
www.zeleznaruda.cz

Březen 2022
měsíčník / zdarma

XXII. ročník
autor fotografie: 
Filip Brož 
 

 ŽELEZNORUDSKÝ 
zpravodaj



Železnorudský zpravodaj    3/2022                                     s trana 2

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,
toto úvodní slovo se ve světle tragických událostí na Ukrajině 
nepíše vůbec lehce. Všichni jsme doufali, že záběry tisíců 
mrtvých lidí včetně dětí tak blízko našich hranic nebudeme muset 
nikdy sledovat. Bohužel opak je už několik dní krutou realitou. 
Nyní nezbývá, než dělat vše proto, aby bylo nesmyslné válčení 
zastaveno, a samozřejmě pomáhat jeho obětem.

Snažíme se přispět všemi silami. Díky iniciativě našich 
spoluobčanek Lenky Hackerové, Kristýny Novákové, Hany 
Faitové a spoustě dalších se naše infocentrum stalo již na konci 
února prostorem pro uskladnění humanitární pomoci pro Ukrajinu. 
Děkujeme všem, kdo přinesli oblečení, spacáky, karimatky, 
pláštěnky, stany, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny nebo 
léky. Samozřejmě je možné pomáhat i nadále, o podrobnostech 
a možnostech vás průběžně informujeme. Snažíme se rovněž 
nalézat a nabízet ubytování pro uprchlíky, kterých jsou 
již statisíce.

Děkujeme všem za solidaritu s Ukrajinou 
a oběťmi nesmyslné války.

I když jsme asi všichni myslí i srdcem s trpícími, nenecháme 
se zlomit a nadále pracujeme na úkolech, které před nás staví 
každodenní život a naše povinnosti.

Povedlo se nám úspěšně a za mimořádně příznivou cenu 480 tisíc 
vysoutěžit pořízení nového územního plánu s prvky regulačního 
plánu. Jde o naprosto zásadní dokument, který našemu městu 
umožní zastavit hektickou výstavbu dalších a dalších apartmánů 
na zelených loukách a nastaví jednoznačná pravidla výstavby.

Již nějakou dobu si užíváme dokončenou část průtahu Železnou 
Rudou včetně nových chodníků a osvětlení. Tím to ale nekončí. 
Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic již projektujeme 
další část průtahu městem (od mostu ke kempu). Až bude projekt 
hotový, budeme moci začít žádat o udělení souhlasu všechny 
majitele dotčených pozemků. Půjde o další zásadní posun pro 
kvalitu života u nás. Jednáme také s majitelem pozemku okolo 
kapličky pod nádražím v Železné Rudě, aby bylo možné vybudovat 
chodník spojující Železnou Rudu se Špičákem a nebylo tak nutné 
chodit podél velmi frekventované silnice, kde to hlavně v zimě 
kvůli sněhovým mantinelům bývá velmi nebezpečné.

Všechny milovníky běžeckého lyžování určitě těší, že 
na přípravě stop už naplno pracuje naše nová rolba. Podařilo se 
nám ji vysoutěžit za 4,8 milionu korun, což je oproti ceníkové 
ceně významná úspora. Na nákup jsme navíc získali dotaci ve výši 
téměř 2 milionů korun od Plzeňského kraje a za bezmála 800 tisíc 

se povedlo prodat naši starou rolbu. Sníh stále drží, takže pokud 
si chcete vyčistit hlavu od ošklivých událostí ve světě, neváhejte, 
vezměte běžky a hurá do stopy. Nedávno si je pochvaloval i štáb 
České televize, která u nás natáčela další díl populárního pořadu 
Běžkotoulky. Letošní zima nám také ukázala, že potřebujeme pro 
snazší a rychlejší uklízení sněhové nadílky koupit frézu na náš 
Unimog. Skvělou zprávou je, že máme díky dobrému hospodaření 
na účtu dostatek finančních prostředků, abychom ji pořídili bez 
nutnosti úvěru.

Velkou radost máme také z toho, že se nám podařilo zabodovat 
v rámci soutěže Radniční listy roku 2021. Od března roku 2021 
jsme pozměnili nejen složení redakční rady, ale také celkovou 

Již pracujeme na další části průtahu městem. 
Půjde o úsek od mostu ke kempu.

Díky nové rolbě a mistrovské práci jejích řidičů 
jsou stopy na Železnorudsku na světové úrovni. 

Se křtem rolby nám pomohl i pan poslanec Salvetr.



Železnorudský zpravodaj    3/2022                                     s trana 3

podobu Železnorudského zpravodaje. Ačkoliv je pro nás důležitý 
názor a zpětná vazba především od našich čtenářů, chtěli jsme, 
aby naši práci posoudili také odborníci, od kterých jsme očekávali 
kritický pohled na zpravodaj od zpracování článků po grafiku. 
Náš zpravodaj jsme proto přihlásili do soutěže, kterou vyhlašuje 
každý rok spolek Kvalikom. Z maximálních hodnotících 50 bodů 
jsme získali 46. Celkem se do kategorie periodik obcí do 2000 
obyvatel přihlásilo 71 radničních periodik. V krajském kole jsme 
zvítězili a celorepublikově jsme pak skončili na parádním 6. 
místě. Výsledek soutěže nás moc potěšil a děkujeme všem, kteří 
nám fandí a každý měsíc se těší na nový zpravodaj. Pro nás je 
tento výsledek potěšující a zároveň motivující k další a lepší práci.

Cena za první místo v soutěži 
Radniční listy roku.
autor: Mirka Frenzlová

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli a účastnili 
letošního Masopustu jak v Železné Rudě, tak v Hojsově Stráži. 
Obě akce měly úžasnou atmosféru a už nyní se těšíme 
na další ročník. Máme velikou radost, že jsme po dlouhé době 
mohli uskutečnit promítání v našem kině. Zároveň již pro Vás 
připravujeme celou řadu dalších akcí, promítání a přednášek.

