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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,
začalo léto a prázdniny. Děti dostaly za své snažení ve školách 
vysvědčení, a určitě na nich byla spousta jedniček. My máme 
za sebou na radnici také pomyslné vysvědčení a věříme, že si 
za něj zasloužíme pochvalu. Zastupitelstvo schválilo závěrečný 
účet, hospodaření města prošlo auditem bez výhrad. S radostí 
vám oznamujeme, že městská kasa je po necelých čtyřech letech 
našeho hospodaření ve skvělé kondici. A to i přesto, že když 
jsme správu města na konci roku 2018 přebírali, byla ekonomická 
situace Železné Rudy tristní. Navíc jsme v uplynulých letech 
zápolili s pandemií a zavřenými casiny, která generují obci 
významný příjem. Přesto se nám díky usilovné práci povedlo 
naspořit desítky milionů korun, které máme nyní k dispozici 
na další investice a také benefity pro vás, naše občany. Především 
v těchto těžkých časech se vás snažíme maximálně podporovat. 
Máme z toho radost, která je ještě o to větší, že se nám povedlo 
městskou kasu naplnit, aniž by se tak stalo na úkor investic. Sami 
kolem sebe vidíte, kolik věcí se podařilo postavit či opravit. 
Jelikož jsme ale také intenzivně sháněli dotace a byli jsme úspěšní, 
nemuseli jsme vydávat tolik z městského rozpočtu a ušetřili jsme. 
Díky tomu můžeme naplno pokračovat v investicích a opravách. 
Za velkého přispění našich technických služeb jsme vybudovali 
parkoviště a 3 místa navíc v Šumavské ulici. Jedno je vyhrazené 
pro invalidy. Už žádné stání v bahně, ale na pěkné dlažbě.

Po nové asfaltové cestě na vyhlídku Liebeshöhe v Hojsově Stráži 
jsme zde začali i s opravou silnice a chodníků okolo bytovek a od 
hlavní silnice k hasičárně. Navíc proběhne oprava celého povrchu 
průtahu obcí. V Belvederské ulici probíhá pokládka nových žlabů 
pro svod vody a následně bude položen nový asfaltový povrch. 
Další ulice budou následovat v průběhu léta a začátku podzimu. 
Většina akcí probíhá zdárně a podle plánu, starosti nám ale dělá 
rekonstrukce a výstavba biotopu - malé vodní nádrže Žabáky. 
Po loňském započetí stavby jsme museli reagovat na celou 
řadu nečekaných problémů, kvůli kterým bylo nezbytně nutné 

v podstatě kompletně přepracovat a znovu projednat projektovou 
dokumentaci. Nejvážnějším problémem bylo značně zvodnělé 
těleso hráze, nejdůležitější části stavby. Letos zase zhotovitele 
i nás trápí časté dešťové srážky. Důsledkem všech problémů je 
tak zpoždění dokončení výstavby. Všichni jsme se těšili, že si už 
letos užijeme koupání, ale budeme si muset ještě chvíli počkat. 
Mrzí nás to a omlouváme se. Bohužel ale nešlo a nejde postupovat 
jinak. Děláme všichni maximum, aby bylo kompletně hotovo co 
nejdříve, pěvně věříme, že se dílo podaří dokončit během prázdnin. 
Poté už přistoupíme k samotnému napuštění Žabáků.

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí silnice II/190 mezi 
Špičáckým sedlem a Hojsovou Stráží požádal zhotovitel městský 
úřad v Klatovech o povolení kompletní uzavírky této silnice 
v termínu od 18. 7. do 7. 8. Svůj požadavek odůvodňuje zvoleným 
postupem pokládky asfaltového krytu v celé šíři komunikace 
najednou. S tímto požadavkem zcela zásadně nesouhlasíme 
a svůj postoj jsme již také sdělili správnímu orgánu, který žádost 
v těchto dnech projednává. Vedení města Železná Ruda navrhuje 
realizaci po polovinách při částečné uzavírce s omezeným, avšak 
nepřerušeným provozem. O definitivním rozhodnutí ze strany 
Městského úřadu Klatovy vás budeme informovat.

Červen přinesl několik tradičně velmi příjemných akcí. Přivítali 
jsme mezi nás spoustu malých občánků a přejeme jim do života jen 
to nejlepší, hodně zdraví, úspěchů, a aby se jim u nás dobře žilo.

Během Dne svobody na Zhůří jsme odhalovali novou podobu 
pomníku 90. pěší divize. Nové pietní místo je vzpomínkou na 
osvobození a rovněž připomenutím, že svoboda není bohužel 
ani zdaleka samozřejmostí. V dnešních složitých časech to platí 
dvojnásob. Moc hezkou akcí byl rovněž Dětský den, který si užili 
malí i velcí. Velké poděkování za organizaci patří našim hasičům.

Nové parkoviště v Šumavské ulici 
už slouží. Postupně opravujeme 

další a další ulice na Železnorudsku.

K naší velké radosti jsme přivítali naše nové 
malé občánky. Ať se vám v životě daří.

Odhalení nové podoby pomníku 
90. pěší divize na Zhůří.

autor: Filip Brož
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Oznámení
Město Železná Ruda oznamuje změnu ceníku služeb 
a materiálu od 1. 7. 2022. Ceník je uveřejněn na stránkách 
města: www.zeleznaruda.cz (sekce Další informace, aktuality).

Přivítání nových občánků
V pondělí 30. 5. 2022 přivítal starosta města Železná Ruda 
Ing. Filip Smola šest nových občánků, 3 děvčátka 
a 3 chlapečky. Přivítání proběhlo v knihovně profesora Julia 
Komárka v Environmentálním centru. Maminkám byla předána 
květina, pamětní kniha a peněžitý dar.

Anna Šebelíková,
matrikářka

Závěrem vás chceme už s předstihem pozvat na naše 
tradiční Železnorudské slavnosti. Letos proběhnou ve dnech 
5. a 6. srpna a můžete se opět těšit na spoustu skvělé muziky, 
sportu a další zábavy. Určitě si to všichni naplno užijeme.

