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Ú V O D N Í  S L O V O

právě držíte v rukou nový Železnorudský 
zpravodaj. Určitě jste si všimli, že nejde 
jen o nové březnové číslo, ale skutečně 
o zcela nový časopis. Rozhodli jsme se 
totiž pro zásadní změnu grafické podoby 
a částečně i obsahu našeho zpravodaje. 
Občas je zapotřebí změna a my se tak 
snažíme reagovat na vaše podněty 
i požadavky současné doby. Pevně věříme, 
že se vám nová podoba bude líbit.
První drobnou změnou je sešití zpravodaje, 
jednotlivé listy už se nebudou válet na 
ulici rozfoukané větrem, nebo vysypané 
na chodbě z poštovní schránky. Na první 

Vážení čtenáři, milí sousedé,
pohled došlo také k zásadní grafické 
změně, aby byl zpravodaj atraktivnější, 
čtivější a přehlednější. Dále dochází k 
rozšíření obsahu o křížovky, soutěže 
o ceny nebo omalovánky pro děti.
Kromě nové grafiky uvnitř zpravodaje 
jsme zvolili atraktivnější formu obálky. 
Od nynějška jí bude vždy celostránková 
fotografie aktuálního dění ve městě, 
ročního období, zajímavého místa 
z okolí nebo významné události. 
Na úvodní stránce vpravo dole bude vždy 
uveden autor fotografie a to proto, že 
budete-li chtít mít svou fotografii 

jako úvodní obálku Železnorudského 
zpravodaje, který se dostane do každé 
z téměř tisíce místních poštovních 
schránek, stačí nám ji poslat na redakční 
email.
Tímto chceme také poděkovat dosavadní 
redakční radě – manželům Chabrovým 
za jejich mnohaletou práci při tvorbě 
Železnorudského zpravodaje To, co zůstává, 
je redakční email pro vaše příspěvky: 
r e d a k c e Z Z @ e m a i l . c z 
a datum uzávěrky pro jejich zasílání, tedy 
5. den daného měsíce.
Budeme rádi, když nám na 
redakční email dáte zpětnou reakci, 
jak se vám nový zpravodaj líbí 
a budeme se těšit na vaše příspěvky.

Snad vám nový zpravodaj i soutěže aspoň 
trochu zvednou náladu, protože doba je 
bohužel pořád velmi složitá. Momentálně 
nás všechny svírá lockdown. Viru 
zatím evidentně ještě síly nedocházejí 
a pandemie stále řádí. Všude je cítit, že 
lidem už naopak sil i trpělivosti ubývá. Ale 
nesmíme se vzdát. Město se snaží pomáhat 
rozdáváním respirátorů zdarma. Postupně 
jsme rozdali respirátory našim občanům 
starším 75, 70 i 65 let.

Zpravodaj prokoukl, změna k lepšímu 
je patrná na první pohled.

Naše rolba zimu zvládla, 
nyní ji čeká posezónní údržba 

a odpočinek před další sezónou.
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Stejně jako virus se ještě zuby nehty snaží 
držet i zima. Ta letošní byla sice krásná 
s dostatkem sněhu, ale zároveň smutná 
v tom, že nemohly fungovat lyžařská 
střediska. Doufejme, že to takto bylo 
naposledy. Jedinou možností byly 
běžky a touto cestou bychom moc rádi 
poděkovali a smekli klobouk před našimi 
rolbaři, kteří celou zimu udržovali 
běžecké trasy v perfektním stavu. 
Dostáváme v tomto směru pozitivní 
zpětnou vazbu ze všech stran. Lidé 
jsou tak nadšení, že chtějí sami na 
údržbu tras přispívat, proto bude 
brzy zřízen transparentní účet, kam bude 
moci každý přispět.

Město začíná aktivně řešit problém 
s bydlením

Město Železná Ruda poprvé za dobu 
fungování stávajícího vedení prodalo 
dva pozemky. Utržili jsme za ně 5 
milionů korun a tyto peníze použijeme 

zcela konkrétně. Stanou se finančním 
základem nové bytové koncepce, kterou 
jsme se rozhodli vytvořit a uvést v život. 
Ceny pozemků i nemovitostí v Železné 
Rudě se totiž vyšplhaly tak vysoko, že 
se pořízení vlastního bydlení u nás stalo 
pro velkou většinu místních lidí prakticky 
nedosažitelné. Proto jsme se rozhodli tuto 
situaci řešit. Bohužel neexistuježádná 
legální možnost prodeje městských 
pozemků či nemovitostí za zvýhodněnou 
cenu místním občanům, proto půjdeme 
cestou výstavby městských bytů, které 
budeme následně pronajímat za dostupné 
nájemné. V první fázi zrekonstruujeme 
2 velké byty a postavíme prvních menších 
5 bytů nad naší hasičskou zbrojnicí.

V minulosti došlo k privatizaci valné 
většiny městských bytů, což dostalo město 
do velmi složité situace. Přibývají nám 
další a další žádosti o možnost bydlení 
v městských bytech. V budoucnu proto 
budeme chtít vybudovat další byty, aby 

vznikl městský bytový fond, díky němuž 
bude moci město vyjít svým občanům 
vstříc. Nechceme totiž, aby se Železná 
Ruda stala pouze víkendovým útočištěm 
a turistickým cílem. Naší prioritou je 
zde udržet místní lidi, sousedský život a 
atmosféru. Přispět k tomu můžeme všichni 
společně.

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, 
nebo na telefon: 724 181 624. 

Jsme zde pro Vás.

S úctou a přáním všeho dobrého,

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

Od neděle 28.2.2021 od 11 hodin je v provozu testovací centrum 
v Železné Rudě na COVID-19 na parkovišti 
u Free One Shopu v Alžbětíně.

Testovací doba:
Po - Ne 03.00 - 8.00 a 11.00 - 18.00

Testování antigenními testy, výsledek za 10 minut. Certifikát 
z MZCR v Čj i Aj (uznatelné v zahraničí) a není třeba 
předchozí registrace. 
Pojišťovna hradí test každé 3 dny, častější testování 
je s poplatkem 350 Kč.

