.stavbarokupk.cz

Partner: 

16.–28. 11. 2021 
v prostorách Environmentálního centra
Železná Ruda,
ul. 1. máje 12, Železná Ruda

Cenu poroty získaly 
Rezidence Klostermann
a Javor v Železné Rudě
za pozvednutí centrální 
části města, doplnění 

reprezentativní zástavbou
a kultivaci veřejného 

prostoru. Kromě kvalitní 
architektury porota 

ohodnotila komplexní 
technické řešení stavby. 
Hodnota domů je nejen

v jejich vzhledu, ale 
především v polyfunkčnosti, 

čímž je dosaženo živosti 
projektu v každé době. 
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Dne 9. 10. 2021 uspořádal náš kynologický klub Podzimní 
obranářský závod. Nastoupilo 18 psovodů s 22 psy. 
Kategorie 3x ZZO, 4x ZM, 5x ZVV1+IGP1, 6x BH-VT, 
3x IGP3. Nejlepší obranář 11x. Posuzoval pan rozhodčí 
Josef Zábranský a vše odfiguroval Tomáš Králík. Také mezi 
nás přišel pan starosta Filip Smola, který popřál závodníkům 
hodně štěstí a věří, že i další roky se budou 
do Železné Rudy vracet.

Počasí nám přálo celý den, a tak panovala i velmi 
dobrá nálada. O kantýnu se nám postarali Jiří Mařík 
a Martina Klímová, za což jim patří velké poděkování.

Rozmanitost plemen byla veliká: německý ovčák, belgický ovčák 
malinois, jack russel teriér, parson teriér, erderteriér, boseron, 
chodský pes, border kolie.

Závodníci dorazili ze ZKO Hrádek u Rokycan, Neratovice, Osek, 
Zabrušany, Kubice, Vimperk, Klatovy, Buková, Železná Ruda.

Výsledky:

ZZO 
1. Jaroslava Lukešová, boreder kolie Fly, Vimperk
2. Veronika Sopková, německý ovčák Dina, Železná Ruda
3. Zuzana Kinkorová, belgický ovčák malinios  Kuki, Železná 
Ruda

ZM 
1. Věra Šabatková, německý ovčák Bára, Železná Ruda
2. Magda Voldřichová, německý ovčák Yuki, Vimperk
3. Karel Vacík, boseron Helikops, Buková

ZVV1+IGP1 
1. Renča Neumannová, německý ovčák Cammi, Železná Ruda
2.Veronika Javorská, erderteriér Trix, Klatovy
3. Věra Šabatková, německý ovčák Aida, Železná Ruda

Kynologové pořádali obranářské závody
BH-VT 
1. Veronika Novotná, border kolie Dixie, Neratovice
2. Veronika Hájková, německý ovčák Qick, Kubice
3. Veronika Sopková, parson teriér Mia, Železná Ruda

IGP3 
1. Luďka Kadeřábková, německý ovčák Růžena, Zabrušany
2. Eva Karvánková, německý ovčák Nerro, Osek
3. Andrea Kaslová, německý ovčák Hederr, Železná Ruda

V Nejlepším obranáři jsme měli tři disciplíny. Zadržení na terase, 
přes fotbalové hřiště do kopce a přes potok. Vzhledem k tomu, že 
už bylo docela pozdě, museli jsme zadržení přes potok zaměnit za 
les. Ale i tak to bylo zajímavé.

1. Eva Karvánková, belgický ovčák malinois, Eso, Osek
2. Andrea Kaslová, německý ovčák, Farrah, Železná Ruda
3. Luďka Kadeřábková, německý ovčák, Růžena, Zabrušany.

Na konec závodu byla vyhlášena tombola, kde jsme si užili 
opravdu velkou legraci. Chtěli bychom poděkovat sponzorům, 
bez kterých by to nebylo možné: Cukrárna Charlotte, 
Penzion Zvoneček, rodina Uldrychova, město Železná Ruda, 
Jaroslav a Lucie Lučanovi, Zuzana Kinkorová, Jiří Mařík
a Martina Klímová, Chovatelské potřeby Šmakoun, Železářství 
Zíka, Hotel Grádl, Věra Šabatková, Šumavská mlékárna.