Držme prosím palce, aby co nejdříve skončilo utrpení Ukrajinců. 
Pomáhejme obětem války. Jde i o náš mír a naši svobodu.

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 e-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
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ZÁPIS DO ŠKOLY 2022/2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Železné Rudě, p. o.

vyhlašuje podle 
§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., zápis žáků do I. třídy pro 

školní rok 2022/2023:

v PONDĚLÍ 11. DUBNA 2022 od 14:00 do 18:00 hodin

v budově Základní školy v Zahradní ulici 403,

pro děti, které se narodily v termínu

od 1. září 2015  do  31. srpna 2016.

Žádám rodiče, aby si s sebou vzali občanský průkaz a rodný list
dítěte.  
Rodiče  přihlásí  v termínu  od  1.  do  10.  dubna  2022  své  dítě
elektronicky prostřednictvím aplikace ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY na
webových stránkách školy.

autor: www.skolaruda.cz
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ROZHOVOR
Jistě mnozí z vás zaznamenali, že 
koncem loňského roku došlo 
k personálním změnám na místním 
Obvodním oddělení Policie ČR. 
Po dlouhých letech ve službě se s postem 
velitele rozloučil Bedřich Karl a do jeho 
křesla usedl Bohumil Ouda.

ŽZ: Pane Oudo, na „obvodu“ místní 
policie nejste žádným nováčkem, 
působíte tady už řadu let. Původně ale 
pocházíte z Plzně. Povězte, jak a kdy se 
to stalo, že jste se rozhodl zakotvit právě 
v Železné Rudě?
BO: Po ukončení školy a absolvování 
náhradní vojenské služby jsem v roce 
1991 nastoupil k Pohraniční policii 
a dostal „umístěnku“ právě na Železnou 
Rudu. Tehdy to pro mne bylo velkým 
překvapením, protože ze Šumavy jsem 
znal jenom Železnou Rudu a oblast 
Modravy. Po rozpadu federace a začlenění 
Pohraniční policie do struktury Policie ČR 
jsem následně přestoupil na místní obvodní 
oddělení a zde jsem již zůstal. Zmíněná 
„umístěnka“ měla pro mě nejen pracovní, 
ale i osobní význam a ovlivnila tak celý 
můj život. Na začátku roku 1993 jsem totiž 
v Rudě poznal svojí budoucí manželku 
Jiřinku, a při našem rozhodování o naší 
společné budoucnosti padla jednoznačná 
volba na Železnou Rudu a jsem za to rád 
a bylo to dobré rozhodnutí.
ŽZ: Váš předchůdce se rozhodl od 
policie koncem loňského roku odejít. 
Dlouhou dobu byl vaším nadřízeným, 
vy jste pracoval jako jeho zástupce. 
Jak se vám spolupracovalo?
BO: Byla to skvělá spolupráce, Béďa Karl 
byl velmi zkušeným policistou a pro naše 
oddělení, ale i pro dobré jméno policie, 
toho hodně udělal. Zapojil nás do nových 
projektů, které byly v rámci policie mezi 
prvními a vůbec nebyly vyzkoušené. 
Jeho rozhodnutí ukončit služební poměr 
u policie mě zaskočilo a bylo mi líto, že 
tato naše společná pracovní etapa končí. 
Že skončila tato pracovní část je jedna věc, 
ale neskončilo naše přátelství a jsme stále 
v kontaktu.
ŽZ: Je logické, že prvním kandidátem 
na místo nového velitele oddělení je 
většinou jeho zástupce. Váhal jste 
nabídku přijmout?
BO: Neváhal jsem tuto nabídku 
přijmout. Kolektiv na oddělení je skvělý, 
problematiku naší oblasti znám a moje 
práce mě pořád baví.
ŽZ: Ve své nové funkci působíte zatím 
pár měsíců. Přesto máte určitě jasno, 
jakým směrem chcete místní oddělení 

policie vést – jaké jsou vaše pracovní 
priority?
BO: Mé pracovní priority jsou dlouhodobě 
stejné, a to je hlavně být tady pro lidi a aby 
se lidé v naší oblasti cítili bezpečně. A je 
jedno jestli jde o místní nebo turisty, každá 
z těchto skupin potřebuje své. Někdy 
potřebují místní „ochránit“ před turisty a 
jindy turisté potřebují ukázat správný směr.
ŽZ: Ve vašem týmu jsou policistky a 
policisté, kteří jsou železnorudskými 
rodáky, spolužáci místních obyvatel, 
lidé, co tu žijí zkrátka celý život. 
Poslední dobou ale máme možnost vídat 
v uniformách i tváře nové, vaše kolegy, 
kteří sem za prací dojíždějí. Jak vnímáte 
„namíchaný“ kolektiv z místních 
a přespolních kolegů?
BO: „Namíchaný“ kolektiv z místních 
a dojíždějících kolegů není po pracovní 
stránce žádný problém. Dojíždějící 
kolegové si velmi rychle osvojují, jak tomu 
říkáme, osobní a místní znalost. V čem 
vidím zásadní potíž, je to, jak to dojíždění 
kolegům dlouho vydrží. Jsou to mladí 
kluci, které například čeká založení rodiny 
a pak se určitě budou rozhodovat, tak jako 
já v minulosti, kde budou chtít s rodinou 
bydlet a být jim nablízku. Mít stabilní 
a spokojený kolektiv je také jednou 
z mých pracovních priorit. V současné 
době není bytová situace pro mladé 
v Železné Rudě vůbec dobrá. Vím, že jsou 
zde nějaké návrhy do budoucna, jak tuto 
situaci zlepšit a pokud budu moci v něčem 
pomoct, tak to udělám a budu jen rád, když 
se z dojíždějících kolegů stanou místní.
ŽZ: Železná Ruda má jako horské 
středisko svá specifika. Všichni víme, 