A  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

Na závěr dětského dne 
si děti užily i osvěžení.
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ROZHOVOR
Dělat rozhovor s kolegou z práce nebo s někým, koho osobně 
znám, je pro mě vždy trochu složitější než povídání s někým, 
o kom jsem třeba jenom slyšela. Dnes to bude ten první 
případ – pro červencový rozhovor jsem si vybrala kolegyni 
Barboru Kučeravou, vedoucí železnorudského Informačního 
a turistického centra a Environmentálního centra. Známe 
se už docela dlouho, přesto jsou věci, o kterých jsme se 
s Bárou nikdy nebavily, protože jsme měly k probírání 
něco úplně jiného. A tak vznikl tento rozhovor, ve kterém 
já dostanu odpovědi na své otázky a pro vás to bude, 
věřím, hezké počtení.

ŽZ: Báro, ty nejsi původně místní rodačka, tvoje rodina 
pochází z Písecka, odkud se přesunula na sever Čech. Jak ses 
tedy octla na Šumavě a kdy to bylo?
BK: Nejsem. Přímo v Rudě žiju teprve čtvrtým rokem. A část 
mé rodiny z mamky strany žila opravdu v Písku, kde se poznali 
s taťkou a vrátili se na sever za prací a rodiči mého táty. Myslím, 
že v mém případě nemá cenu se ptát na původ, protože je 
to na půlhodinové povídání. Na Šumavě jsem začala žít před 
sedmi lety v Bayerisch Eisensteinu a dostala jsem se sem 
s bývalým manželem, protože zde dostal práci u Naturparku 
Bayerischer Wald.
ŽZ: Před i za tvým jménem jsou tituly (Ing. a Ph.D. – pozn. 
red.). Pověz, jaký obor jsi studovala a co tě vedlo k volbě 
oboru, který jsi absolvovala? Našla jsi inspiraci například 
u někoho z rodiny?
BK: Studovala jsem lesnictví, které vystudoval jak můj táta, tak 
i strejda (oba začínali v Písku). V „lesnickém duchu“ jsem žila 
od malička a že chci studovat tento obor jsem věděla od svých 
13 let. Také jsem začínala v Písku, poté jsem pokračovala v Praze 
a v doktorském studiu jsem se zaměřila na obor Pěstování lesa. 
Ale život mne stejně zavál jinam.
ŽZ: Po absolvování studia jsi působila nějaký čas v Národním 
parku Šumava. Co bylo náplní tvé práce u parku a vzpomínáš 
na toto období ráda?
BK: Měla jsem na starosti mezinárodní projekt (německo-česko-
rakouský), který se zaobíral socioekonomickým monitoringem 
návštěvníků. Díky tomu dneska například víme, kolik návštěvníků 
se pohybuje během roku po Šumavě, kolik procent se jich 
na Šumavu vrátí nebo třeba, že na Šumavě (německé i české) 
jsou nejméně spokojeni s nabídkou toalet a gastronomií (smích). 
Na práci v parku moc ráda vzpomínám. Nejen, že mne práce 
bavila a chodila jsem domů, jak se říká, s čistou hlavou, tak 

jsme měli i výborný kolektiv. Dodnes mi z parku zůstali přátelé 
a moc ráda se s nimi i nadále potkávám. Je to ten typ lidí, 
se kterým se nemusíš vidět léta a stejně si pak máš co s nimi 
povídat.
ŽZ: To bylo v době, kdy bychom tě mohli už považovat 
za místní, protože ses rozhodla na Šumavě a konkrétně 
v Železné Rudě zůstat. Po působení u Národního parku 
Šumava jsi nastoupila do místního Informačního 
a turistického a Environmentálního centra. Začala ses 
věnovat sestavování programů pro děti a domluveným 
skupinám návštěvníků přibližovat environmentální výchovu. 
Představ našim čtenářům, co environmentální výchova 
vlastně je?
BK: Environmentální zní mnoha lidem jako sprosté slovo. Ale 
v podstatě se jedná o životní prostředí a vztahy v něm. Jinak se 
používá také výraz ekologická výchova. Cílem je u nás všem 
návštěvníkům přiblížit Šumavu a konkrétně Železnorudsko 
z pohledu přírody (vzácných druhů živočichů, zajímavostí 
z pohledu geologie a geomorfologie, ale i třeba historie). 
A to zábavným způsobem tak, aby si z povídání a prohlídky 
něco odnesli. Ideálně pochopili, že Železnorudsko je krásné svou 
přírodou, kterou je třeba nedevastovat a chránit. A také věděli, 
které rostliny nebo živočichy mohou zde ve volné přírodě potkat.
ŽZ: Komentované prohlídky a programy pro děti jsou 
odstupňované podle věku dětí, pro každou věkovou kategorii 
máš program pochopitelně sestavený jinak, úměrně věku. 
A mě by zajímalo, jestli je ti některá věková kategorie 
u dětí v rámci environmentální výchovy nejbližší a proč?
BK: Nemám nejbližší kategorii, každá má něco do sebe. Je 
to spíš o tom, zda chtějí návštěvníci poslouchat, anebo nemají 
zájem a průvodcování narušují. Malé děti do cca 10 let 
je jednodušší motivovat, s těmi staršími se dá zase dost mluvit 
jako s dospělými a padají různé humorné narážky a vtipy.
ŽZ: Když pak přejdeme ke skupinám, které tvoří výhradně 
dospělí návštěvníci, situace je asi úplně jiná. Jsou to nejspíš 
většinou lidé, kteří mají o informace zájem a udrží pozornost, 
protože se chtějí něco nového dozvědět. I v případě dospělých 
musí být radost předávat odborné informace a těšit se z jejich 
zájmu, je to tak?
BK: Ano, pokud je o téma zájem, tak určitě. Je to vždy 
o zájmu návštěvníků. Důchodci umí hezky naslouchat a sami 
mají mnoho zkušeností, které je možné společně konfrontovat. 
A nejemotivnější zážitky jsem měla s hendikepovanými lidmi 
na vozíku, ale to nebylo tady v centru. Každá skupina má své.
ŽZ: Kromě odborných výkladů pro skupiny pracuješ také 
v samotném infocentru, tzv. za pultem. V letní i zimní sezóně 
navštíví budovu denně několik stovek lidí. Ty si pečlivě 
vedeš statistiky návštěvnosti. Můžeš, prosím, krátce shrnout, 
jak to vypadá s návštěvností našeho centra za poslední 
dobu? Všichni víme, že se na ní velmi negativně podepsalo 
období covidu. Letos to ale opět vypadá na velmi silnou 
turistickou sezónu, že?
BK: Je to tak, letos zatím trháme rekordy. Jestli to takto 
půjde dál, tak poprvé přesáhneme hranici návštěvnosti 60 
000 osob za rok. Uvidíme, co prázdniny, ale zájem je veliký. 
Minulé dva roky bylo často zavřeno, a tak je možné srovnávat 
s ostatními roky pouze měsíce, kdy bylo plně otevřeno. Z toho 
lze usoudit, že zatímco bylo v roce 2020 v těchto měsících více 
návštěvníků než roky předtím, tak rok 2021 byl velmi slabý.
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SPORT