Veškeré informace u vedoucí odběrového centra: 
Marcela Pávová tel: 773 654 934

Testovací centrum COVID-19

Nad hasičskou zbrojnicí bude vybudováno prvních 
5 bytů vznikajícího městského bytového fondu.
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INFORMACE Z RADNICE

Veřejné zasedání zastupitelstva č. 18
Doba konání: 24. 02. 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
Nepřítomni: -
Omluveni: pp. Mareš, Greiner

18/510 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Novostavba rodinného domu na 
pozemku p. č. 155/68 v k. ú. Železná Ruda 
z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů 
u staveb vodovodního a kanalizačního řadu 
provedeného a umístěného na pozemku 
p. č.155/71 v k. ú. Železná Ruda bez povolení 
speciálního stavebního úřadu. Žadatelé: 
manželé Aleš a Soňa Ryškovi,...
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/511 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Rodinný dům s kavárnou na 
pozemcích p. č. 1177/27, 1177/28 v k. ú. 
Hojsova Stráž. Žadatelka: Paní Iveta, …
Pro: 10
Proti: - 
Zdržel se: -

18/512 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Penzion Na Skále – stavební úpravy 
a přístavba stávajícího objektu p. č. st. 448 
k. ú. Železná Ruda – II. etapa výstavby. 
Žadatel: Z-stavby s. r. o., …
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

18/513 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
změnu stavby před jejím dokončením: 
Penzion na pozemku parc. č. 59/3 k. ú. 
Železná Ruda – změna na rodinný dům 
se třemi byty: 1. NP – dva byty pro tělesně 
postižené, 2. NP – jeden byt s přípravou 
na případné užívání osobami 
s tělesným postižením. 
Žadatelé: Jaroslav a Olga Červenkovi, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/514 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na změnu stavby před jejím dokončením: 
Stavební úpravy stavby – Železná Ruda 
čp. 122 – BAR A HERNA „CALCIO“ – 
přístavba + BOWLING – změna stavby před 
jejím dokončením č. 3 – změna 1. NP nově: 
změna stavby před jejím dokončením č. 4 – 
změna 1. NP. Žadatel: Jiří Turner, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18:23 hod. se dostavil p. Šnebergr

18/515 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Stavební úpravy části 1. NP objektu 
Alžbětín čp. 4 – kadeřnictví a nehtové studio – 
rozšíření služeb (nehty, kadeřnictví, pedikúra, 
masáže, kosmetika) za podmínky uzavření 
dodatku ke smlouvě o spolupráci, která bude 
řešit zákaz prodeje textilu a doplňkových 
předmětů před objektem Alžbětín čp. 4. 
Žadatelé: Dinh Van Hien, … a Do Thi Be, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr

18:31 hod. odešel p. Šnebergr

18/516 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Dvojdům pro bydlení a pronájem 
na pozemku p. č. 413/30 v k. ú. Železná Ruda. 
Důvodem je fakt, že objekt hmotově výrazně 
vybočuje z charakteru okolní zástavby v dané 
lokalitě. Žadatel: Pan Ing. Tomáš Běl, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18:32 hod. odchází p. Papež
18:33 hod. se vrátil p. Papež

18/517 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: RODINNÝ DŮM – NOVOSTAVBA, 
VČETNĚ NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ 
SÍTĚ – Železná Ruda, k. ú. Železná Ruda, 
č. kat. 403/102, 413/241, 413/43. Žadatelé: 
Ing. Martin a Ing. Veronika Baumrukovi, …
Pro: 9 P
roti: - 
Zdržel se: p. Papež

18:35 hod. se vrátil p. Šnebergr

18/518 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Novostavba rodinného domu na 
pozemku p. č. 1290/3 k. ú. Hojsova Stráž 
z důvodu, že stavba nebyla projednána 
osadním výborem Hojsova Stráž. 
Žadatel: Jakub Kohout, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/519 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Rodinný dům na pozemku 
p. č. 1270/53 v k. ú. Hojsova Stráž. Žadatelé: 
JUDr. Petr Ševčík, PhD. 
a Mgr. Lenka Ševčíková, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Najman J.

18/520 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje návrh na pořízení změny 
regulačního plánu Města Železná Ruda – 
místní část Špičák zkráceným postupem 
pro společnost DOMY ŠPIČÁK s. r. o., … 

na změnu regulačního plánu města Železná 
Ruda, místní část Špičák na pozemcích p. 
č. 318/64, st. 240 v k. ú. Špičák za účelem 
zvětšení zastavitelné plochy u rekreačního 
objektu; zastavěnost max. 120 m2 (objekt č. 
4). Tuto změnu podmiňuje úhradou nákladů 
na zpracování změny regulačního plánu a 
vyhotovení úplného znění regulačního plánu 
po jeho změně.
Pro: 9 
Proti: p. Papež 
Zdržel se: p. Horek

18/521 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda neschvaluje návrh na pořízení změny 
regulačního plánu Města Železná Ruda – 
místní část Špičák zkráceným postupem pro 
pana Petra Jílka, … na změnu regulačního 
plánu města Železná Ruda, místní část Špičák 
na pozemcích p. č. 456/5, st. 272 v k. ú. Špičák 
za účelem zvětšení zastavitelné plochy u 
rekreačního objektu Špičák č. ev. 70.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

18/522 - 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: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/523 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na doplnění žádosti o změnu 
územního plánu na pozemcích p. č. 263/130, 
263/131, 263/134 v k. ú. Železná Ruda za 
účelem výstavby zděných chatek se sociálním 
zařízením (2 - 3 chatky) jako rozšíření 
nabídky ubytovacích služeb Hotelu Belveder o 
rozšíření zastavitelnosti pozemku p. č. 263/134 
v k. ú. Železná Ruda pro stavbu „Rodinného 
domu pro rodinné bydlení majitelů Hotelu 
Belveder. Žadatelé: JUDr. František a 
Miloslava Strnadovi, … 
a František Strnad ml. …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/ 524 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemku p. č. 603/2 v k. ú. Hojsova 
Stráž pro výstavbu objektu: Podzemní garáž. 
Žadatelka: Jana Kašparová, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
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18:46 hod. odchází p. Šnebergr

18/525 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemku p. č. 478/16 v k. ú. Špičák 
na plochu s charakterem soukromého využití 
s možností stavby rekreačního obydlí. 
Žadatel: Václav Sýkora, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/526 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemku p. č. 493/1 v k. ú. Špičák 
na pozemek pro výstavbu RD. 
Žadatelé: Jaroslav Jílek, … a Lucie Ženíšková, 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/527 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemku p. č. 282/13 v k. ú. Železná 
Ruda o rozšíření zastavitelnosti pozemku 
pro výstavbu objektů: Dva menší penziony s 
parkováním jako zázemí pro turisty a zázemí 
přírodního koupaliště 
parc. č. 282/3 k. ú. Železná Ruda. 
Žadatelka: Renáta Kaufmannová, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/528 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Železná 
Ruda na plochu „Všeobecné obytné území“. 
Žadatelka: Helena Janďurová, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/529 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemku p. č. 27/10 v k. ú. Železná 
Ruda na plochu „Všeobecné obytné území pro 
bydlení“. Žadatelé: Jan Kesl, … 
a Ing. Viktor König, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/530 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemcích p. č. 497/44, 499/2 v k. ú. 
Špičák na plochu „Všeobecné obytné území 
pro bydlení“. 
Žadatelka: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/531 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
odkládá do doby projednání nového územního 
plánu podnět na pořízení změny územního 
plánu na pozemku p. č. 1157/1 v k. ú. Hojsova 
Stráž na plochu „Všeobecné obytné území pro 
bydlení“. Žadatel: Ing. Viktor König, …

Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/532 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej pozemku p. č. 30/3 o výměře 
800m2 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch 
manželů Jana Řežába, … a Boženy Řežábové, 
… za cenu 4.101,-Kč/m2.
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se: -

18/533 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej pozemku p. č. 111/3 o výměře 
403m2 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch pana 
JUDr. Zdeňka Knaizla, za cenu 3.226,-Kč/m2.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/534 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej traktorového sklápěcího 
přívěsu RZ: KT 81-01 panu Josefu Majerovi, 
bytem Petrovice nad Úhlavou čp. 1 
za cenu 28.000,-Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/536 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej pozemku p. č. 456/43 
o výměře 293m2 v k. ú. Špičák ve prospěch 
pana Otakara Čerby, … a paní Evy Čerbové … 
Klatovy za cenu 100,-Kč/m2.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/537 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje prodej pozemku p. č. 456/44 o 
výměře 74m2 v k. ú. Špičák ve prospěch pana 
Otakara Čerby, … a paní Evy Čerbové … 
a manželů Jiřího a Jitky Haumerových, … 
za cenu 100,-Kč/m2.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/538 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje v návaznosti na plánovaný prodej 
automobilu Ford Mondeo nákup osobního 
automobilu za cenu do 450 tis. Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní 
smlouvy.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/542 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2021, mezi Městem Železná Ruda 
a Plzeňským krajem a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci 
ve výši 90 365.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/543 - Na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje Zastupitelstvo města 
Železná Ruda uzavření Smlouvy o dílo s 

nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého 
rozsahu „Obnova městského kamerového 
systému ve městě Železná Ruda“, a to se 
společností SUPTel a.s., … IČ: 25229397 
(cena 1 199 520.- Kč bez DPH) a pověřuje 
starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpisem.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/544 - Na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje Zastupitelstvo města 
Železná Ruda uzavření Smlouvy o dílo s 
nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého 
rozsahu „Infrastruktura ve městě Železná 
Ruda“, a to se společností JSF stavební s.r.o., 
… IČ: 05568714 (cena 3 958 300,48 Kč bez 
DPH) a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu 
jejím podpisem.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/545 - Na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje Zastupitelstvo města 
Železná Ruda uzavření Smlouvy o dílo s 
nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého 
rozsahu „PUMPTRACK Železná Ruda“, a to 
se společností MAROSANA WORXXX s.r.o., 
… IČ: 09197371 (cena 2 534 913.- Kč bez 
DPH) a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu 
jejím podpisem.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/546 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města 
Železná Ruda č. 1/2021 o místním poplatku 
z pobytu.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

18/547 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města 
Železná Ruda č. 2/2021 o místním poplatku 
ze psů.
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

18/548
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere 
na vědomí zápis z Osadního výboru 
Hojsova Stráž.

       Filip Brož, místostarosta
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„Zimní sezona byla specifická, lidé 
zaplnili celou Šumavu, přijeli i ti, kteří 
by sem jindy nejeli,“ říká v rozhovoru 
náčelník Horské služby Šumava 
Michal Janďura.

Co vše bylo kvůli koronavirovým 
opatřením jinak i proč hledali tentokrát 
více návštěvníků než obvykle, jsme si 
s ním povídali během rozhovoru.
Jaká byla letošní zimní sezona 
na Šumavě?
Byla trochu zvláštní vůbec z pohledu 
fungování nebo spíše nefungování 
sportovních areálů. Provoz byl uzavřen 
27. prosince a nejen na Šumavě. Odrazilo 
se to i na množství zásahů. Pokud 
srovnáme období minulé zimní sezony 
a stejné období nyní, tak zásahů ubylo. 
Od 1. prosince do 21. února za předešlou 
zimní sezonu horská služba zajišťovala 
ošetření u 304 zásahů a za stejné období 
nyní u 84. Nešlo o nic vážného, pouze 
v prosinci byl zásah u dvou chlapců, kteří 
měli v prostoru Kvildy úraz na bobech. 
Jinak šlo o poranění kloubů, horních 
dolních končetin, zlomeniny končetin. 
V drtivé většině byli zraněni pěší 
turisté a běžkaři.

Horská služba: Úrazů bylo méně, více jsme hledali, mimo jiné i dívku v bezvědomí
I když byly areály zavřené, tak byla 
Šumava lákadlem pro tisíce lidí, jak 
se změnila vaše práce?
Každá zimní sezona se spíše odehrává 
ve velkých sportovních areálech, služba 
je ve velkých střediscích. Problematika 
tentokrát byla v tom, že lidé se pohybovali 
po celé oblasti, na značených turistických 
cestách, běžeckých trasách, ale i ve 
volném terénu. Hojně bylo běžkařů, 
skialpinistů, návštěvníků na sněžnicích 
i pěších turistů. My jsme museli reagovat 
na to že, jsme prošli tzv. letním režimem, 
kdy jsou obsazené všechny stanice v 
celém území, abychom v případě nutnosti 
byli schopní zajistit zásah, především 
ve volném terénu. Ze statistiky je vidět, 
že zásahů bylo méně, což bylo s podivem, 
když jsme viděli, kolik lidí se pohybovalo 
v terénu a v jakých lokalitách mimo 
značené cesty. Je vidět, že i když bylo 
lidí hodně, tak se chovali tak, aby se jim 
nic nestalo.
Ubylo sice úrazů, ale za to jste více 
návštěvníků hledali…
Minulý rok jsme měli za stejné období dvě, 
letos pět pátracích akcí po pohřešovaných 
osobách v terénu. Byly v období prosince, 
kdy byla dříve tma, vyrazilo sem enormní 
množství lidí. Byli zde i ti, kteří by za 
normálních okolností na Šumavu nepřijeli. 
Mnohdy šlo o ztrátu orientace v terénu, kdy 
lidé nevěděli, kde jsou, začalo se šeřit, tak 
požádali o pomoc. Zásahy měly vždy dobrý 
konec bez zranění. Měli jsme ale jednu 
velkou akci ve spolupráci s hasiči, policií, 
kdy nasadili i naši kynologickou brigádu. 
Ztratila se dívka v prostoru Lenory, kterou 
nalezl náš psovod se služebním psem v 