že je v zimních měsících i v letní 
sezóně třeba počítat s náporem turistů. 
Co v této souvislosti vidíte jako největší 
problémy, se kterými se při své práci 
s kolegy potýkáte?
BO: Železná Ruda jako horské středisko 
má opravdu svá specifika. Za poslední 
roky vidím velký posun k tomu, že se 
nejenom o Železné Rudě mluví jako 
o turistické oblasti, ale že takovým místem 
skutečně je. A největší problém? To je asi 
kapacita parkovacích míst. Nechci, aby 
to znělo jako věčné stěžování si na tento 
problém. Vím, že se v tom hodně moc 
udělalo. Ať již ze strany zástupců našeho 
města nebo provozovatelů areálů. Vznikly 
nové parkovací plochy, je v provozu 
SkiBUS. Jsou prostě ale zimní víkendy, 
kdy se kapacita naplní již dopoledne 
a pak už není turisty ani kam posílat. Pak už 
stačí málo a naše hlídky slouží jako první 
hromosvod, po kterém se sveze vše. Někdy 
by stačilo málo, od pochopení turistů, 
že v zimě i sněží a ranní lyžování začíná 
v devět a ne v jedenáct. Od místních by 
někdy pomohlo to, že plastová přepravka 
neslouží k blokování parkovacího místa na 
veřejném parkovišti, zvlášť když to místo 
budu potřebovat až večer. Já vím, já si 
parkovací místo vyhazuji také sám a vím, 
že si turisté lopatu nevozí. Ani naše hlídky 
nechtějí být tím prvním nebo posledním 
pomyslným hřebíkem, když sem turista 
přijede, a tak se jim nejdřív snaží pomoct 
a správně je nasměrovat. Bohužel, ne 
všichni turisté si uvědomují, že i zde platí 
pravidla, ale i s tím si dokážeme poradit. 
Ještě s jedním dlouhodobým problémem 
se potýkáme, a to celoročně. Jsou 
to restaurace a bary s nonstop provozem, 

Bohumil Ouda s manželkou Jiřinou 
(archiv B. Oudy)
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zejména v létě s předzahrádkami. Není 
tajemstvím, že se snažíme už dlouhodobě, 
aby ze strany zastupitelů města byl tento 
provoz regulován. Je úplně škoda, když 
většina se snaží, aby do Železné Rudy 
jezdili turisté, a potom menšina kazí pobyt 
z dovolené té většině, která si také určitě 
zajde do restaurace, ale přijela k nám 
za slibovaným odpočinkem a klidem 
v přírodě. Nechci ani více uvádět následný 
nepořádek v ulicích nebo způsobené škody 
na majetku. 
ŽZ: V našem městě nepůsobí však pouze 
Policie ČR, ale také Měststká policie. 
Jak se vám s tříčlenným koletivem 
z Městské policie spolupracuje?
BO: Naše spolupráce s Městkou policií 
Železná Ruda je skvělá, každodenní 
a pro nás v mnohých dnech i zásadní. 
O víkendech v zimní sezoně jsou nedílnou 
součástí našeho dopravně bezpečnostního 
opatření. Mnohdy se s námi podílejí na 
prvotních úkonech při řešení případů 
protiprávního jednání. Pomáhají nám 
zajišťovat místa dopravních nehod. V létě 
spolupracujeme například při zajištění 
veřejného pořádku při Železnorudských 

slavnostech. Pokud bych mohl, tak bych 
jim chtěl tady za jejich službu poděkovat, 
protože to co dokáží jako jednočlenná 
hlídka zařídit, je neskutečné. 
ŽZ: U policie jste už léta a jistě jste lecos 
zažil. Dokážete si vzpomenout na nějaký 
příklad, kdy jste si obzvlášť uvědomil, 
že povolání policisty je velmi důležitou 
profesí v lidském životě a soužití?
BO: Omlouvám se, nechci uvádět žádný 
konkrétní případ. Naše práce je zejména 
týmová, a pokud se nám podaří věc 
dotáhnout do zdárného konce a pomoci 
tak lidem, kteří se na nás obrátili ať již 
s drobností nebo se závažným případem, 
je to vždy dobré. 
ŽZ: Být policistou znamená mimo 
jiné disponovat velmi dobrou fyzickou 
kondicí. Jak si udržujete tu svou?
BO: Být v pohybu mi pomáhá má rodina 
a náš pes. Je to jednoduché, v létě to jsou 
pěší výlety po Šumavě a cyklovýlety. 
V zimě pak lyže a běžky, tedy ty běžky 
spíše jako procházka.
ŽZ: Zjistila jsem si, že vaším obrovským 
koníčkem je rybaření. Pojďte se s námi 

podělit o pár informací, jak jste se 
k rybaření dostal a co vás na něm baví 
tak, že se k němu rád vracíte.
BO: Rybaření, to by mohla být samostatná 
kapitola. Jako kluk jsem dostal rybářský 
prut s navijákem a už mě to nepustilo. 
Je pravda, že dříve jsem chytal spíš jen 
příležitostně, ale pořád mě to k vodě táhlo. 
K pořádnému sportovnímu rybolovu jsem 
se dostal až v posledních letech. Proč se 
pořád k vodě vracím, je těžké pár slovy 
popsat, protože asi ten co se na prut jen 
nezúčastněně dívá, to necítí tak jako ten, 
co za prutem stojí. Je to asi ten skvělý 
pocit při pobytu v přírodě, pocit z toho 
napětí při chytání ryb. A z mého pohledu 
je tu ještě jeden velký faktor. Po několika 
vycházkách k vodě, se k mému rybaření 
přidala také moje manželka a naše mladší 
dcera Alenka. Starší Nikolka s námi také 
jezdí, ale jen fandit. Proto je pro mě 
rybaření taková pohoda a pořád se k němu 
chci vracet, protože dělám věc, která mě 
neskutečně baví a ještě ji mohu dělat 
s celou svojí rodinou.