Tímto bychom poděkovali všem, co se týče závodu, 
za sportovní vystupování a všem co se na závodě 
podíleli. Těšíme se zase za rok. Fotografie ze závodu 
k dispozici na: https://blacksagitta.rajce.idnes.cz/9.10.21/.

Renata Neumannová,
ZKO Železná Ruda

Foto: Obrana - boseron
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V sobotu, 2. 10. 2021, navštívili naši knihovnu knihovníci z celého 
kraje. Tato návštěva se konala v rámci akce Literární Šumava 
2021. Akce se konala výjimečně takto na podzim, obvyklé termíny 
bývají spíše jarní a knihovníci se setkali již po dvacáté páté.
Program měli opravdu nabitý. Začínali již ve čtvrtek, 30. 9., 
setkáním v Úborsku, kde jim v odpoledních hodinách přednášeli 
spisovatelé Hynek Klimek a Josef Pecka. V pátek se pokračovalo 
do Nýrska, kde si prohlédli městskou knihovnu a muzeum, dále pak 
zamířili do Dešenic, kde si prohlédli tvrz a muzeum. Přes mnoho 
dalších aktivit končili knihovníci tuto akci v sobotu návštěvou 
Německa, kde si prohlédli pohádkovou expozici, a poté konečně 
zavítali do Železné Rudy, kde jsem je přivítala u naší knihovny. 
Informovala jsem je nejen o historii, ale také o tom, jak to vypadá 
v současné době s výpůjčkami knih a návštěvností naší knihovny, 
jak nám funguje meziknihovní výpůjční služba, výměnné soubory, 
kolik je roční rozpočet knihovny, jaké knihy se u nás nejvíce 
půjčují a jaká věková skupina si pro ně chodí nejčastěji. Dále pak 
byli seznámeni s odděleními v knihovně, kolika svazky knihovna 
disponuje, s problematikou dotací a mnoha dalšími tématy, která 
je zajímala. Obdrželi také drobné dárky, za které bych moc ráda 
poděkovala Informačnímu turistickému centru Železná Ruda. 
Knihovníci byli z naší knihovny i z malého dárku nadšeni. Ráda 
jsem je tedy pozvala na další návštěvu nejen k nám do knihovny, 
ale celkově na Železnorudsko, protože toho máme opravdu hodně 
co nabídnout, nejen krásné knihy.
Ráda bych připomněla, že pokud někdo chce obdarovat své blízké 
knihou pod stromečkem a nechce platit poštovné, stále je zde 
možnost objednávky na www.knihazknihovny.cz. Knihovna bude 

Naši knihovnu navštívili knihovníci z celého kraje
objednávat začátkem měsíce listopadu, poté již budou objednávky 
pro tento rok ukončeny.
V listopadu bude knihovna uzavřena ve dnech: 
17. a 22. 11. 2021
Podzim je typickým obdobím, kdy se člověk rád zachumlá 
do teplé deky, do jedné ruky si vezme šálek s čajem a do druhé 
nějakou krásnou knihu, a tak tráví nejraději svůj volný čas. 
Přeji vám všem co nejvíce takových pohodových dní a těším se 
na viděnou v knihovně.