I když jízda na horských kolech patří k nejmasovějším sportům, 
závodníci na těchto strojích nedosahují tradičně v českém tisku 
zasloužené popularity ani uznání. O malou nápravu alespoň 
v šumavském regionu se pokouším ve svém dnešním příspěvku, 
který se týká mladých šumavských závodníků Šimona a Jana 
Lehkých, Adama Maxy a Milana Koryťáka. Všichni se vyjezdili 
na krásném bike areálu Špičák a nyní jezdí po celé republice. 
Samozřejmě, že ve zbývajícím čase i nyní pilují svou techniku 
i fyzičku na špičáckém areálu. Bratři Šimon a Jan závodí 
v Českém poháru Cross Country XCO MTB, což jsou okruhové 
závody na lehkých horských kolech. Oba jezdí v barvách stáje 
MS Bike Akademy racing/ABC Team Železná Ruda 
a od minulého roku získávají úspěchy po celé republice 
a patří do republikové špičky. V prvém letošním závodě v Brně 
2. - 3. 4. mladší žák Šimon obsadil 7. místo a Jan v kategorii 
kadetů 14. místo. Ve druhém závodě 24. 4. v Touškově Šimon 
dosáhl skvělého vítězství a Honza byl jedenáctý, ve třetím 
v Zadově 21. 5. skončil Šimon 10. a Jan po technických 
problémech (přetržený řetěz) závod nevzdal a obsadil 52. místo 
ze stovky startujících z pěti zemí, což bylo zklamání a propad 
z průběžného desátého místa. Ve čtvrtém závodě v Bedřichově 
dosáhli oba výborného a přitom kuriozního výsledku. Oba totiž 

Mladí šumavští cyklisté dobývají republiku

Šimon Lehký v čele krátce po startu 
závodu cross country v Beřichově.

ŽZ: Ačkoliv práce je pořád hodně, ty jsi velmi aktivní 
i mimo centrum a ve svém volném čase se věnuješ folklorní 
činnosti v rámci Železnorudského folklorního souboru 
Hořec a Hořeček. Dokonce sis doplnila v tomto oboru své 
vzdělání. Váš spolek mimo jiné oživil po letech konání
masopustu v Železné Rudě a v Hojsově Stráži, pořádáte 
vystoupení. Co tě kromě odkazu a zachování tradic na folkloru 
tolik baví?
BK: Letos jsem dokončila Školu folklorních tradic v Praze, 
která se nám díky covidu o rok prodloužila. Baví mne 
ta činnost jako taková – tančit, zpívat, hrát. Je radost vidět děti 
nebo muziku, jak se do aktivity položí, baví je to a naplňuje. 
A pokud k tomu můžeme potěšit ještě veřejnost. Tak co 
víc si přát?

ŽZ: Mezi tvoje další koníčky patří cestování. Vím 
o tobě, že jsi procestovala už pár zemí a máš ráda aktivní 
dovolenou. Kam by ses jednou chtěla určitě podívat?
BK: Těch míst je mnoho. S těch vzdálenějších například západní 
Kanada a Aljaška, Nepál, v Evropě Irsko a Skotsko nebo 
Mrtvé moře.
ŽZ: Jak jsem uváděla na začátku našeho rozhovoru, 
tvoje rodina žije na severu Čech. Jak to vidíš 
do budoucna ty? Už z tebe zůstane navždy „šumavanda“?
BK: Život mne naučil si takové věci neplánovat. Nevím, 
co bude. Mnohokrát se mi vyplnilo pořekadlo „Když lidé plánují, 
Bůh se směje.“ Jen si myslím, že na sever už se nevrátím.

S Barborou Kučeravou si povídala Mirka Frenzlová

v různých kategoriích dojeli shodně na patnáctém místě 
ze stovky závodníků. Šimon si od závodů seriálu XCO navíc 
odskočil na závod mezinárodního mistrovství ČR v disciplině 
Enduro, který se jel v Sušici dne 1. 5. a zde získal skvělé třetí 
místo a mimo to další kuriozitu. Týden po bratrovi opět problém 
s řetězem. Tentokrát spadlý řetěz těsně před cílem připravil 
Šimona o titul mistra ČR! Tento mistrovský závod v kategorii 
juniorů vyhrál další šumavák a v zimně lyžař-sjezdař jezdící 
za SA Špičák Adam Maxa. I on se postaral o kuriozitu. Ten se 
sice technickým problémům vyhnul, ale přesto nemohl 
být vyhlášen mistrem republiky, neboť neměl v pořádku 
závodnickou licenci. Adam jezdící do května za PTB shop a nově 
za Rock Machine má v serii závodů Enduro X na svém kontě 
další vítězství v Trutnově, 5. místo v nejvyšší kategorii 
Race - junioři na Kraličáku, druhé místo na Enduro MTB series 
v polském Swieradovu, a naposledy dojel druhý na Klínovci. 
Závody Enduro se jezdí na MTB kolech specielně upravených 
pro tuto disciplínu. Závod spočívá v několika superprudkých 
sjezdech absolvovaných v jednom dnu na uzoučkých 
traillech a v povinnosti přemístění se na další start 
po vlastní ose ve stanoveném časovém limitu. Pořadí v závodě 
určuje součet časů ze všech sjezdů. Tomuto neskutečně 
náročnému sportu se věnuje úspěšně i další lyžař sjezdař 
z SA Špičák Milan Koryťák. Po dřívějších úspěších v juniorech 
musí nyní zápolit v kategorii mužů s těžkou a početnou 
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Honza Lehký v plné jízdě na trati 
cross coutry v Touškově.