S Bohumilem Oudou 
si povídala Mirka Frenzlová

SPORT

Belvederská lyže
Po tříleté odmlce pořadatelé z lyžařského 
oddílu Tatranu Železná Ruda uspořádali 
37. ročník Belvederské lyže, závodu v běhu 
na lyžích volnou technikou s hromadným 
startem.
Perfektně připravené tratě přivítaly 
73 lyžařů všech kategorií.

Vítězkou hlavního závodu kategorie žen 
(4 km) se stala Barbora Beroušková ze 

Sport clubu Plzeň. Závod mužů na trati 
dlouhé 12 km nejrychleji zvládlo trio 
závodníků ze Sport clubu Plzeň. Vítězem 
se stal mladý závodník, ještě věkem 
junior, Martin Kočandrle, druhé místo 
obsadil Ondřej Zuna a na třetí příčku 
dosáhl jejich trenér Vladislav Razým. 
Ze železnorudských závodníků zlaté 
medaile získali ve svých kategoriích 
Adam Kocum (minižáci), Matyáš Sýkora 
(předžáci), Martin Kocum (mladší žáci), 
Šimon Lehký (starší žáci), Jan Lehký a 

Amálka Pospíchalová (mladší dorostenci).
Všichni závodníci si pochvalovali kvalitu 
připravených stop. Dík za to patří Kryštofu 
Částkovi, jenž tratě připravil stařičkou 
rolbou. Můžeme se těšit, že příští ročník 
budou tratě ještě lepší, neboť bude k 
dispozici nový stroj. Pořadatelé z Tatranu 
děkují všem sponzorům a podporovatelům 
sportovních závodů.

Ctirad Drahorád,
hlavní rozhodčí závodu

autor: Lenka Kocumová
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Seriál závodů Šumavský pohárek mladých lyžařů - sjezdařů 
má mnohaletou tradici a prošly jím již tisíce dětí. Slouží 
především pro ty nejmenší, aby postupně nasáli atmosféru 
závodního lyžování a mohli si zdravě zasoupeřit. Dveře jsou zde 
otevřené i pro ty, kteří jezdí již daleko důležitější republikové 
závody. Takže občas mohou děti shlédnout i umění těch 
nejlepších. Po dvouleté přestávce se tradice v plném rozsahu 
obnovila a podařilo se již uspořádat tři krásné závody. Dva z nich 
na Arberu, kde pořadateli byly oddíly Sokol Špičák a Slavoj 
Plzeň a třetí uspořádal SA Špičák na svém areálu. Pohárku 
se zúčastňuje i řada dětí z Jihočeského a Karlovarského 
kraje, jejichž výsledky by asi naše čtenáře příliš nezajímaly, 
takže ty v přehledu chybí. Protože jsme v minulém vydání 
slíbili informovat o snažení těch nejmenších, uvádíme 
přehled výsledků šumavských závodníků ze tří závodů 
až do desátých míst. Je velmi radostný pro všechny, kteří fandí 
závodníkům ze Železné Rudy a z dalších šumavských oddílů: 

super přípravka dívky /mladší 9 let/
KOUDELOVÁ Magdalena 1x1., 1x2., Vomelová Daniela 1x1., 
ČERVENÁ Johana 1x2., HELLEROVÁ Eliška 1x 2., 1x3. – 
všechny Sokol Špičák, KLAUDOVÁ Kateřina Arnika 1x2., 
SLANCOVÁ Sofie SK Železná Ruda 1x5. 
super přípravka hoši /mladší 9 let/
DRNEC Jáchym SA Špičák 1.,2. a 4., OPLUŠTIL Antonín 
Nýrsko 1x2,1x4., NOVÝ Matyáš SK Železná Ruda 2x3., 
KOVÁŘÍK Martin Sokol Špičák, /dále So Špičák/, DOUMEL 
Antonín SK Železná Ruda 4. a 5.
přípravka hoši /9 - 10 let/
MAREŠ Matyáš So Špičák 1., KLAUDA Jan SK Arnika Plzeň 
3., ČIHÁK Matyáš So Špičák 4., BREBURDA Adam SKI TEAM 
ŠUMAVA 6., Král Vojtěch So Špičák 10.
předžákyně  /11 - 12 let/
SCHEJBALOVÁ Lucie SK Železná Ruda 2x první, 1x5., 
PETLACHOVÁ Adéla So Špičák 2x2., 1x3., HLADÍKOVÁ 
Alexandra SA Špičák 1x2., 2x3., 4., LUKAVSKÁ Anna 2x 4., 
ČÁSTKOVÁ Zorka ABC ŽR 1x4., JANDOVÁ Lucie SA Špičák 
1x5., ŠIMÁKOVÁ Barbora So Špičák 1x4., Vallišová Lenka SK 
Železná Ruda 8., WALLNER Katharina SA Špičák 8., DLOUHÁ 
Alžběta 11.
předžáci 
LEBA Benjamin 1. a 3., DRNEC Matouš oba SA Špičák 3. a 9., 
KRÁL Jakub Sokol Špičák 6., KUBÍNEK Jakub So Špičák 9.
mladší žákyně /13 - 14 let/
ČÁSTKOVÁ Agáta ABC Železná Ruda 2x1. a 2., GARBOVÁ 