Aneta Šárka Soukupová,
knihovncie

Zprávičky ze školky

Sluníčka

Podzim je období, které mají děti rády. Hýří barvami, 
nabízí plody a milosrdné sluníčko ještě příjemně hřeje.
Ve třídě Broučci tento čas využily formou různých aktivit. 
Vzdělávací činnosti probíhaly většinou metodou prožitkového 
učení. Téma ovoce a zelenina se prolínalo ve všech hrách, ať 
pohybových, řečových, hudebních či výtvarných. Vyvrcholením 
tematického bloku bylo společné pečení jablečného závinu, na 
kterém si děti velmi pochutnaly. Radost jim udělalo i pozvání na 
exkurzi do železnorudské hasičské stanice, kde měly děti možnost 
nahlédnout do vnitřních i vnějších prostor. Nejvíce je zajímala 
hasičská auta s jejich vybavením. Touto cestou bychom chtěli 
hasičům za vše poděkovat.
Ze třídy Sluníčka se již neozývá pláč, ale veselé štěbetání. Děti 
poznávají radost ze společné hry, kouzlo barev při kreslení i 
malování a modelína, to je báječná kamarádka. Mění se ve zvířátka, 
ovoce a zeleninu nebo jen v barevné kuličky. Děti poznávají, že 
největší hernou je příroda. Je tam tolik věcí, které jejich fantazie 
přetváří v nejrůznější malé světy. Počasí zatím přeje dlouhým 
procházkám. A až bude pršet – mají spoustu přírodnin, ze kterých 
se toho dá tolik vytvořit...prostě nuda nehrozí.
Čmeláci jsou plně zaujati rolí předškoláků. Cvičí si ruku pro 
budoucí psaní, poznají již své jméno, pokud je vidí napsané, 
počítají do deseti, dokáží udržet pozornost a problémy jim nečiní 
ani společenská pravidla. Často využívají aulu školy, kde si 
na jevišti zkouší své recitační a pěvecké umění. Zbavují se tak 
ostychu a učí se pracovat s hlasem. Nejvíce poznatků ovšem 
najdou venku. Pozorují práci lidí, změny v přírodě a pak si o tom 
povídají a umí zachytit prožitek na obrázku. Nyní je doba sběru 
přírodnin. Děti vytvořily zásobu kaštanů a odnesou je zvířátkům 
do lesa.

Co nás ovšem u dětí trápí je vlna respiračních onemocnění s 
vážným průběhem. Je nanejvýš nutné děti léčit v domácím 
prostředí, dokud nebudou zcela zdravé. Jinak se ocitáme v situaci, 
kdy se nemoc vrací a dále se šíří v dětském kolektivu. Děkujeme 
všem zodpovědným rodičům, kteří děti s příznaky nemoci 
nepřivádí do školky.
Brzy se ocitneme v čase očekávání, v době adventu.
O tom, co nám toto období rozjímání a ztišení přineslo, zase 
příště…

Hana Königová
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Ředitelský šuplík
Nový školní rok začal v duchu covidovém. 
Žáci se museli nechat otestovat. Výsledky 
byly nadějné, optimistické. Ale koncem 
září se nákaza objevila v jedné třídě. A 
byla nařízená týdenní karanténa žákům 
a několika učitelům. Nastalou krizi zbylí 
učitelé obětavě zvládli, všichni však byli 
rádi, že to mají za sebou. Ovšem covid z 
české kotliny přes léto nezmizel, ba naopak 
posílil a bude nám všem komplikovat život. 
Věřím, že se v letošním roce obejdeme bez 
uzavírek škol a bez on-line vzdělávání.

Sportovci z TJ Tatranu Železná Ruda 
uspořádali 32. ročník Podzimního běhu 
Železnorudskem. Na startu se sešla skvělá 
konkurence běžců. Celkem závodilo 
87 atletů ve všech kategoriích. Za hezkého 
počasí na náročných lesních tratích byl 
v hlavním závodě mezi muži nejrychlejší 
olympijský medailista z Vancouveru, 
lyžař Martin Jakš, odchovanec Tatranu. 
V kategorii žen za rekordní účasti 
18 závodnic obhájila loňské vítězství 
železnorudská školačka Lucie Pernicová.

Ctirad Drahorád

SPORT

Radostné okamžiky však nastávají i v 
těžkých časech. Tak mne potěšil pan Cong 
Dao Nguyen (Potraviny pod poštou), 
jenž poskytl škole finanční dar. Za toto 
nečekané povzbuzení mu všichni srdečně 
děkujeme.