konkurencí. Navíc musel na několik měsíců upřednostnit studium 
na vysoké škole. To se odrazilo na umístění v prvém závodě 
v Trutnově v podobě čtyřicátého místa v kategorii Raca 
Elite mužů z devadesáti startujících. Že Milan, závodící 
za Sport team Nýrsko, i nadále patří do české špičky, dokázal 
již v dalších jeho závodech na Kraličáku, kde zajel 
15. místo a na Klínovci dne 19. 6. místo 14. 6. Na tento závod 
se vypravil i Šimon Lehký a dosáhl zde skvělého vítězství v 
kategorii Newbie. V elitní kategorii žen zde dosáhla druhého místa 
železnorudská rodačka Andrea Drengubáková. Tato dvaatřicetiletá 
bikerka a výborná lyžařka si zaslouží svůj samostatný článek, 
který chystáme pro další vydání.

Mimo výše uvedených vynikajících úspěchů triumfovalo 
bratrské duo Lehkých ještě v mistrovství plzeňského kraje 
v rámci série závodů MTB XCO, kdy starší Jan jednoznačně 
ovládl kategorii kadetů a mladší Šimon kategorii starších žáků.

Na Šimona Lehkého čekají na konci června dvě nezvyklé 
disciplíny, které byly zařazeny do programu letošní Celostátní 
olympiády mládeže dětí a mládeže vedle závodu cross country, 
bude závodit ještě v bikrosu a na dráze. Zde bude startovat 
v barvách Plzeňského kraje a na tuto poctu se připravoval 
s trenéry specialisty a velkou podporou a drobným dohledem otce, 
výborného všestranného sportovce, trenéra a pedagoga 
železnorudské ZŠ Jaroslava Lehkého. Velmi náročná, 
zodpovědná a poctivá příprava bratrů Lehkých probíhala již 
od prosince minulého roku, kdy kromě účasti na MTB závodech 
navíc pravidelně trénovali na velodromu v Praze, Plzni a bikrosové 
dráze v Klatovech.

O letních prázdninách pak čekají Jana a Šimona dva absolutní 
vrcholy sezóny v podobě MČR MTB XCO a Mistrovství Evropy 
ve švýcarské Capriasce (oblast Lugano), kam se oba kvalifikovali 
výbornými výsledky v roce 2021 a v úvodu letošní sezóny. Držme 
jim palce, jelikož jejich případné úspěchy budou vyznamenáním 
i pro Šumavu, Železnou Rudu a Špičák a odměnou rodičům za 
neskutečnou podporu i samotným závodníkům za tu dřinu, kterou 
podstoupili a která je ještě čeká.

Jaroslav Frič

FJ SRK Železná Ruda - fotbal muži

Po podzimní části jsme se i přes několik vyhraných zápasů 
propadli až na poslední, sestupové místo. Ale nevzdali jsme 
to. Přes zimní přestávku se podařilo sehnat několik posil, mezi 
nimi bývalé prvoligové hráče a reprezentanty Martina Knakala, 
Ference Rótha a Ondřeje Krále (všichni hráli mimo jiné za 
Viktorii Plzeň). Jejich kvality jsme mohli pozorovat v každém 

Vážení sportovní fanoušci, hlavně vy fotbaloví… Skončila 
sezóna 2021/2022. Před jejím začátkem jsme byli kousek 
od toho, abychom se kvůli nedostatku hráčů nepřihlásili. 
Nakonec zvítězilo srdce a láska k fotbalu těsné většiny 
nad zdravým rozumem a po předchozích zkušenostech, 
kdy jsme k některým zápasům vyjížděli i jen v 10 hráčích. 
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Vážení čtenáři, 

vzhledem k tomu, že jsme v uplynulém měsíci nevyjížděli 
k žádnému zásahu, bude tento zpravodaj krátký. Hlavním 
tématem je Dětský den, který jsme uspořádali po dvouleté pauze 
způsobené koronavirem a pandemií. 

Dětský den 2022

Jak jsme zmínili, předchozí dva ročníky se nekonaly tak jako 
dlouhá léta předtím, ale v trošku jiné podobě. Namísto klasických 
soutěží, zábavy a věcných cen jsme uspořádali „stopovačky“ 
kdy bylo možné jít po trasách vyznačených na mapě, posbírat 
razítka a zato obdržet sladkou odměnu v jedné z místních cukráren. 
Protože i tuto soutěž si rodiče a děti oblíbili, uspořádali jsme ji 
i letos. Ale k tomu konečně i běžný Dětský den s mnoha soutěžemi 
o věcné ceny, ukázkou techniky místních složek IZS, 
skákacím hradem, vyjížďky v kočáře s koňským spřežením, 
tradičním malováním na tvář, bohatým občerstvením 
zdarma a nakonec i s kouzelníkem. Tedy úplně nakonec, 
během parného odpoledne, ještě s pravou hasičskou 
sprchou pro ochlazení, kterou využily snad všechny děti.
Velké díky patří maminám, které napekly spousty občerstvení, 
stejně tak Café Charlotte a Pohádkové cukrárně za dodané 
dobroty. Unii rodičů za pomoc při realizaci soutěží, 