hustém lesním porostu. Dívka už byla 
v bezvědomí a díky včasnému zásahu a 
nalezení psem byla zachráněna a předána 
zdravotnické záchranné službě. I zde to 
mělo dobrý konec.
Dá se tedy říci, že pro vás byla tato sezona 
náročnější, když se lidé pohybovali po 
celé Šumavě?
Pro nás je hlavně náročnější z organizačního 
hlediska, protože musíme zajišťovat službu 
tak, aby nedocházelo ke komunitnímu 
šíření nákazy. Záchranáři jsou rozděleni na 
stanicích po jednom, plus jsme doplňovali 
o víkendech po jednom z dobrovolných 
členů. Jsou připraveny i kritické scénáře, 
že pokud by došlo k většímu šíření nákazy 
mezi zaměstnanci, tak by nastupovala 
dobrovolná základna místo profesionálů 
tak, aby byla záchranná činnost zajištěna. 
Jsem rád, že k tomu ale zatím nedošlo. 
Zatím se nás to oklikou vyhýbá, máme 
stoprocentní stav, nikdo nakažený není. 
Každý den je jiný a nevíme, co nás čeká.
Otázka na závěr, co byste vzkázal lidem, 
kteří zavítají na Šumavu?
Hlavně se k sobě chovejte ohleduplně. 
Mnohdy vidíme chodit lidi do hor, kteří 
by sem běžně nepřišli a i to vybavení je 
poněkud tristní, ať už jde o oblečení či 
obuv. Apeloval bych tedy na to, aby lidé 
brali na zřetel, kam jedou. Jinak jim přeji, 
aby si pobyt na horách užili a nemuseli 
volat horskou službu.
Otištěno se svolením Klatovského 
deníku, kde článek vyšel 24.2.2021 

            Daniela Loudová

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Hlavní sídlo Horské služby - Šumava, na Špičáku
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Filip Brož
www.hasiciZR.cz a www.facebook.com/hasiciZR

Vážení čtenáři,
tato divná a vlastně zrušená zimní sezóna v našem turistickém horském městečku měla za následek značný úbytek zásahů. Je to 
dáno menší návštěvností turistů a také zklidněním a zpomalením doby. Lidé méně chvátali, takže jsme zaznamenali jen jednu 
vážnou dopravní nehodu, nebyli jsme odstraňovat ledové a sněhové převisy a na vše ostatní je tady již čtvrtým rokem profesionální 
stanice HZS. Ta za uplynulé měsíce zasahovala u více než tří desítek zásahů, ale my jsme společně s nimi vyjížděli na pomoc 
jen ke třem závažnějším.

Události za leden – únor 2021:

3. 2. 2021 – Dopravní nehoda – K vážné dopravní nehodě kamionu 
jsme po 14 hodině vyjeli společně s HZS Železná Ruda na hlavní 
silnici do Alžbětína. Zde havaroval kamion, který sjel mimo silnici 
a převrátil se ze stráně, kde se zastavil až o vzrostlé stromy. Řidič 
z nehody vyvázl bez zranění, jen jsme mu pomohli dostat se z převrácené 
kabiny. Byla provedena protipožární opatření, jímány unikající provozní 
kapaliny a náplně do podvečerních hodin řízen provoz kyvadlově 
jedním jízdním pruhem. Po konzultaci s odbornou firmou bylo 
rozhodnuto o ponechání vyproštění kamionu až na následující den.

4. 2. 2021 – Dopravní nehoda – Byly jsme vysláni jako posilová jednotka 
k úklidu následků po dopravní nehodě kamionu z předchozího dne. Stanice 
HZS Železná Ruda zde od ranních hodin asistovala při vyprošťování kamionu, 
my jsme přijeli po poledni vypomoct s úklidem silnice. Po vyproštění kamionu 
došlo k drobný únikům provozních kapalin na silnici, ale hlavně vypadalo bahno 
a hlína. To jsme pomocí asanační lišty z více než 200m silnice spláchli.

14. 2. 2021 – Technická pomoc – Původně jsme vyjeli k požáru trafostanice 
na Javornou. Po cestě nám bylo oznámeno, že se jedná o technickou závadu 
na transformátoru a tak jsme na místo nedojížděli, událost vyřešila 
stanice HZS Železná Ruda společně s pohotovostní službou energetiků.
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Z následujících písmen vypiš co nejvíce stromů. Modře podtrhni stromy jehličnaté, zeleně listnaté.

Ř – Í – O – J – E – L – P – A – Z – V – I – B – L – U – K – M – D – S – N – R – T

Děti ,  věděl i  jste ,  že . . .? 
Sýkorka krmí svá mláďata až 1000krát za den?

Sova dokáže otočit hlavu až o 170 stupňů?
Kolibříci umí létat i dozadu?

Slimák má čtyři nosy?

Do obrázku domaluj svá oblíbená zvířátka.
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, Green Shell typu Araukana a Dark Shell 
typu Maranska. 
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185,- až 229,- Kč/ks                                                                                            
PRODEJ: 6. 4. A 15. 6. 2021
Železná Ruda - u vlakové zastávky Železná Ruda - město
v 17.25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
     Tomáš Dráb

ITC INFORMUJE

Na Železnorudsko přichází jaro
Zima se i v naší oblasti letos příliš nezdržela 
a docela brzy nastoupily vyšší, jarní 
teploty. Sníh roztál, a tak se vydáváme na 
krátké procházky i delší tůry. Ačkoliv jsme 
momentálně omezeni vládními nařízeními 
a pohybovat se můžeme jen v rámci katastru 
našeho města, možností u nás máme 
opravdu hodně. Vždyť kdybychom chtěli 
náš katastr přejít od začátku v Alžbětíně, 
přes Špičák, Hojsovu Stráž až pod Prenet, 
bude to výlet zhruba 20 km dlouhý. A to 
už je pěkná porce kilometrů s náročným 
převýšením. Cestou bychom se mohli 
například kochat výhledy z Pancíře nebo 
si počíst v informační tabuli u hojsovecké 
„Rumpelmühle“ před stoupáním 
k Prenetu.

Přírodu si ale můžeme vychutnat i trochu 
jinak, aniž bychom nachodili desítky 
kilometrů. I při krátkých vycházkách 
kolem našeho města si totiž můžeme 
všímat jarních rostlin, které už zdobí 
naše okolí. Na Belvederské cestě už 
ze zbytků sněhu vykukují devětsily 

(Devětsil bílý - Petasites albus), u cesty 
na Špičák zase začínají kvést podběly 
(Podběl lékařský -Tussilago farfara). 
Pokud si uděláme procházku krásnou 
alejí na Debrník, odměnou nám budou 
doslova záhony bledulí (Bledule jarní - 
Leucojum vernum).

V současné době jsou přímo pastvou pro 
oči všem, kdo mají jarní přírodu rádi, 
sociální sítě – desítky fotografií jarních 
rostlin z různých míst Šumavy a našeho 
okolí se tam denně objevují. A protože 
víme, že ne všichni naši čtěnáři se na 
sociálních sítích pohybují a mají k nim 
přístup, přikládáme jako zástupce té 
podívané fotografii nádherných bledulí na 
Debrníku. 