Od září se v naší škole žáci vzdělávají 
podle upraveného školního vzdělávacího 
programu, který klade důraz na rozvoj 
digitálních dovedností. Naši předškoláci 
i školní družina využívají dokončenou 
školní zahradu za každého počasí. Trochu 
mě mrzí stav školního sportovního areálu. 
Letní přívalový déšť poškodil už tak časem 

unavený umělý povrch. Všichni se těšíme 
na plánovanou rekonstrukci. V současnosti 
probíhá doučování žáků, kteří ne zcela 
zvládli on-line učení. Ministerstvo 
školství pro tyto účely vyčlenilo 
finanční podporu. Žáci se mohou těšit 
na tradiční nabídku kroužků.

Rád bych podpořil těsnou spolupráci s 
Environmentálním centrem a Národním 
parkem Šumava s cílem prohloubit 
znalosti o místě našeho života. Přeji všem 
žákům, rodičům, učitelům a provozním 
zaměstnancům klidné týdny a pevné 
zdraví.

Ctirad Drahorád

Na Belvederu byl nejrychlejší olympijský medailista

Začátek školního roku byl pro mladé 
atlety železnorudského atletického klubu 
náročný. Na nadějné družstvo mladších 
žákyň čekal nejvýznamnější závod 
sezóny na nejlepším atletickém stadionu 
v Plzni. I přes mírné oslabení družstva se 
podařilo děvčatům porazit atletky z větších 
atletických klubů a udržet skvělé čtvrté 
místo v celkovém hodnocení. Úvod letošní 
sezóny ukázal, že naše atletické naděje 
se pod vedením trenérky Káti Strnadové 

Podzimní železnorudská atletika
mohou dále zlepšovat a dělat radost všem 
zúčastněným. Pěkné výkony předvedla 
družstva mladších žáků a žákyň v okresní 
soutěži. Obě družstva obsadila shodně 
třetí místa. Nejlepším závodníkem této 
kategorie se stala železnorudská atletická 
naděje Jáchym Filip, který soutěž mezi 
jednotlivci vyhrál. Skvělou formu také 
předvedl třetím místem Matyáš Sýkora. V 
soutěži atletických přípravek bylo v akci 
také nejmladší družstvo chlapců. Statečně 

zabojovali a těsně skončili na druhém místě 
za atlety z Klatov. V polovině září atleti v 
Plzni uspořádali krajský přebor mladšího 
žactva. Za účasti velkého počtu mladých 
atletů obohatil svoji sbírku medailí 
Jáchym Filip (9 let). Stříbrnou medaili 
získal v hodu míčkem (32,11 m). Ve skoku 
dalekém (3,60 m) obsadil bronzovou 
příčku a v běhu na 600 m byl čtvrtý.

Ctirad Drahorád

Nejmladší železnorudské atletické naděje po soutěži v Klatovech.

Úspěšné družstvo mladších žákyň na atletickém stadionu v Plzni.

Trojice nejrychlejších běžců v hlavním závodě na 6 km.
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DORAZILO DO REDAKCE

Zveme vás v sobotu 13. 11. 2021 ve 12:00 hod. ke kapličce 
sv. Martina na bývalé Zadní Paště.

Je to už 10 let, co byla kaplička obnovena. 
Oslavte toto výročí s námi!

U kapličky bude pro příchozí připraveno tradiční občerstvení 
i program a ke koupi další hrneček do série.

Odpoledne budeme společně pokračovat v Dobré Vodě v Domě 
sv. Vintíře šumavskou bramboračkou a v kostele od 16:00 hod. 
varhanním koncertem, na který naváže krátká bohoslužba.

Tradičně bude k dispozici náš nástěnný a stolní kalendář
s fotografiemi Pavla Semeráda a nově bude přichystána 
ochutnávka i možnost zakoupení dobrot z produkce české rodinné 
likérky „Jenčík a dcery“ z Prádla (u Nepomuku).