Šumavský pohárek v plném proudu
Rosálie ABC Team Železná Ruda 1.,2., a 3., TOBIÁŠOVÁ Emma 
ABC Železná Ruda 4. a 6., MATĚJKOVÁ Emma SK Železná 
Ruda 3., 4. a 6., RUMLOVÁ Kateřina SA Špičák 7.
mladší žáci /13 – 14 let/
DLOUHÝ Vítek 3x1., 2. , URBÁNEK Jan oba SA Špičák 2. a 4.,. 
KRÁL Matěj So Špičák 2x5. a 6., VRBA Jan TJ KAŠPERSKÉ 
HORY 5.,9.
starší žákyně /15 - 16 let/
HRBÁČKOVÁ Adéla Arnika Plzeň 1. a 2., BRŮHOVÁ Valentina 
SA Špičák 2. a 3., ŠTĚPÁNKOVÁ Jana SK Železná Ruda 4.
starší žáci /15 – 16 let/
ŠPIČÁK Jakub SA Špičák 1., 3. a 5., MAXA David 2x1., 2. 
ŠEVČÍK Štěpán všichni SA Špičák 1x 2., MAJER Adam SK 
Železná Ruda1x2., 6., MACALÍK Šimon 1x2., PETLACH Lukáš 
Sokol Špičák 2x4.
juniorky ml. /17 – 18 let/
ZEMANOVÁ Nicole SA Špičák 2x1., VANIŠOVÁ Ema SA 
Špičák 2x1.
junioři ml. /17 – 18 let/
MAXA Adam SA Špičák 2x1., ŠEVČÍK Jiří SA Špičák 1x2., 
KRÁL Tomáš Sokol Špičák 1x2., RUML Matěj SA Špičák 2. a 3. 
HLADÍK Adam SA Špičák 4., ŠPIČÁK Vojtěch SA Špičák 4. a 5.
V pohárkových závodech se vůbec neobjevil starší žák Jan 
SCHEJBAL z klubu SK Železná Ruda. Ten se věnoval především 
Republikovým kvalifikačním závodům /RKZ/ a Územních 
kvalifikačních závodů a dosáhl v nich výborných výsledků. 
O nich a o výsledcích dalších reprezentantů šumavského lyžování 
na mezinárodní úrovni a republikové úrovni budeme naše čtenáře 
informovat v příštím vydání. Dozví se v něm o skvělých výsledcích 
Terezy Nové, Marka Mülera, Báry Zíkové, Davida Jandy a Nicole 
Zemanové. Dále o výborných výsledcích závodníků Adama 
Maxy, Emy Vanišové a Tomáše Krále ve FIS závodech a Matyáše 
Hrbáčka, Kristiny Lebové, Davida Maxy a Veroniky Šimákové 
v závodech RKZ.
Doufejme, že letošní zima umožní zdárné dokončení seriálu 
pohárkových závodů a tím pomůže mladým závodníkům 
možnost dohnat dvouroční tréninkové i závodní manko. Važme 
si všech, kteří se s velkou obětavostí starají o sportování dětí 
a jejich správnou výchovu. Je to velký vklad pro další rozvoj 
našeho regionu i celé společnosti. Věřme, že mezi závodníky 
Pohárku se již nyní objevují a budou se objevovat i další nástupci 
reprezentantů které jmenujeme v předposledním odstavci. 
Držme jim palce!

Jaroslav Frič

zleva: Lucie Petlachová, Lucie Schejbalová, Alexandra Hladíková, Eliška Srbová, Nela Petrů, 
autor: Jaroslava Schejbalová
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Únor se v mateřské škole nesl v duchu sportu a masopustního 
veselí. Podobně jako v Číně, tak i u nás jsme uspořádali Zimní 
olympiádu. Nejprve jsme si o olympijské tradici povídali, 
pak jsme si připravili na školním hřišti stanoviště pro sportovní 
disciplíny. Nechyběly olympijské kruhy, oheň ani sladké 
medaile. Děti soutěžily s chutí, velkým nasazením, ovšem 
vždy v duchu fair-play.

Masopustní tradice má v Železné Rudě pevné kořeny a děti vědí, 
co masopustní oslavy pro naše předky znamenaly. Kromě toho, že 
jsme se naučili masopustní písně, udělali jsme si malou generálku 
na očekávaný masopustní průvod. Děti si udělaly procházku 
městem s čelenkami, které symbolizovaly jednotlivá zvířátka. Že 
trochu pršelo, nám vůbec nevadilo.

Dovolte, milí čtenáři, abych se zde vyznala z obdivu k těm, 
o které mám čest se starat. Děti jsou tvořivé a moudré. Když tak 
tiše sedím a pozoruji, co dokážou při hrách vytvořit, jak užívají 
jazyk a kolik toho ví…někdy si říkám, kdo koho vlastně učí. Jsem 
přesvědčena, že ti, kdo nyní po těžkém období pandemie začali 
chrastit zbraněmi, nikdy nepozorovali hrající si děti. Protože 
pokud by tak učinili, poznali by, jak malicherná je jejich aktivita…

Hana Königová

Zprávičky ze školky

autor: Hana Königová

autor: Hana Königová

Ředitelský šuplík
Minulý měsíc začal druhý poločas školního roku 2021/2022. 
První pololetí bylo velice náročné pro všechny zúčastněné, 
pedagogy, žáky, provozní zaměstnance i rodiče žáků. Orientovat 
se ve změti nařízení, vyhlášek a opatření od různých státních 
organizací a vše skloubit do bezproblémového a bezpečného 
provozu bylo někdy obtížné. Ale škola se jako celek nezastavila. 
Kromě několika kritických týdnů v prosinci jsme všichni výuku 
v pandemické situaci zvládali. Bohužel nebylo možné udržet 
činnost mimoškolních kroužků a dalších aktivit. Všechna tato 
omezení dopadla nejvíce na děti. Učitelům však také přidělala další 
úkol, motivovat děti ke každodenní školní práci v takové tíživé 
neradostné atmosféře. Na konci ledna se předáním vysvědčení 
bilancovalo první pololetí. Učitelé ohodnotili práci 92 svých žáků 
stupněm prospěli s vyznamenáním, stupněm prospělo 61 žáků. 
Pouze 2 žáci nesplnili minimální požadavky a byli hodnoceni 
stupněm neprospěl. 