složkám IZS za dostavení se s technikou, kterou zájemcům 
rádi ukázali. Městu Železná Ruda za poskytnuté finance 
na zakoupení věcných cen a maminám ještě jednou 
za pomoc s organizováním a uspořádáním Dětského dne.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR

zápase kdy nastoupili, a tak jsme i díky jejich značnému 
přispění začali stoupat výsledkovou tabulkou postupně vzhůru. 
Posledních 10 zápasů jsme dokonce neprohráli a většinu zápasů 
i vyhráli za plný bodový zisk. Sezónu jsme tak zakončili 
v prostřední části tabulky a cíl, zachránit se v této soutěži, 
byl splněn. 
Už se těšíme na sezónu novou, kdy se netajíme ambicemi 
útočit na nejvyšší místa. K tomu nám snad pomohou i nové 
dresy, které jsme obdrželi jako sponzorský dar od místního 
zpěváka, textaře a hudebníka Marka Ztraceného. Děkujeme. 
Také děkujeme městu Železná Ruda za podporu, kterou nám 
každoročně poskytuje, letos to bylo navíc i umělé zavlažování 
hřiště. Nutno říct, že nyní máme nádherný trávník jako nikde 
široko daleko.

Filip Brož,
místopředseda
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Zprávičky ze školky
Konec školního roku za dveřmi, čas bilancování a radostných 
her. To je měsíc červen v mateřské škole. Počasí nám přálo, 
a tak děti z Broučků, Sluníček i Čmeláků chodily na polodenní 
i celodenní výlety. Na zmrzlinu do Café Charlotte, na zahradu 
k paní učitelce Milušce i na hotel Grádl a hotel Belveder.

Vrcholem bylo, jako každoročně, loučení s předškoláky. 
Letos do školy míří Čmeláci. Zahradní slavnost zahájila jejich 
královská veličenstva, která dětem v kostýmech lesních víl 
a zvířátek předala památeční stuhy a šerpy. Rozloučit se přišel 

Ředitelský šuplík
Končí další etapa školního vzdělávání, která byla letos velmi 
dobrodružná. Velké pozitivum znamenala výuka naživo ve 
škole. Žáci se učili on-line pouze, bylo-li ohnisko epidemie 
přímo ve třídě. Jinak to byla jízda na covidové vlně. Postupně 
se zpřísňovala protiepidemická opatření. Testování dvakrát 
týdně, nošení roušek, nekonečné používání dezinfekcí 
a hlavně zákaz shromažďování. Největší krize na II. stupni nastala 
v prosinci, kdy onemocněla většina učitelů. Na čtyři třídy zbyli 
tři poslední zdraví učitelé, to byl „hustý“ týden! Kvůli covidu 
se nemohla uskutečnit vánoční představení pro rodiče, a ani 
vystoupení žáků prvního stupně pro maminky.

Příchodem jara se pandemie umírnila a aspoň svátek jara 
Velikonoce jsme mohli prožít společně. Všichni jsme se těšili na 
ústup viru a návrat do normálu. Ale 24. února jsme se probudili 
do ještě hroznějšího rána, když putinovská ruská armáda 
brutálně zaútočila na Ukrajinu. Do týdne jsme ve škole přijímali 
první dětské utečence před válkou. Ke konci školního roku 
chodí do naší školy dvacet ukrajinských žáků. Hlavně se snaží 
adaptovat na náš školní vzdělávací systém a naučit se česky. 
To bude pokračovat i o prázdninách, kdy jeden týden uspořádáme 
intenzivní kurz výuky češtiny pro naše ukrajinské žáky.

Proces adaptace ukrajinských žáků je velmi náročný nejen pro 
děti. I učitelé, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu, nemají 
o stres nouzi. Mnohé nezainteresované asi ani nenapadne, že 
nejde jen o jazyk a školní zvyky. Součástí pomoci uprchlíkům 
se díky finanční pomoci přátel školy stala i možnost naobědvat 
se v naší školní jídelně. Všichni učitelé a žáci školy se snaží 
těmto válečným uprchlíkům trochu nahradit domov, ale všichni 

víme, že je to obtížné, dokonce asi nemožné. Koncem školního 
roku se většina tříd rozjíždí na školní výlety. Žáky a učitele 
ze 7. až 9. třídy pozval Jindřich Sklenička na své letní panství 
U Mloka, tábořiště s půjčovnou lodí na Berounce. Takové čtyři 
krásné a zajímavé dny z nás asi na vodě nikdo nezažil. Děkujeme, 
pane Skleničko! Po celý školní rok probíhalo doučování žáků 
s podporou MŠMT. Finance přišly ze zdrojů EU z programu 
na vzdělání. Věřím, že těmto žákům se podaří lépe zvládnout 
úskalí jednotlivých předmětů. Několik našich žáků uspělo 
v jazykových soutěžích, v angličtině a v němčině. Trochu mě mrzí, 
že se nám dlouhodobě nedaří vychovat úspěšného matematika 
nebo fyzika.

Všichni naši deváťáci uspěli v přijímacích řízeních na střední 
školy. Většině se splnilo přání, dostat se na svoji preferovanou 
školu. Náš zřizovatel je škole nakloněn a všemožně ji podporuje. 
Během léta proběhne velmi náročná generální oprava školního 
sportoviště za více než 6 miliónů korun. Koncem června byla 
dokončena cvičná lezecká stěna v malé tělocvičně. Všichni 
šplhavci se těší, že budou moci trénovat doma a nebudou 
muset jezdit do Plzně či Písku. Končí další školní rok, učitelé 
i provozní zaměstnanci odvedli perfektní a zodpovědnou práci 
ve prospěch našich žáků. Za to jim patří velké poděkování. Přeji 
všem občanům Železnorudska krásné a klidné letní dny.

Ctirad Drahorád,
ředitel školy

i pan starosta Filip Smola, který popřál úspěšný školní start 
a vyjádřil přání, aby co nejvíce dětí zůstalo věrných své obci. 
Pak následovalo společné focení, závěrečná píseň a párty 
z dobrůtek, které připravili obětaví rodiče. Byla to nejen dojemná 
chvilka, ale užili jsme si i spoustu legrace. Škoda jen, že jsme 
nemohli využít prostoru školní zahrady, protože počasí hrozilo 
deštěm.