Zároveň máme příjemnou nabídku 
pro nadšené fotografy – zachyťte 
jarní přírodu na fotografii a pošlete 
ji do redakce našeho zpravodaje 
( r e d a k c e Z Z @ e m a i l . c z ) .

Mirka Frenzlová

 v Environmentálním centru ve všední 

v obchodě Stará pošta 

AKCE PROBÍHÁ INDIVIDUÁLNĚ Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ PROTI
EPIDEMII COVIDU-19.

KAŽDÝ ZÁJEMCE SI MŮŽE VYZVEDNOUT PYTLE A RUKAVICE 
ZDARMA OD 25. 3. 2021.

KDE:

        den 8-18 h,

       na Hojsově Stráži ST, SO, NE 8-15 h
       a ČT, PÁ 8-12 h, 14:30-18 h. 
       
POZOR!!!
Všichni zájemci se mohou 
zúčastnit fotosoutěže, bližší 
informace naleznete na 
https://www.uklidmecesko.cz/
fotosoutez/. 
Úkolem je vyfotit kuriozitu 
nebo z odpadu vytvořit vrabce 
a foto zaslat do 15. května 2021
na bara@uklidmecesko.cz. 

HRAJE SE O ATRAKTIVNÍ CENY!

VÍKEND 27. A 28. 3. 2021
UKLIĎME ŽELEZNORUDSKO

 POJĎME SI UKLIDIT ZA HUMNY!

DALŠÍ INFORAMCE: envicentrum@zeleznaruda.cz, popřípadě: 606 675 991

Jak to funguje
Počet členů organizačního týmu Ukliďme Česko by se dal 
spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl na celé akci 
máte ovšem vy – naši dobrovolníci. Jen díky vám je totiž 
možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu.
Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To 
jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, 
které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký 
průběh akce. 
Organizátoři mají „pod palcem“ skupinku dobrovolníků. Ti vyplní 
registrační formulář a na interaktivní mapě úklidů si vyberou jim 
nejvíce sympatickou skupinu, ke které se připojí. V termínu akce 
se pak sejdou na „místě činu“ a uklidí. Společně.
Kdo uklízí
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se 
zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, 
úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, 
důchodci, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři,… 
Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem 
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Nejhezčí fotografie bude v dubnovém 
čísle umístěna na titulní stránce. Jsme 
zvědaví, jaké „poklady“ se v redakci 
shromáždí a jak budete při fotografování 
v naší oblasti úspěšní. Snad už tu krásu 
nezasype nová sněhová pokrývka.
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Pojďte se s námi projít po stopách a stavbách bobra Evropského.

Poslední roky se na Šumavě hojně usídlil bobr Evropský, který si zde buduje své domovy 
a na spoustě míst přehradil potůčky a vytvořil hráze, díky nimž zadržuje vodu v krajině.

Po stopách Bobra evropského

Samozřejmě na druhou stranu si nevybírá svá místa a leckdy ohrožuje i majetek. Nyní se mrkněte na fotky 
z míst kolem Železné Rudy a Špičáku, v mapce se můžete podívat na konkrétní místa a naplánovat 
si tak výlet a podívat se na tu neuvěřitelnou bobří práci. 
 

Interaktivní mapu najdete na 
www.welovesumava.cz/tip-na-vylet Zdroj: www.welovesumava.cz
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SPORT

Úprava běžeckých tratí na Železnorudsku v zimní sezoně 2020/2021

Alpské lyžování v době covidové
Většina sjezdařů v covidové době přišla o celou sezonu, někteří 
ale sbírali velké úspěchy.

Pandemická situace trápí celý svět a přinesla velké utrpení 
spoustě lidí. Proti tomu byly a stále jsou problémy sportovců 
sice nepříjemné, možná často byli přehnaně omezováni, 
ale většina sportovců se s nimi statečně vypořádává. 
Totéž platilo i o letošní sezoně sjezdového lyžování. 
Pro některé závodníky, zejména pro ty nejmladší, se prakticky 
nekonala vůbec. Některým se podařilo absolvovat několik 
treningů na sjezdovkách a zbytek zimy trávit na běžkách nebo 
skialpech. Ti nejlepší šumaváci se díky neúnavnému cestování 
a hledání možností dočkali dokonce dostatečného počtu závodů, 
jiní jich stihli pouze několik. A protože v nich navíc dosáhli 
výborných výsledků, přestože neměli téměř žádné treningové 
podmínky, je namístě o nich informovat. Začněme tím největším 
úspěchem , kterého se dočkala Tereza Nová v podobě nominace 
do reprezentačního družstva žen ČR. Tato odchovankyně 
špičácké sjezdovky Slavoje MP Plzeň, následně vedená 
Milanem Černým absolvovala náročnou přípravu do sezony 
a podařilo se jí v úvodu sezony absolvovat rekordní počet 
17 FIS závodů v Rakousku, Německu a Itálii. Nejlepšího 
umístění dosáhla v Cortině, kde byla jednou šestá a jednou 
devátá v SG. V listině bodů tak poskočila na 2. místo v SG 
a 5. místo v SG mezi ženami ČR. Díky těmto výsledkům byla 
nominována na Mistrovství světa do Cortiny. Těsně před prvým 
závodem si ještě zajela do Toblachu potrénovat paralelní slalom 
a tento trenink ukončil nadějnou sezonu. Smolařka Tereza 
s natrženou ledvinou skončila v nemocnici. Popřejme mladé 
závodnici rychlé a úspěšné uzdravení.

Další šumavské reprezentanty naštěstí žádné takové neštěstí 
nepostihlo. Marek Müller ze Sokola Špičák dosáhl v kategorii 
mužů dvou vítězství ve FIS závodě v polské Sczavnici /SL 
a GS/, vítězství ve slalomu Speed Week ve Špindlu ve slalomu 
na univerziádě v Bílé. Zde byl navíc třetí v GS. V listině bodů je 
sedmý v ČR v GS i SL a po zásluze je zařazen v reprezentačním 
výběru .

Železnorudská starší juniorka Bára Zíková ze Sokola Špičák 
loni vypadla kvůli zdravotním potížím z reprezentace a proto 
byla neobyčejně pilná jak v letní přípravě, tak v počtu odjetých 
závodů. Přes obecný nedostatek pořádaných závodů jich stihla 
13 v Německu a v Italii..Nejlepších výsledků dosáhla v italské 
Santa Catarině , kde zvítězila ve sjezdu a byla druhá v SG 

a v německém Götschenu, kde byla 6. v SG. Bodově figuruje 
po sezoně mezi staršími juniorkami na prvním místě v SG 
a na osmém místě ve slalomu a sjezdu! Tato odchovankyně 
Ski klubu Železná Ruda má velkou šanci být zařazena pro příští 
sezonu opět do reprezentace ČR.