A co nás čeká v druhém pololetí? Kromě hlavního úkolu učit 
a vychovávat, také žáky motivovat k aktivní mimoškolní činnosti 
ve sportu, hudbě, malování nebo technické tvořivosti. Talentovaní 
žáci se připravují na okresní soutěže v anglickém, či německém 
jazyce a matematice. Doufám, že neproběhnou opět on-line, jako 
vloni, ale naživo. 

Od ledna probíhá bezplatné doučování žáků, kteří nemají dobré 
učební výsledky. Doučování je hrazeno z prostředků Evropského 
fondu NextGeneration EU prostřednictvím Národního plánu 
obnovy MŠMT. Žáci deváté třídy se začali pilně připravovat 
na přijímací zkoušky na střední školy, které proběhnou 
ve dnech 12. a 13. 4. 2022. 

Rodičům předškoláků připomínám, že 11. dubna 2022 proběhne 
zápis nových školáků do první třídy (viz samostatná informace 
ve Zpravodaji a ve vývěskách města a školy). 

V únoru si pamětníci v učitelském sboru připomněli, že v nové 
škole se učíme již 22 let. Za tuto dobu absolvovalo 446 žáků. 
Někteří absolventi se proslavili daleko za hranicemi železnorudské 
kotliny. Sportovci Petra Markelová, Martin Jakš, Jan Šrail a 
hudebníci Marek Ztracený, Martin Červenka. Věřím, že brzy 
přibudou další osobnosti. 

Konečně jsme mohli uspořádat dva odložené lyžařské kurzy 
pro žáky 7. a 8. třídy. Všichni účastníci byli nadšeni, že si mohli 
zalyžovat na nejlepších sjezdovkách v naší oblasti, na Špičáku.

Konec zimy se blíží, za několik týdnů bude první jarní den 
(20. března 2022) a ve škole si připravíme vítání Velikonoc. 
Všichni věříme, že s příchodem jarních dní se zruší veškerá 
epidemická opatření a budeme se řídit zdravým rozumem. 

Mladí atleti se těší, že se přes léto uskuteční generální oprava 
školního sportoviště a budou se moci na podzim uspořádat 
atletické závody na novém tartanu.

Ctirad Drahorád, 
ředitel

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 199 - 245,- Kč/ks 

Prodej: 6. 4. 2022
Železná Ruda – u vlak. zast. Žel.Ruda - město / 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

placená inzerce
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Začátek: 2. 4. 2022 – 10 lekcí vždy v sobotu v areálu ZKO Železná Ruda. ČAS BUDE UPŘESNĚN. 
Maximální počet účastníků na 1 kurz je 10!!! 
Cena kurzu: 1.700 Kč splatné na 1 lekci dne 2. 4. 2022 
Informace a přihlášky na tel. 607 810 762 – Renata Neumannová 

 

 Cílem kurzu je naučit pejska základním povelům, přivolání a socializace. 
 

Na každou lekci s sebou oblíbené pamlsky, hračky, obojek (ne postroj), 
vodítko. V případě, že si nejste jisti reakcí vašeho pejska na ostatní,                            
tak i náhubek. 
Na první lekci nutno donést očkovací průkaz s platným očkováním a dostavit se 15 min. 
před zahájením lekce (kvůli administrativě). 

Být majitelem psa znamená mít
K sepsání základních povinností majitelů psů v našem městě nás 
vedl nedávný incident, kdy pes většího plemene napadl u místních 
panelových domů malého psa a ošklivě ho zranil, ale také množící 
se stížnosti na exkrementy, které lidé po svých psech neuklízí.
Kromě základní povinnosti nového psa řádně nahlásit na městském 
úřadu a získat pro něj identifikační známku, patří k povinnostem 
majitelů všech psů uhradit roční poplatek.
Dostáváme se také k samotnému soužití, chcete-li socializaci, psů 
ve městě a v neposlední řadě chování jejich majitelů. V žádném 
případě nelze všechny majitele psů tzv. „házet do jednoho pytle“. 
Jsou majitelé psů, kteří na veřejných prostranstvích našeho města 
nenechávají svého psa pobíhat bez dozoru, někteří při vycházkách 
striktně používají vodítko, po svém psovi vždy vzorně uklidí. 
Druhá skupina jsou pejskaři, kteří chtějí pro svého psa volnost 
a zda po psovi někde zůstane hromádka, vůbec neřeší. Obě tyto 
skupiny se ale pořízením psa zavazují k tomu, že budou dodržovat 
Obecně závaznou vyhlášku města Železná Ruda č. 7/2010 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území 
města Železná Ruda, kde se v Čl. 2, 1. bodě, písmeno b) uvádí 
(úryvek z vyhlášky č. 7/2010 – pozn. red.):

Čl. 2.
Základní povinností uživatelů veřejného prostranství

1. V zájmu zachování zdraví a bezpečnosti všech občanů 
a v zájmu zlepšení vzhledu obce není dovoleno na veřejném 
prostranství zejména:

b) Volné pobíhání zvířat bez dozoru majitele a znečišťování 
veřejného prostranství v zastavěném území obce. A v případě 
porušení tohoto zákazu, má majitel psa povinnost psí 
exkrementy odstranit. Majitel psa je povinen zajistit, aby pes 
neohrožoval ani neobtěžoval ostatní občany.
Pokud dojde k incidentu a situace je vyhrocená natolik, že je třeba 
přivolat strážníky Městské policie Železná Ruda, může být viník 
potrestán blokovou pokutou do výše 10 000,- Kč. Bohužel se 
udály i případy, kdy se celá situace řešila ve správním řízením 
u Přestupkové komise a následným udělením pokut. Tady už ale 
mluvíme o extrémech, kterých se naštěstí v našem městě děje 
málo. Velkým plusem je, pokud se majitel se svým psem zúčastní 
kurzu socializace, kde se psi učí soužití s ostatními psy a veškerými 
okolními vlivy. Informace o blížícím se kurzu socializace najdete 
v tomto čísle zpravodaje a rozhovor s místními kynoložkami jsme 
přinesli v loňském srpnovém čísle.