Na závěr dovolte, abych popřála všem našim dětem a rodičům, 
aby si užili ve zdraví a radosti prázdnin.

Hana Königová
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Srdečně vás zveme do nově znovuotevřené 
Pizzerie Banderas v Bavorské Rudě. Pizzy pečeme 
v originální peci a topíme pouze bukovým dřevem, 
což dodává naší pizze jedinečnou chuť a vůni. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

www.pizzeria-banderas.de

PIZZA
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ITC A EC INFORMUJE

Vážení čtenáři,
musím se přiznat, že letošní rok lámeme v návštěvnosti našeho 
centra skutečné rekordy. Doufám, že příští měsíc se o data 
naší návštěvnosti centra v prvním půlroce 2022 budeme moct 
podělit. Předešlé roky bylo těžké nějak ohodnotit množství 
návštěvníků, když bylo centrum každou chvíli zavřené 
z důvodu covidové pandemie. Ale letošní rok se i předešlému 
„předkovidovému“ období vymyká. Je to zásluha jak škol 
v přírodě a lyžařských školních kurzů, tak i zájezdům návštěvníků 
důchodového věku. Ale nelze opomínat i návštěvy rodin 
a dalších skupin. Velké díky patří také mým kolegyním, které se 
o návštěvníky postarají a ti se k nám pak rádi vracejí.

Jak jistě víte, snažíme se starat i o naši expozici, jak nejlépe je 
to možné. A i v současné době ji doplňujeme o další zajímavé 
exponáty. Velké díky patří panu Vladanu Vrbovi, který 
našemu centru zapůjčil verpánek na výrobu dřeváků 
a dva velké vrtáky, které se používaly na výrobu dřevěného 
potrubí, které se na Železnorudsku hojně využívalo a není to ani 
tak dávno. Vše naleznete v Kabinetu hub a bylin. Jen verpánek 
bude muset ještě projít povrchovou úpravou.

Od Ministerstva životního prostředí jsme získali vzácné preparáty 
– kůži vlka, dva samce a jednu samici tetřeva hlušce, sluku lesní 
a výra velkého, které budou brzy zdobit expozici a část z nich 
bude k dispozici pro návštěvníky, kteří se zúčastní ekologických 
programů v centru. Pevně věřím, že se budete moci sami brzo 
na tyto exempláře přijít podívat.

A co nás čeká o prázdninách? V červnu si návštěvníci zvolili film 
pro „Železnorudský letňák“. Budeme promítat 15. 7. od 21.30 
film „Po čem muži touží 2“. Bohužel jsme museli zvýšit cenu 
vstupu na 120 Kč. Protože distributor si stanovuje minimální 
výši vstupného, kterou je právě tato částka. Jinak po promítání 
proběhne jako obvykle hlasování o další film, který bude promítán 
26. 8. od 21 hodin.

3. 8. v 17 hodin bude vernisáží zahájena další výstava, která 
se bude tentokrát týkat fotografií Železnorudska z období 
od sametové revoluce po současnost. Děkujeme všem dárcům 
za fotografie a zároveň, pokud byste ještě někdo měl nějakou 
fotku, kterou stojí za to vystavit, určitě nás neváhejte oslovit. Rádi 
bychom s návštěvníky zavzpomínali na dobu nedávno minulou 
a zároveň poukázali na změny, kterých bylo za tak krátkou dobu 
možné dosáhnout. Mnoho návštěvníků, kteří v Železné Rudě 
delší dobu nebyli, je velmi mile překvapeno, jak se město mění 
k lepšímu.

Také se chystáme jednou týdně vyjet do terénu s naším přenosným 
stánkem a nabízet služby „íčka“ a prodej drobných turistických 
upomínek (vizitek, známek, aj.) na významných návštěvnických 
cílech Železnorudska. Budeme se těšit, že vás potkáme nejen 
u nás v centru, ale i venku v přírodě. A opět se na vás budeme těšit 
již tradičně na Železnorudských slavnostech, kde budeme mít také 
svůj stánek.

S přáním krásného léta,
Barbora Kučeravá, 

vedoucí ITC a EC

DORAZILO DO REDAKCE

Konec školního roku ve znamení 
sportu a výletů
V letošním roce je již jako obvykle konec školního roku nabitý 
akcemi. Plavecký výcvik, který probíhal po domluvě s panem 
Milanem Hojákem v Penzionu Samoty (Patos 2021 s.r.o.), 
vystřídal na jeden den pěší výlet na Čertovo jezero, kterého se 
zúčastnili žáci 4. a 5. třídy. Zpestřením výletu byla cesta lanovkou 
a občerstvení. Touto cestou žáci děkují areálu Ski&Bike Špičák 
a panu Janu Chalupskému.

Sandra Říhová Andrejčíková,
třídní učitelka – 5. třída



Železnorudský zpravodaj    7/2022                                    s trana 13

I letos se místní děti 
podívaly na koloběžkách 
k Černému jezeru
Ke Dni dětí jsme opět po roce nabídli řediteli místní základní 
školy panu Drahorádovi výlet na našich koloběžkách 
k Černému jezeru. Letos měly děti výlet zpestřený o velmi hezké 
povídání nejen o Černém jezeře, okolí a šumavských lesích 
od lesního správce a také místostarosty Železné Rudy pana 
Ing. Petra Najmana. Café Charlotte pro děti připravila výtečný 
štrůdl a limonády. Výlet se povedl a děti byly nadšené.

Marek Bendl,
www.kolobezky-sumava.cz

* Květinový den – Liga proti rakovině
- 11. 5. 2022 proběhl 26. ročník tradičního prodeje kytiček 
na podporu boje proti rakovině. I náš klub se této akce účastní 
již řadu let. Tímto děkujeme všem, kteří se aktivně účastnili 
jak prodeje kytiček, tak i finančním příspěvkem.