Skvělého úspěchu dosáhl mladší junior Adam Maxa 
z SA Špičák, když na juniorském Mistrovství ČR v Bílé obsadil 
skvělé 4.místo! V závodě v GS získal solidní 10 místo. Navíc 
odjel na FIS závodě v polské Sczavnici jeden závod GS a dva 
závody SG, kde v jednom z nich dosáhl osmého místa.

Další reprezentantka ,obyvatelka Špičáku -starší žačka 
Nicole Zemanová z SA Špičák se nedočkala jediného závodu 
v ČR, takže si pro největší úspěch dojela do Italie na závod 
Folgarie. Na tradičním neoficiálním mistrovství Evropy žáků 
získala tato reprezentantka v obrovské konkurenci skvělé osmé 
místo v SG. Ještě lepšího výsledku dosáhla v Zagrebu, kde dojela 
druhá! Nicola figuruje v listině bodů mezi staršími žákyněmi 
na prvním místě v ČR ve všech disciplinách!

Podobně skvělou pozici si vydobyl v kategorii ml. žáků 
David Janda z SA Špičák. Ten je bodově prvý v SL a SG a druhý 
v GS. I on se zůčastnil závodu Folgarie a výtečně zajel prvé kolo
/8.místo/, ve druhém však vypadl. V mezinárodním závodě 
v polské Sczavnici obsadil skvělé 3.místo.

Přejme všem lidem kolem závodního lyžování hodně zdraví 
a optimizmu, který potřebují pro absolvování náročné letní 
přípravy. Věřme, že příští zima bude normální a umožní zúročit tu 
dřinu a vynaložené finanční prostředky.

Vysvětlení pro méně znalé: SL znamená Slalom /dříve speciál/, 
GS - Obří slalom, SG – Super obří slalom
               Jaroslav Frič

V minulém roce jsem převzal patronát nad 
údržbou běžeckých tratí na Železnorudsku, 
se snahou ulehčit technickým službám 
s péči o naše město v zimním období spolu 
s kamarádem Jaroslavem Lehkým jsme 
se pokusili vytvořit a realizovat systém 
údržby, který musel v letošní specifické 
sezóně zohlednit dokonce více kritérií, 
než jsme původně předpokládali.

Plán
Vytvořit lyžařům kvalitní podmínky pro 
běžecké lyžování oběma způsoby běhu 
(klasický a bruslení) pokud možno za všech 

okolností. Postupovat systémem kratší 
trasy kvalitně, postupně, podle možností, 
délku udržovaných tratí prodlužovat.

Trasy
Centrem běžeckého lyžování na Železno-
rudsku jsme stanovili oblast Gerlovy Huti. 
Důvodem je dlouhodobě nejlepší sněhová 
situace, nejlepší (byť omezené) možnosti 
parkování, dobré stanoviště pro rolbu 
s ohledem na operativní údržbu 
na straně severní i jižní od hlavní silnice 
do Klatov. Díky vstřícnému přístupu LČR 
se nám podařilo vytvořit hezký okruh 
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Trasy 3. kategorie udržovat v takovém 
stavu, aby umožňoval po co největší 
časové období uspokojivý přístup na trasy 
s větší frekvencí údržby. Před víkendem by 
měly být tyto trasy upraveny už jen kvůli 
rozšíření možností parkování a odlehčení 
centrálnímu parkovišti na Gerlově Huti.

Způsob úpravy
Nejradikálnější novinkou v letošním roce 
byl zvolený způsob úpravy. Rozhodli jsme 
se na všech trasách vytvářet jednu stopu 
pro klasický způsob a široký pruh pro 
bruslení a vyhýbání. Cílem je tak vytvořit 
areál co nejuniverzálnější pro co nejširší 
okruh veřejnosti. 

Chodci
Pohyb chodců či běžců (bez lyží) na 
upravovaných trasách je opět kontroverzní 
téma. Z právního hlediska je velmi obtížné 
pohyb chodcům po upravovaných trasách, 
které většinou shodují s turistickými 
trasami, zakázat. Zákazové cedule na 
nástupních místech nemají jasnou právní 

oporu. Faktem je, že lyžařské trasy jsou 
upravované čistě za účelem běžeckého 
lyžování a chodci se na nich pohybují 
právě proto, že jsou upraveny, a tedy 
příjemné k chůzi. V našem regionu je však 
v celkovém úhrnu většina turistických 
tras neupravovaná, a tedy při jejím 
použití chodci nevzniká žádná škoda. 
V letošní sezóně jsme cedulemi označili 
úseky bez možnosti chůze po tratích 
a úseky s možností pohybu lyžařů a chodců 
současně. Toto opatření mělo jistě určitý 
efekt. 

Letošní statistika
- Den první úpravy: 6. 1. 2021
- Den poslední úpravy: 24. 2. 2021
- Počet najetých kilometrů: 1385km
- Počet motohodin: 154
- Počet výjezdů rolby: 50

              Kryštof Částka
 

* Zkráceno redakcí. Celý článek na Facebooku
Informační turistické centrum a Environmentální 
centrum Železná Ruda 

na jižní straně oblasti, a to Nový Brunst, 
U Obrážku, Můstek, Hofmanky, 
Nový Brunst.

Trasy jsme podle priority údržby 
rozdělili do 3 kategorií

1. Trasy s prvořadou prioritou údržby: 
(tak, aby se co nejrychleji po změně 
sněhových podmínek dalo někde kvalitně 
jezdit). Konkrétně se jedná o úsek:
Gerlova Huť – Pod Zámeckým lesem 
(Dálnice), Pod Sklářským vrchem – 
Nad Pošťkákem – Gerlova Huť, 
Gerlova Huť – Nový Brunst – Hofmanky.

2. Okružní trasy: Gerlova Huť – 
Pod Zámeckým lesem – Pod Polomem – 
Rudská Křižovatka – Stará Hůrka – Rudská 
Křižovatka, Popelní Domky Gerlova Huť 
a dále Gerlova Huť, Nový Brunst,
U Obrázku, Můstek, Hofmanky, 
Nový Brunst, Gerlova Huť, 
závodní okruhy Belveder, okruhy 
na Hojsově Stráži.

3. Přístupové a okrajové trasy: Obě 
Grádelské cesty, spojka Nová Hůrka – 
Stará Hůrka vč. odbočky k parkovišti 
na Nové Hůrce, úsek Debrník – 
Pod Zámeckým lesem, na jižní straně pak 
Belveder – Hofmanky, Tomandlův Křížek 
– Nad silnicí – Špičácké sedlo – Hojsova 
Stráž.