Mezi další povinnosti majitelů psů patří zaplacení poplatků za psa 
městu. V lednovém čísle našeho zpravodaje jsme informovali o 
výši poplatků. Za odvedené poplatky město například pořizuje 
odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy. Těchto stanovišť je 
v našem městě celá řada a Technické služby města Železná Ruda 
koše pravidelně vysypávají a sáčky doplňují. Dodržovat vyhlášku, 
pravidla hygieny a po svém psovi řádně uklidit by mělo být 
samozřejmostí pro majitele každého psa. Děkujeme všem, kteří 
se tím řídí.

Mirka Frenzlová,
město Železná Ruda

také povinnosti
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BAR MANAGER - OREA RESORT HORIZONT ŠUMAVA

40 000 – 50 000 Kč / měsíc
Chcete pracovat v silné a stabilní společnosti s dlouholetou tradicí?
Chcete zdokonalovat své pracovní zkušenosti a získat nové v oblasti pohostinství?
Rádi byste pracovali v horském prostředí s krásnou přírodou?

PAK SE STAŇTE NOVOU POSILOU TÝMU ZAMĚSTNANCŮ OREA RESORT HORIZONT!

CO U NÁS BUDETE MÍT NA STAROST?

Především obsluhu hostů, přípravu nápojů, prezentace pokrmů hostům, radu se správným drinkem.

Budeme rádi, když k tomu časem přibude:
* kontrola skladů, inventáře, příprava objednávek
* pravidelná i mimořádná inventura zboží i majetku
* pomoc s plánováním směn a jiná drobná administrativa

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?

* proaktivní a přátelský přístup
* komunikativní znalost NJ nebo AJ
* zkušenost z F&B provozu, případně zaškolíme, od bar-back přes obsluhu po barmana
* zkušenost s vedením týmu je vítána
* rychlost, �exibilitu, logické myšlení a pro-zákaznické cítění

CO VÁM ZA TO NABÍDNEME?

Kromě toho, že jsme bezva parta lidí, nabízíme i prima bene�ty - jako třeba:

* stravování na hotelu ZDARMA !!!
* možnost ušetřit za nájem a ubytovat se u nás za 500 Kč měsíčně
* �tko přímo v hotelu a zvýhodněné skipassy

* �remní párty, sportovní teambuildingy, grilovačky a další akce
* zaměstnanecké slevy na pobyty v rámci řetězce OREA HOTELS s.r.o (270 Kč/os/noc) a další bene�ty, např. penzijní 
připojištění.

V neposlední řadě zajímavé �nanční ohodnocení.

INFORMACE O POZICI

Typ úvazku / Práce na plný úvazek

Typ smluvního vztahu / Pracovní smlouva

Délka pracovního poměru / Na dobu neurčitou

Mzda / 40000 - 50000 Kč / měsíc

Požadované vzdělání / Odborné vyučení bez maturity

Požadované jazyky / Čeština (Výborná) a Angličtina (Středně pokročilá) a Němčina (Středně pokročilá)

Zadavatel / Horizont Šumava

Místo pracoviště / 34004, Železná Ruda - Pancíř, okres Klatovy, Česká republika



Železnorudský zpravodaj    3/2022                                    s trana 11

Pokud pečujete o své rodiče či prarodiče nebo dítě se zdravotním 
postižením nebo jinou blízkou osobu či souseda, pak právě vám 
je určena anketa, jejímž cílem je zmapovat zájem a potřebnost 
odlehčovacích služeb na Klatovsku. Jedná se o služby, které zajistí 
potřebnou péči o nemohoucí osobu, a to buď přímo v domácnosti 
pečovaného, nebo v pobytovém zařízení, kam je pečovaná osoba 
na určitý čas umístěna. Takovéto odlehčení péče umožní pečujícím 
osobám nezbytný odpočinek a načerpání sil, možnost vyřídit si 
potřebné záležitosti či např. absolvovat zdravotní zákroky apod.

Anketa je anonymní a je možné ji vyplnit do 28. 2. 2022 elektronicky. 
Odkaz naleznete na webových stránkách města Klatovy 
(www.klatovy.cz), pod záložkou „Městský úřad“ – „Sociální 
služby“ – „Aktuálně“. Názory a potřeby pečujících osob budou 
důležité při jednáních o tom, jak případně odlehčovací služby 
na Klatovsku zajistit. 

Služby pro pečující osoby jsou jedním z témat, kterým se 
aktuálně zabýváme při komunitním plánování sociálních služeb. 

Pečujete o člena rodiny a chybí vám čas na odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí 
na úřadech či na potřebnou zdravotní rekonvalescenci?

Dalšími tématy, která budeme v nejbližší době společně probírat, 
je např. zajištění dostupného a sociálního bydlení v regionu 
a nedostatek lékařů a zdravotního personálu. 

Pokud se zajímáte o sociální služby, které pomáhají lidem 
v tíživých situacích, a o jejich další rozvoj, bližší informace 
o komunitním plánování sociálních služeb získáte na webových 
stránkách města Klatovy, kde jsou v záložce Městský úřad 
a Sociální služby pravidelně zveřejňovány pozvánky na společná 
setkání a další informace.

Všechny aktivity probíhají v rámci projektu „Aktualizace 
komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na Klatovsku“, který je podpořen finančními prostředky 
z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/001515. 
Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
v partnerství s městem Klatovy.