* Posezení ke DNI MATEK
- 12. 5. 2022 se konalo tradiční posezení ke Dni matek. Tentokrát 
v Bufetu Kryštof Částka. Posedět přišlo téměř 40 maminek. 
Kromě občerstvení byl součástí též hudební doprovodný program 
v podání JUDr. Františka Strnada. Každá maminka dostala navíc 
malou pozornost v podobě karafiátu.

* Pedikúra pro seniory
- Po dlouhém čekání se konečně podařilo opět pro naše seniory 
zařídit pedikúru, a to s tím, že každý zaplatí 150,- Kč za návštěvu 
a 150,- Kč doplatí město Železná Ruda. Zájemci se mohou hlásit 
na Správním odboru Železná Ruda. Tímto velice děkujeme 
za pomoc a spolupráci Ing. Caroline Zahradníkové, která vše 
zprostředkovala.

* Dotační příspěvek města Železná Ruda
- Děkujeme městu Železná Ruda za schválení dotačního příspěvku 
na rok 2022, který bude opět použit na činnost klubu.

* „Čtení do ouška“ - aneb mezigenerační spolupráce
- 26. května proběhla další mezigenerační spolupráce mezi 
Klubem zdravotně postižených ŽR a mateřskou školou, tentokrát 
pod názvem „Čtení do ouška“. Jsme velice rádi, že se tato akce 
mohla uskutečnit a snad i rozběhla čtení na pokračování. Nejedná 
se totiž pouze o mezigenerační spolupráci, ale zároveň i pomoc 
pro paní Lenku Krejčíkovou – Praumovou, která je autorkou 
krásných pohádek, povídek a bájí. Zároveň však čelí těžkému 
osudu a bojuje se zdravotními obtížemi na invalidním vozíku. 
Nejen pro její handicap, ale především pro její úžasnou osobnost, 
jsme se rozhodli, splnit jí sen, a to další vydání pohádkové knížky. 
Proto od slečny Vilišové vzešel nápad na „Čtení do ouška“. Nejen, 
že děti ve školce poznají nové pohádky, čtené jejich autorkou, 
ale zároveň mají možnost stát se součástí pohádkové knihy. 
A v čem celá akce spočívala? Děti jsou v klidu ve svých 
postýlkách, poslouchají pohádku, můžou se ptát na věci, které 
je v pohádce zajímají. Zároveň dostanou obrázek s tématem 
k pohádce, který si mohou vymalovat. Ale to není vše. Dále 

Okénko Klubu zdravotně postižených v Železné Rudě
mohou nakreslit vlastní obrázek, ze všech pak bude vybrán jeden 
nejhezčí, který bude k pohádce otištěn v knize. Odměnou jim pak 
byla „kouzelná marcipánová píšťalka“. Už teď se všichni těšíme 
na další čtení, kde děti dostanou další překvapení...

(Obrázek k vymalování nakreslila slečna Vilišová, vyrobila taktéž 
marcipánové píšťalky za finanční pomoci od Destinačního spolku 
Železnorudska). Děkujeme též paní učitelce Martě Windsor.

Josef Viliš,
předseda klubu
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Kynologové ukončili kurz poslušnosti 
V sobotu 4. června 2022 ukončili kynologové víkendové kurzy 
poslušnosti a socializace. Během 10ti lekcí se majitelé svých 
čtyřnohých parťáků snažili svého psa začlenit do běžných 
situacích, které pak budou pro psa i psovoda přirozené každý den. 
Nechyběl pohyb ve městě, setkávání s jinými psy, doprava, rušivé 
zvuky, čekání u přechodu, základní povely, atd. O kurz byl velký 
zájem, proto si trenérky Andrea Kaslová, Věra Šabatková a Renča 
Neumannová rozdělily psy do menších skupin, aby se mohly více 
zaměřit na chování psů a případné zlepšování.
Na sobotní ukončovací lekci si trenérky připravily pro psy 
a jejich pány menší závody. Účastníci měli splnit několik úkolů, 
a ty pak byly řádně obodovány. Body sbírali za přivolání, chůzi 
přes kladinu a „áčko“, skok přes překážky, podlézání, slalom, 
přivolání přes rušivý element – kopání míče a posezení ve 
skupince s jinými psy. Všichni účastníci splnili úkoly na výbornou 
a některé úsměvné situace si určitě pár z nás vybaví ještě teď. 
Bez výjimky plnila úkoly všechna plemena, ať už ta velká nebo 
ta nejmenší. Německý ovčák, špic, howavart, dobrman, jezevčík, 
rotvajler, parson teriér, kříženci a mnoho dalších.

Kurzu se zúčastnili nejen místní obyvatelé, ale tentokrát sem 
dojížděli i partneři z Plzně. Nejen jich jsme se zeptali na pár otázek.
„Přítelkyně má v Železné Rudě rodiče, tak jsme spojili příjemné 
s užitečným a jezdíme na kurz každý víkend. Jsme tady s naší 
tříletou fenkou krátkosrstého jezevčíka a chtěli jsme tady vylepšit 
hlavně socializaci a přivolání. Očekávání kurz splnil, ve všem se 
zlepšujeme a jsme rádi, že jsme se kurzu zúčastnili zrovna tady. 

Adéla Brožová

Pokračovat ve výcviku určitě budeme, ale asi doma, vzhledem 
k tomu, že to máme trochu z ruky. Víme ale, že se můžeme 
na trenérky kdykoliv obrátit alespoň telefonicky.“

Manželé z Jesenní absolvují první kurz se svojí adoptovanou 
fenkou. „Kurz se nám moc líbil, splnil naše očekávání, a i když 
víme, že před sebou máme ještě kus cesty, tak nám to dalo velký 
základ k tomu, aby nám to dohromady dobře fungovalo.“

S krásnou roční fenkou howavarta přijela i paní z Opolence 
u Kašperských hor. Ta pracuje hlavně na tom, aby mohla svou 
fenku uchovnit. Na kurzu chtěla hlavně kontakt s jinými psy, aby ji 
na soutěžích a přehlídkách zbytečně nerozptylovali. Účel byl 
splněn a holky už mají za sebou první výstavu s ohodnocením 
„výborná“.