Frekvence a kvalita údržby
Trasy 1. kategorie udržovat tak, aby byl 
po co největší časové období vhodný pro 
sportovní jízdu oběma způsoby běhu. Po 
sněžení nebo oblevě co nejrychlejší úprava. 
Trasy 2. kategorie údržba několikrát týdně 
s prioritou údržby na víkend a období 
s větším počtem lyžařů. Údržba pro oba 
způsoby, s předpokladem vyšší frekvence 
lyžařů užívající klasický způsob běhu. 

PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Měsíc únor nám přinesl střídavé počasí, 
kdy si děti užívaly jak přívalů sněhu, 
hladkého ledu, tak i téměř jarního 
počasí. Mohli jsme společně pozorovat 
tání, první sněženky a bledulky. Ptačí 
zpěv zněl také veseleji. Jednotlivé třídy 
tuto radostnou změnu vítaly oslavami. 
Broučci karnevalovým dnem, který se nesl 
v duchu pohádky „Ledové království“. 
Sluníčka byla věrna tématu „Počasí“ 
– paní učitelky jako Slunce, Mráček 
a Duha byly opravdu půvabné. Děti ze 
třídy Čmeláci se proměnily v pracovité 
mravenečky a v aule školy si, mimo jiné, 
zahráli pohádku „Polámal se mraveneček“.

Bohužel, krizová epidemiologická situace 
si vyžádala opětovné uzavření mateřské 
školy od 1.3 2021 pro všechny děti, kromě 
dětí zaměstnanců IZS. Ve škole jsou 
zavedena nejpřísnější hygienická opatření, 
zaměstnanci mají přístup k bezplatnému 
testování i očkování. Nové typy virů jsou 
podle informací odborníků nakažlivější s 
komplikovanějším průběhem. Na rozdíl od 
minulosti se nemoc nevyhýbá ani dětské 
populaci. Zodpovědné chování vůči sobě 
i ostatním je tedy na místě. A můžeme jen 
doufat, že se život vrátí co nejdříve do 
normálních kolejí.

Přejeme všem statečným rodičům a 
jejich dětem pevné zdraví. Neztrácejme 
radost ze života, ač omezeného na 
úzký kruh rodiny. Ponechme si kouzlo 

humoru a pokory. Využijme každý den 
k tomu, abychom dělali věci, na které 
nám v době shonu nezbýval čas… 
Těšíme se na brzkou shledanou!
             Hana Königová

Zprávičky ze školky
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Je mi 77 let, takže mohu hodně objektivně posoudit, jak postupem 
doby ubývá lidí, kteří jsou ochotni dělat něco navíc oproti tomu, 
co je jejich povinností v zaměstnání. Ještě, že ve zdravotnictví 
takových lidí ještě zůstalo dost. Jinak by se neumíralo 
po stovkách denně, ale po tisících. Takže v prvé řadě díky všem 
obětavým lékařům a sestřičkám. Ve svém životě jsem obětavých 
lidí poznal mnoho a v nejrůznějších oborech pro společnost 
důležitých. Protože jejich podíl se dlouhodobě rapidně zmenšuje, 
měli bychom si jich o to více vážit a chránit je před těmi, kteří 
takovou vlastnost nemají, ale za to mají často velkou schopnost 
závidět, pomlouvat a šířit nespokojenost. Jednou z možností 
této ochrany je veřejná pochvala. Ta je ovšem využívána dosti 
zřídka, neboť často aktivizuje zmíněnou početnou skupinu 
pomlouvačů. A ono jim to bohužel často vychází. Ale s tím už 
je nutno skoncovat, slušní lidé tohoto trendu mají plné zuby. 
A proto je třeba nebát se a dobré a nadšené lidi chválit a podporovat.

Řadu let dopisuji do „Železnorudska“ a dosud jsem vždy chválil 
ve svých příspěvcích o závodním sjezdovém lyžování všechny 
obětavé lidi, kteří se tímto oborem zabývají. Jednalo se o trenéry, 
funkcionáře, nejúspěšnější závodníky, pracovníky areálů i 
příkladné rodiče a to bez rozdílu, ze kterého jsou oddílu a zda jsou 
ze Železné Rudy nebo odjinut. V této zimě, kdy závodní lyžování si 
muselo dát nepříjemnou přestávku, měl jsem příležitost rozhlédnout 
se jinde. Proto bych chtěl moc pochválit skvělou péči o běžecké 

stopy v rozsáhlé oblasti železnorudska. Díky ní si užili všichni 
přátelé sportu v přírodě superkrásný leden a milovníci sjezdování 
lépe překonali rozčarování, které jim přinesla pandemie a navíc 
si mohli udržovat svou fyzickou kondici. Za mimořádnou kvalitu 
tratí, daleko nejlepší ze všech středisek na Šumavě, se zasloužila 
především mimořádná obětavost rolbařů Kryštofa Částky 
a Jaroslava Lehkého. Oba tuto práci odvádějí vedle svého
zaměstnání a navíc se intenzivně a úspěšně ještě věnují sportovní 
výchově dětí a mládeže a svým rodinám. Stejný dík patří vedení města 
Železná Ruda, které podporuje tuto činnost materiálně a finančně. 

Na této podpoře se ukazuje, že starosta pan Filip Smola i jeho 
místostarostové pánové Petr Najman a Filip Brož i v této nelehké 
době vidí správně dopředu a dělají velmi mnoho pro přeměnu 
Železné Rudy v uznávané špičkové středisko. Dokazují to i 
výsledky jejich práce za dva roky působení, které bilancovali v 
listopadovém Železnorudském zpravodaji. Zvelebení Železné Rudy 
a získání dobrého jména celé oblasti přináší a ještě výrazněji bude 
přinášet užitek nejen sportovcům, turistům, ale i všem obyvatelům 
a místním podnikatelům. Dovolil jsem si jmenovat pět jmen ale 
vím, že pochvalu si zaslouží řada dalších. Děkuji tímto i jim, a 
přeji jim, aby jejich činnost byla po zásluze uznávána a oceňována 
a aby jejich řady narůstaly. Těším se, že jejich jména budu nalézat 
také v dalších vydáních Železnorudského zpravodaje i jinde.

Jaroslav Frič
bývalý trenér a přítel Šumavy , šumaváků a sportovců

Važme si lidí, kteří pracují pro společnost.

Kynologové 
Vás zvou na Kurz základní poslušnosti pro všechny pejsky. Neváhejte se přihlásit, uzávěrka na kurz je 23. 4. 2021.

Poděkování
 

„Chtěl bych poděkovat Jiřímu Svejkovskému za pronájem garáže 
v obci Špičák na kočár, abych mohl poskytovat služby - vyjížďky 
kočárem s koňmi na Černé jezero v sezóně 2020 
za měsíce červenec a srpen. Jirko, děkuji a moc si toho 
vážím, protože v téhle těžké době si musíme pomáhat! 
A neříkat né, nemůžu a nejde to řečeno ještě s arogancí. 
Musíme si vážit jeden druhého ať už v osobním životě, tak 
i v podnikatelském. A tohle naší společnosti chybí a bohužel 
i v Železné Rudě.