Tereza Eberlová,
Centrum pro komunitní práci

DORAZILO DO REDAKCE
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Vážení čtenáři,

sice se toho poslední dobou v našem okolí událo dost, ale naštěstí 
to nebylo nic závažného. Náhlé a stále razantnější výkyvy počasí, 
které nás poznamenali v druhé polovině února pro nás znamenaly 
8 výjezdů během dvou dnů. K tomu samozřejmě zasahovala 
u dalších mnoha místní stanice HZS.

Události za únor 2022:

17. 2. 2022 – Vlivem velmi silné vichřice stanice HZS vyjížděla 
od ranních hodin k několika popadaným stromům přes silnice. 
My jsme vyjeli k odstranění několika prvních stromů mezi 
Špičákem a Hojsovou Stráží během dopoledne. Po cestě 
na Hojsovu Stráž jsme odstranili několik menších či větších 
stromů, které zablokovaly cestu několika automobilům. Z opačné 
strany zasahovala jednotka Hojsovy Stráže.

17. 2. 2022 – O chvíli později další strom zablokoval hlavní silnici 
č. 27 směr Javorná, kde uvěznil vozilo ZZS jedoucí k pacientovi. 
Před naším příjezdem, kam jsme přejížděli z předchozí události 
z Hojsovy Stráže, někdo z projíždějících strom odstranil. My jsme 
tedy zasahovat nemuseli.

17. 2. 2022 – K dalšímu stromu jsme vyjeli k obci Keply. 
Zde jsme odstranili strom ležící v jednom jízdním pruhu.

17. 2. 2022 – Odtud jsme následně přejeli ke stromu, který spadl 
přes elektrické vedení u Javorné. Pomocí motorové pily jsme 
pomohli lesnímu dělníkovi s jeho odstraněním.

17. 2. 2022 – Posledním výjezdem tohoto dne byl spadlý strom 
přes koleje u Hojsovy Stráže. Při cestě na místo události jsme 
museli rozřezat a odstranit další 3 stromy, které blokovaly silnici. 18. 2. 2022 – V odpoledních hodinách jsme vyjeli odstranit 

utrženou plechovou střechu z budovy vleku na Pancíři. Ta byla 
v předchozích dnech poškozena a částečně stržena silným větrem 
a provizorně zajištěna. Pomocí rozbrušovací pily jsme plechy 
odřezali a zbytek střechy zajistili proti dalšímu poškození.

18. 2. 2022 – Večer jsme vyjeli odstranit dva stromy, které hrozily 
pádem na silnici pod Pamferovou hutí. Hlídka Policie ČR místo 
zajistila do našeho příjezdu. Vyvrácené stromy, které visely nad 
silnicí byly rozřezány a odstraněny mimo komunikaci.

18. 2. 2022 – Posledním výjezdem těchto dvou dnů byl strom 
spadlý přes silnici směr Belveder, kde zablokoval osobní 
automobil. Pomocí motorové pily byl rozřezán a uklizen.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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ITC A EC INFORMUJE

PŘEDNÁŠKA JAROSLAVA ČERVENKY
 CESTOVÁNÍ PO PATAGONII (CHILE A ARGENTINA)

 
DNE 31. 3. 2022 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. 

Milí čtenáři,
kalendářní rok se postupně překlápí v jarní dny a my se můžeme 
pomalu těšit na blížící se teplejší počasí. V únoru se začalo 
pomalu s rozvolňováním covidových opatření, a tak bylo možné 
realizovat oba masopusty – jak v Železné Rudě, tak na Hojsově 
Stráži. Všichni uvítali možnost vzájemného setkání a společného 
průvodu s občerstvením. A tak byla atmosféra více než příjemná.
V březnu začneme, jak už jsme slíbili v minulém zpravodaji, 
s promítáním kina a přednáškami. Jako obvykle se bude promítat 
první čtvrtek v měsíci a bude možné si vybrat ze tří filmů na další 
promítání.
Tento měsíc proběhne v našem centru hned několik přednášek. 
10. 3. nás čeká již zmiňovaná a velmi žádaná přednáška 
psychologa Marka Hermana, kterou organizuje Mateřská školka 
v Železné Rudě. Už další den, to znamená v pátek 11. 3. navštíví 
naše centrum pan Emil Kintzl, jehož přednášku organizuje spolek 

We love Šumava. A na závěr měsíce 31. 3. nám přijde pohovořit 
Jarda Červenka o svém cestování po Chile a Argentině. Takže 
příležitostí poslechnout si hezké povídání bude opravdu mnoho.
Pomalu se nám blíží termín uzávěrky naší zimní fotosoutěže. 
Takže připomínáme všem zájemcům, aby své soutěžní fotografie 
zaslali nejpozději do 15. 3. 2022. A zároveň bychom chtěli 
poprosit vás čtenáře o zapůjčení či věnování fotografií z oblasti 
Železnorudska a okolí z let 1989-2022. Rádi bychom na podzim 
připravili výstavu těchto fotografií, na kterých si připomeneme, 
jak se to u nás za posledních cca 30 let změnilo.
A malé upozornění na závěr. Pro velký úspěch podzimního SWAP 
bazaru bychom chtěli tento výměnný bazar připravit začátkem 
května opět u nás v centru. Bližší informace vám poskytneme 
v příštím zpravodaji, ale už teď si můžete připravovat nepoškozené 
oblečení, sportovní vybavení, hračky i doplňky, které budete chtít 
směnit a jsou v bezvadném stavu.

Barbora Kučeravá, Ivana Vybíralová
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 31. 3. 2022) 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: .................................................

Špičácký tunel, donedávna nejdelší tunel pro železniční trať v ČR, vznikal v letech 1874 – 1877. Jeho staviteli 
byli Barabové, dělníci z Rakousko-Uherska a Itálie. Jednu z pracovních skupin zachytil na svém fotografickém 
snímku (tajenka) už v roce 1875.
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