Velký obdiv mají dvě nejmladší účastnice kurzu, devítiletá Klárka 
a Eliška. S Klárkou přicupital špic Míša a Eliška má pod palcem 
německého ovčáka Omara. Obě holky sice doprovázeli rodiče, ale 
pejsky měly zvládnuté na jedničku. Proto si i zasloužily celkové 
vítězství v závodech.
Výchova psa se nezvládne za jeden kurz. Je to běh na dlouhou 
trať, hodně důslednosti a vytrvalosti, proto lektorky nabízejí 
individuální hodiny v Železné Rudě. Můžete se na ně obrátit 
i telefonicky. Myslíme, že si kurz užili všichni zúčastnění včetně 
svých čtyřnohých kamarádů a přejeme jim ať se jim společně 
pěkně trénuje a žije.

autor: Adéla Brožová
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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. 7. 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: .................................................

Muzeum Šumavy má své tři pobočky: v Sušici, Kašperských Horách a Železné Rudě. Železnorudská pobočka se 
nachází v budově postavené významnou sklářskou rodinou Abele. Mezi nejvzácnější místní exponáty patří číšky 
z čirého broušeného skla (tajenka) a řezáním.



Jako pravidelný měsíčník vydává Železnorudský zpravodaj město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČO: 00256358.
Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČRE 11849. Periodický tisk územního samosprávného celku pro oblast Železnorudsko. 

Elektronická verze: www.zeleznaruda.cz
Redakční rada: Filip Brož, Filip Smola, Petr Najman, Mirka Frenzlová a Adéla Brožová.
Příjem inzerce: mistostarosta@zeleznaruda.cz, e-mail redakce: redakceZZ@email.cz.

Náklad: 1300 výtisků. Uzávěrka 25. každého měsíce. 
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či neotisknout. Město Železná Ruda ani redakce nenese odpovědnost za skutečný 

průběh zde inzerovaných akcí. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor a nemusejí vyjadřovat názor či postoj redakce a města. 

Železnorudský zpravodaj    7/2022                                    s trana 20

  

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – LÉTO 2022
KRÁTKODOBÉ AKCE

                   
                   DLOUHODOBÉ AKCE

V případě zájmu rádi vaše akce pro veřejnost vložíme do výše uvedeného kalendáře, který se bude každý měsíc aktualizovat. Více informací 
získáte na e-mailu: itc@zeleznaruda.cz nebo na telefonu 376 397 033.

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
15. 7.
21:30

Železnorudský letňák
Promítání filmu pod širým nebem na prostranství vedle fotbalového hřiště

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

5. - 6. 8. 
Železnorudské slavnosti
Tradiční dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce…

město Železná Ruda
parkoviště za kostelem u Café Charlotte 777 590 639

5. 8. - 13. 8. 
8:00

Soustředění kynologického klubu
Soustředění pro kynologickou veřejnost v Železné Rudě

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR 607 810 762

12.8.
20:30

Šumava čarovná/Nepál kouzelný
Přednáška fotografa Vládi Hoška a himálajského lezce Honzy Trávy, Open Air

Chata Pancíř
602 289 705

14. 8. 
18:30

Koncert komorní hudby - Duo Kos
Vystoupení v rámci festivalu "Šumavské letní hudební večery" 

město Železná Ruda
kostel v Železné Rudě

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

26. 8.
21:00

Železnorudský letňák
Promítání filmu pod širým nebem na prostranství vedle fotbalového hřiště

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

10. 9. 
10:00

19. ročník Slivovica cup a Večer pro Železnorudsko 
Turnaj v malé kopané a celodenní hudební festival (rock)

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

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

376 397 167, 
724 095 446

11. 9. 
8:00

Zkoušky NZŘ a MZŘ
Kynologické zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR 607 810 762

14. 9. 
Pohádková den s králem pohádkového království Václavem Vydrou
Akce pro děti

město Železná Ruda 376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

25. 9.
8:00

Tradiční 21. Česko-bavorská neděle 
Přeshraniční akce - vystoupení kapel doprovázené bleším trhem na státní hranici CZ/D

Hraniční nádraží Alžbětín
Kulturní spolek „Přes Hranici“

774 664 013
falta@czechpoint.cz

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
1. 5. - 9. 7. Výstava: Obrazy s poselstvím od Johany a Martina Lva

Abstraktní obrazy s duší, plné energie pro všechny vnímavé bytosti.

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104 
m.vorackova@atlas.cz

6. 5. - 31. 10. Petr Sobotka: Šumavy v obrazech
Autorská výstava obrazů v Muzeu Šumavy.

Muzeum Šumavy
Železná Ruda

376 397 319
zeleznaruda@muzeumsumavy.cz

1. 6. - 30. 9. Prohlídky železnorudského kostela Panny Marie Pomocné 
z Hvězdy – vždy pondělí, středa a pátek v 9 hodin. 

Paní Kováczová
Kostel v Železná Rudě

732 771 807

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

Pan König
Kostel v Hojsově Stráži

605 226 518

2. 6. - 31.7. Příhody přírody
Výstava obrazových souborů Jiřího Brunclíka

Environmentální centrum Železná Ruda 376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

11. 6. - 25. 9. Vláčkem Šumavláčkem na Černé Jezero
Jezdí každý den kromě pondělí.

Město Železná Ruda 376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

18. 6. - 2. 10. Letní turistická soutěž 2022 
„Poznej okolí Špičáku!“

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

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

ITC a EC 
Železná Ruda

606 675 991 
envicentrum@zeleznaruda.cz

16. 7. - 31. 8. Výstava Sběr
Expozice různých výtvarných forem od výtvarné skupiny 36 sirek

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104 
m.vorackova@atlas.cz

3. 8. - 30. 9. Výstava fotografií Železnorudska
Od opony do současnosti, vernisáž 3. 8. od 17 hodin   

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
envicentrum@zeleznaruda.cz
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