Staré přísloví zní: „Přej a bude ti přáno.“   Radek Ipser
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JÁ JSEM TETŘEV HLUŠEC
Největší evropský hrabavý pták, téměř velikosti krocana. Samec je hnědočerný až černý s výraznými 
červenými skvrnami nad očima (poušky) a kovově lesklou modrozelenou hrudí. Ocas je dlouhý, 
zaokrouhlený, při toku vějířovitě rozevřený. Samice je výrazně menší, hnědá, tmavě kropenatá, 
s rezavohnědou páskou na hrudi a proužky na ocase.

Na jaře se samci shromažďují na „tokaništích“, tradičních místech, kde předvádějí zásnubní tance. 
V určité fázi zpěvu tetřev neslyší – od toho se odvíjí i jeho název – hlušec. Hnízdí od dubna do července. 
Hnízdo je dobře ukrytá, mělká miska v zemi, často u paty stromu. Samička snáší 5 – 8 vajec, ze kterých 
se po 26 – 28 dnech líhnou mláďata. Na vejcích sedí pouze samička. Za letu je tetřev poměrně hlučný. 
Kromě období toku žijí obě pohlaví odděleně. Na zimu neodlétá.

Samec v toku vydává klokotavé a bublavé zvuky. Mimo období toku se téměř neozývá.

Vejce mají samičky světle žlutá s hnědými skvrnami a tečkami.

Jejich potravou jsou různé bobule a další plody, v zimě jehličí. Mláďata i hmyz.

V ČR se vyskytují ve světlých, starých jehličnatých lesích s dostatkem bobulových keřů. Dnes poměrně 
vzácný.

Tetřev hlušec je hrabavý pták velikosti  a) holuba   b) krocana   c) jestřába.

Hnízdí  a) na stromě   b) na skále   c) na zemi.

Tetřeví námluvy se nazývají  a) chrutí   b) tokání    c) kvokání.

Na území ČR je tetřev  a) hojně rozšířený    b) téměř vymizel a v současnosti se
vykytuje převážně na Šumavě c) tetřev hlušec vůbec nežije.

Tetřev létá  a) špatně   b)  je výborný letec   c)  vůbec nelétá.

Tetřev žije  a) v blízkosti lidských obydlí   b) skrytě    c) v opuštěných staveních.

Zdroj: www.deti.vls.cz a www.npsumava.cz
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou křížovku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 31. 3. 2021) a můžete vyhrát věcnou cenu, naši Želez-
nourudskou 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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STŘÍPKY Z HISTORIE
Z kroniky Zhůřské školy - část V.

Začíná školní rok 1950 – 1951 a ještě tu vyučuje pan učitel Řeháček.
 A zas do nového školního roku. Třetí rok práce, namáhavé práce, odříkání společenského života, třetí 
rok tvrdého, neúprosného života. 18 dětí ve třídě, radost s nimi a první veselejší naděje a pohled do budoucna.
 Odcházím konat dvouletou vojenskou službu.
 Odcházím ze Zhůří – prvního mého působiště. Rád budu vzpomínat na ten opravdový život. Snad se mi bude stýskat. 
Příliš jsem po dvou letech přivykl dětem a prostředí.

27. září 1950 zapsal Otakar Řeháček
           
 A nyní přicházím na řadu já, v posloupnosti zhůřských učitelů třetí.Věděl jsem do jakých poměrů a pracovních 
podmínek přicházím, neboť na sušickém okrese vyučuji již od roku 1945 a to specielně v bývalém II. dohledacím obvodu, čili 
v pohraničí.
Pan učitel Zdeněk Ried dále oznamuje, že studoval v Plzni a hned po maturitě se svobodně rozhodl nastoupit do pohraničí. 
Pedagogickou praxi tak získával ve školách v Rejštejně, v Zejbiši a po dvouleté vojenské službě i ve Zhůří. Jak vidí své nynější 
působiště?

 Přicházím měsíc po zahájení školního roku, škola celkem v dobrém stavu, dá-li se to tak říci se zřetelem na místní 
poměry. Děti celkem chápavé, uvyklé na školní docházku, i když jejich pracovní podmínky doma jsou svízelné, neboť od 
nejútlejšího mládí musí konat těžkou manuální práci. Rovněž tak sociální poměry v některých rodinách nedosahují ještě 
zdaleka ani průměru. Hlavní příčinou je zde nedbalost v osobní čistotě a v čistotě prostředí. A dále pak neúměrné požívání 
alkoholických nápojů jak u rodičů, tak i u dospělejších dětí. Jsou to návyky, které si přinesli s sebou ze své bývalé domoviny 
a jimž těžko odvykají.

Práce ve škole
 Ve školním roce 1950 – 1951 navštěvovalo zdejší školu celkem 18 žáků, docházejících přímo ze Zhůří neb z přiškolené 
samoty Keple, vzdálené asi 4 km. Děti pocházejí z několika početně velmi silných rodin. Je to rodina Vlčků, Motyčáků, 
Kokošků, Šulajů a Šulců a i zde možno pozorovati, do jaké míry si která rodina osvojila zdejší návyky a do jaké míry se 
přizpůsobila. Během školního roku propadla v pololetí jedna žákyně, ke konci školního roku bylo dosaženo celkově dobrého 
průměru na žáka a nikdo nepropadl.
 Do střední (dnes základní) školy v Hartmanicích odchází 1 žák a školní devítiletou docházku dokončil též 1 žák. Práce 
ve třídě byla organizována do 5 oddělení. 
Okresní národní výbor v Sušici schválil zavedení doučovací skupiny pro všechny žáky zhůřské školy kvůli opožděnosti 
zdejších dětí v porovnání s jinými. 
 Ručním pracím vyučoval třídní učitel a ředitel školy Zdeněk Riedl, náboženství ve dvou hodinách týdně administrátor 
Jan Kubín ze Železné Rudy, lékařskou péči žactva zdarma věnoval státní a obvodní lékař MUDr. Jiří Pejša ze Železné Rudy. 
Po dosti velké fluktuaci žactva dokončilo školní rok 1950 – 1951 celkem 15 dětí. S prací a vyučováním na zdejší škole jsem byl 
celkem spokojen, i když vyžadovala často velkého vypětí a námahy.
 Odcházím, jak se zde říká, do „vnitrozemí“ na dvojtřídní školu do Zbynic, nikdy však nezapomenu na Zhůří. Svému 
nástupci pak přeji mnoho úspěchů a životního štěstí v opravdu záslužné práci.

                                                                         Zapsal 7. srpna 1951 Zdeněk Riedl

                                                                      Připravila Lidmila Kovácsová
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