Dopravu z Hartmanic bude zajišťovat malý busík, jenž je však 
primárně určen pro lidi, pro které je cesta pěšky příliš velkou 
překážkou. Ti ostatní mohou vyrazit pěšky.

POZOR!
Most přes řeku Křemelnou pod Stodůlkami je oficiálně uzavřen 
pro veškerý provoz z důvodu havarijního stavu spodní stavby 
(pilíře).

Z Plzně bude vypraven velký autobus a přihlásit 
se můžete e-mailem na sumavske.cesty@centrum.cz 
do neděle 24. 10. 2021.

Cenu za dopravu ve výši 250,- Kč za osobu budete 
moci zaplatit v Cross Café v Solní ulici (proti hlavní 
poště) ve čtvrtek 4. 11. 2021 v době 17:00 - 18:30 h.

Akce proběhne za dodržování platných hygienických 
opatření vlády.

Těšíme se na Vás.

Jana Kolářová (mobil: 603 26 50 34)
Pavel Bečvář (mobil: 724 00 66 25)

Šumavské cesty, z. s. www.sumavskecesty.cz

Tradiční setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích

10. setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích
13. listopadu 2021 ve 12:00 hodin

Srdečně zveme všechny příznivce a milovníky Šumavy na tradiční 
setkání na úpatí hory Křemelné. 

V 16:00 hodin proběhne v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě varhanní koncert, 
na který naváže v 17:00 hodin krátká bohoslužba.

Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus. Přihlášky a bližší informace:
sumavske.cesty@centrum.cz, 603 265 034, 724 006 625

Letos je to už deset let od obnovení kapličky sv. Martina, 
přijďte to s námi oslavit. Těšíme se na Vás.
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25. 9. 2021 opět ožila kaplička Sv. Anny 
na křížové cestě na Hladovém vrchu 
pod Belvederem.

Místo tradičního procesí a slavení Mše svaté 
se alespoň uskutečnilo setkání za krásného 
počasí a příjemná hodinka uběhla při popovídání 
s panem starostou Smolou, při prohlídce kroniky, 
zápisu na pamětní list a ani koláčky nechyběly.

Děkujeme všem, kteří přišli.

Milena Vobrová

Sešli jsme se u kapličky

INZERCE
Pro moderní ubytování v Hojsově Stráži a Bavorské Rudě 
hledáme paní na úklid apartmánů.
Brigádně nebo na dlouhodobou spolupráci.
Vyžadujeme flexibilitu a spolehlivost.
Nabízíme práci v příjemném prostředí a rodinné atmosféře.
Objekty jsou dostupné vlakem.
Na dopravu přispíváme.

Při nástupu 150,- Kč/hod.
Možnost finančního růstu.

Kontakt: +420777562522
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Vážení čtenáři,
zase nám nastala doba mrazíků, spadaného mokrého a kluzkého listí na silnici a brzy i prvního sněhu. Tedy se zeptáme: Máte už přezuto? 
Stanice HZS již vyjížděla k nehodám, které byly způsobeny právě nepřizpůsobením jízdy na namrzlé vozovce, a to i před
povinností mít zimní pneu, tedy od 1. 11. Tudíž neváhejte a přezujte své plechové mazlíčky na zimní pneu. Stojí to pár 
stokorun, ale může Vám to zachránit celé auto a hlavně i zdraví. Ale trochu teorie a mouder si k tomuto dáme o pár řádků níže.

Události za říjen 2021:

20. 10. 2021 – K železniční dopravní nehodě jsme vyjeli společně se stanicí HZS Železná Ruda, kousek za 
vlakovým nádražím Železná Ruda město, směr Špičák. Ve večerních hodinách zde došlo v zatáčce ke střetu osoby 
v kolejišti s vlakovou soupravou. Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, ve vlaku se nikdo z cestujících 
nezranil. Cestující pokračovali v cestě náhradní autobusovou dopravu, jelikož vyšetřování události trvalo
několik hodin.

Letní pneumatiky v zimě? Určitě ne…
Protože už nám tu před několika dny pěkně mrzlo a stalo se zde
i díky tomu několik nehod, dáme si trochu teorie a praktických
zkušeností ohledně přezouvání vozidel na zimní pneu 
a jízdy s letními pneu v zimě.
Ze začátku je nutné připomenout, že zde máme zákon o provozu
na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.), kde §40 říká, 
že je nutné použít zimní pneumatiky v období 
od 1. 11. do 31. 3. a to pokud a) je na silnici 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo b) lze
vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na
pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
A nebo pokud je zde tato značka: zimní výbava. Zde jsou zimní 
pneu prostě povinné. Tedy není nutné mít v zimě zimní pneu 
pokud je hezky a bez sněhu, ale spoléhat na to? Nebo
jezdit jen podle počasí? Možná někde v nížinách 
a na autě, se kterým nemusíte jezdit, když nasněží. Ale tady
v našich končinách, kde na silnici v lesních úsecích ležívá led 
i v dubnu? Na následující grafice můžete vidět rozdíly 
v brzdných drahách při použití letních a zimních pneu v zimě, na 
sněhu. Je to absolutně všeříkající.

Brzdná dráha při rychlosti 60km/h, na zledovatělém sněhu při 1°C
se na letních pneu prodlužuje o desítky metrů! Test byl proveden
na běžném autě Škoda Rapid se značkovými pneu o rozměru
215/45 R16. Tam kde automobil na zimních pneu stojí, na letních 
jede ještě rychlostí 39km/h.“

Zimní pneumatika má jiné složení. Je v ní více přírodního kaučuku,
a tak vydrží měkčí i za nižších teplot a lépe přilne k povrchu,
kdežto letní tvrdne. Zimní pneu má také větší drážky, kam 
se vejde více sněhu a ten se tolik neumačkává pod koly.
Závěrem nezapomínejme na další známá pravidla: mít 
zimní pneu na všech kolech, hloubka dezénu nemá být pod 
4mm a nepoužívat zimní pneu starší 4-5 let, protože tam 
začíná směs také tvrdnout a přestává plnit svou funkci. 
A logické je, že když jezdíte na zimních pneu, šetříte ty letní.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
(grafika: uniroyal-online.cz, auto.cz)

Dopravní značka: Zimní výbava
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SDH ŽELEZNÁ RUDA

POŘÁDÁ VEPŘOVÉ HODY
(jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, polévka)

Dne 13.11. 2021 v Železnorudské

zbrojnici od 11:00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni!

Muzika i zábava zajištěna.

Domácí výrobky bude možné zakoupit i s sebou.)

SDH ŽELEZNÁ RUDA
pořádá 

VEPŘOVÉ HODY
(jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, polévka)

Dne 13. 11. 2021 od 11.00 hodin
v železnorudské zbrojnici.

Všichni jste srdečně zváni!
Muzika i zábava zajištěna.

Domácí výrobky bude možné zakoupit i s sebou.
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ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,
jak už jsme se zmínili v minulém čísle, budeme mít v první 
polovině listopadu, tj. od 1. 11. do 14. 11. zavřeno. Důvodem 
je inventura, kterou potřebujeme připravit a také kontrola a úprava 
expozice na zimní sezónu. To ovšem neplatí pro volnočasové 
aktivity. Veškerá cvičení i malování budou nadále probíhat dle 
časového harmonogramu.
Také bychom se chtěli omluvit a upozornit, že rušíme službu 
Plzeňské karty z důvodu malého zájmu. Za celý rok se najde cca pět 
zájemců, kteří tuto službu využijí a administrativní práce je oproti 
tomu každý měsíc nesrovnatelná. Rádi tuto činnost nahradíme 
aktivitou, která všem přinese více spokojenosti a užitku.
A na co se můžete po 14. 11. těšit? Hned 15. 11. si Vás dovolujeme 
k nám pozvat. Již od 9 hodin bude nově otevřena expozice našich 
dětí ze základní školy v Železné Rudě. Na schodech do první 
patra budou vystaveny fotografie z letošní zimní soutěže „Zima 
na Železnorudsku“. Tento výstavní prostor by měl do budoucna 
patřit převážně dětem. A v 17 hodin slavnostně odhalíme vitrínu 
Martina Jakše, který nám zapůjčil své vzácné medaile do našeho 
centra. Za což mu velice děkujeme.

Po odhalení vitríny bude následovat otevření Putovní výstavy – 
Stavba roku Plzeňského kraje 2020. Jedná se o panelovou výstavu 
představující všech 40 přihlášených staveb do letošní soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje 2020. Součástí je také Rezidence 
Klostermann a Javor v Železné Rudě, které získaly Cenu poroty 
za pozvednutí centrální části města, doplnění reprezentativní 
zástavbou a kultivaci veřejného prostoru. Hodnota domů je nejen 
v jejich vzhledu, ale především v polyfunkčnosti, čímž je dosaženo 
živosti projektu v každé době.
25. 11. vás zveme od 18 hodin na přednášku Jaroslava Červenky, 
který navštívil během tří týdnů Patagonii a rád nás s tamním 
prostředím seznámí. Těšit se můžete na poutavé povídání i krásné 
a zajímavé fotografie.
A na závěr bychom vás rádi pozvali k tradičnímu rozsvícení 
vánočního stromu a s tím spojenou Ježíškovu poštu, která při této 
akci nemůže chybět. Kdo to nestihne, nevadí. Nosit nebo zasílat 
dopisy i pohledy můžete téměř celý advent. 

S přáním hezkého podzimu,
Barbora Kučeravá,

vedoucí ITC a EC

PŘEDNÁŠKA JAROSLAVA ČERVENKY
 CESTOVÁNÍ PO PATAGONII (CHILE A ARGENTINA)

 
DNE 25. 11. 2021 OD 18 HODIN V SÁLE

ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA V ŽELEZNÉ RUDĚ 
 

VSTUP ZDARMA
 

Veškeré informace naleznete na emailové adrese: envicentrum@zeleznaruda.cz 
a nebo na  telefonním čísle: 606 675 991. 
Adresa: Environmentální centrum, 1. máje 12, 34004 Železná Ruda.

Během tří týdnů navštívil Jaroslav Červenka mimo jiné Národní park Torres del Paine (Chile) a
Národní park Los Glacieres (Argentina). Přijďte si poslechnout jeho vyprávění, co zajímavého
během své cesty zažil. Můžete také načerpat inspiraci pro své cestování. Třeba i vy se do
těchto míst vydáte... A nebo se pouze pokochejte krásnou krajinou Jižní Ameriky na fotkách. 
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placená inzerce
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Železnorudsko v zimě 1932
Následující článek byl publikován 05. 11. 1932, tedy před 89 lety v klatovském regionálním týdeníku Šumavan. Zachycuje začínající 
předválečné období masového rozvoje lyžování na Železnorudsku z pohledu tehdejších, zejména ubytovacích možností. Na jeho 
samém začátku na železnorudském Špičáku vévodil ubytování a stravování lyžařů a ostatních návštěvníků legendární otec Jan Prokop 
(1838-1914) s jeho pensionátem. Později přibyl na Špičáku konkurenční luxusní hotel Rixy. Samozřejmě, k těmto subjektům nutně 
náležela Vajsova louka. Významný rakouský botanik, prof. Adolf Weiss (1837-1894) v době, kdy kupoval na Špičáku za „směšnou 
cenu“ pozemky podél silnice vedoucí ze Železné Rudy do Nýrska, sotva asi věděl, jaké budou později mít strategický význam, a tudíž 
cenu nejen pro lyžování. O Vánocích roku 1922 byla otevřena na Svarohu Juránkova chata, kterou vlastnil Ski klub Plzeň. V roce 1931 
z části vyhořela, přesto již 28. 10. 1932 byla plně obnovena. V době II. světové války chatu využívala německá armáda. 
V roce 1945 byla Juránkova chata zničena; své obnovy ze známých důvodů se již nedočkala. Všechny uvedené legendární šumavské 
hotely mají „něco společného“; až na hotel Sirotek dnes už neexistují. Svoji existenci nejdéle „ustál“ hotel Rixy, jehož poslední sutiny 
v nedávných dnech definitivně zmizely ze Špičáku.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
V malém úseku Šumavy, v oblasti jezer, Stěny, Svarohu, Pancíře atd. v kousku, kde se prohání nejvíce lyžařů, staly se velké změny.

Na nádraží špičáckém nevítá Vás již usměvavý „otec Sirotek“. Odešel z nádražního buffetu a postavil si pár kroků nad nádražím nový 
„turistický hotel Sirotek“ o 80 lůžkách.

Hotel je dvoupatrový a z jídelny je krásný rozhled na Železnou Rudu. Dobře řešená novostavba vyhoví jistě všem a majitele, dobrého 
odborníka, známého svou snahou, dobrou kuchyní a lácí, znají všichni návštěvníci Šumavy. Všichni ho znají a všichni ho mají rádi.

Hotel Prokop, nejstarší a největší náš hotel na Šumavě, podnikl ve svých budovách několik zlepšení a svým komfortem vyhovuje dnes 
i těm nejnáročnějším. Pan hoteliér Prokop si však jinak získal díky všech lyžařů.

Před hotelem je velmi oblíbená cvičná louka „Vajsovka“ a tu dal pan hoteliér krásně upravit. Všechny kameny a nerovnosti terénu jsou 
odstraněny a louka je nyní ideálně sjízdná. Za čin ten budou mu jistě všichni lyžaři vděčni.

Nahoře na Vajsovce stojí nyní nový hotel „Chata Hrnčíř“, hlásá do dálky modrý nápis. Chatu projektoval a stavěl pan arch. Václav 
Beneš z Klatov a majitelem jejím je bývalý nájemce chaty na Pancíři pan Hrnčíř.

Novostavba má 20 útulných pokojů, pěkně vybavené restaurační místnosti a noclehárny. Kolem je prostorná letní terasa, ze které 
je překrásný rozhled. I zde lyžaři najdou příjemný útulek a pohoštění.

Na Svarohu je postavena Ski klubem Juránkova chata, o jejímž zařízení jsme již psali. V Železné Rudě vládne stále pevná ruka 
pana hoteliéra Lukavského, který disponuje nyní velkým počtem pokojů. Ve svých budovách podnikl několik zlepšení, aby 
pohodlí jeho hostů bylo co největší. Každý lyžař zná hotel Praha a i jeho majitele, který svědomitě stará se o zábavu svých hostů. 
Bude míti letos opětně jistě hotel na Vánoce obsazen, ale opatří každému byt, pokud je mu možno. Na něj může se každý obrátit, 
poradí ochotně a dobře každému.

Na Černém jezeře zůstalo vše nezměněno, ale restauratér p. Čeněk Pavlíček vítá všechny hosty vždy srdečně a postará se, aby lyžaři 
u něj našli příjemný odpočinek a dobré pohoštění.

Hotelový ruch na Šumavě tedy roste. Šumava potřebuje nyní dobré spojení s Prahou a bude jistě letošního roku mnoho těch, kteří 
opouštějí Krkonoše a budou brázdit krásné lesy a pláně šumavské svými lyžemi. Šumava je tedy připravena — nyní jen sníh.

Josef Růžička

Hotel Sirotek
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 30. 11. 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: .................................................

Významný český malíř a ilustrátor (Babička, Filosovská historie) tajenka, po němž je v Železné Rudě 
pojmenovaná jedna ulice. Jeho pomník najdeme na Jezerní cestě, kde cestou na Čertovo jezero 
v roce 1934 náhle zemřel na mrtvici.
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