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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,
přišlo jaro a s ním se rozběhla celá řada činností, které měly 
logickou zimní přestávku. V první řadě pokračujeme ve výstavbě 
našeho nového náměstí. Máme za sebou první jarní kontrolní den, 
který potvrdil, že se daří dodržovat stanovený harmonogram. Vše 
běží podle plánu a můžeme se těšit na druhou polovinu letošního 
léta, kdy si budeme moci začít naše nové náměstí všichni užívat.

Čekají nás také velké opravy silnic. Na nové povrchy se můžete 
těšit mimo jiné třeba v Belvederské a Příčné ulici. Kompletní 
rekonstrukcí projde ulice Zahradní. V Hojsově Stráži pak zcela 
nově vybudujeme komunikaci směrem na vyhlídku Liebeshöhe 
a nový povrch dostane i cesta kolem bytovek. Na Špičáku 
projde rekonstrukcí cesta kolem vlakového nádraží. Ale tím 
seznam oprav komunikací zdaleka nekončí. O konkrétních 
termínech oprav vás budeme průběžně informovat všemi kanály. 
Znovu se rozjedou práce i na výstavbě našeho přírodního 
koupaliště a biotopu Žabáky. Jak jistě víte, velmi špatný stav 
hráze tuto stavbu zpozdil, ale měli bychom vše dotáhnout 
do konce června tak, abychom si během letních měsíců mohli 
nový biotop naplno užívat.

Mnoho energie i srdce dáváme všichni do pomoci statečně se bránící 
Ukrajině i uprchlíkům, kteří utíkají před hrůzami války. Proběhla 
materiální sbírka, díky všem, kteří přispěli. Vlna solidarity byla 
tak obrovská, že zde nejsme schopni všem jmenovitě poděkovat. 
Naši skvělí hasiči opakovaně odváželi materiální pomoc přímo 

do Lvova. Spustili jsme burzu práce pro ukrajinské občany, aby se 
u nás mohli snáze zapojit do pracovního procesu. Připojili jsme 
se a pomohli s organizací pochodu za mír, který se konal 
ve Zwieselu, chystáme také symbolický přeshraniční lidský řetěz.

Je nepochybné, že válka i obrovská uprchlická vlna přinese 
i České republice a nám všem spoustu problémů a starostí. 
Je to však jen zlomek v porovnání s nezměrným utrpením, které 
prožívá Ukrajina a její občané. Je skvělé, kolik lidí u nás ukazuje, 
že mají srdce na pravém místě a pomáhají. Vytrvejme v tom stejně, 
jako musejí vytrvat Ukrajinci.

Vedle smutných zpráv naštěstí máme i ty radostné. Velký úspěch 
si připsalo naše Informační turistické centrum a Environmentální 
centrum Železná Ruda. Na největším veletrhu cestovního ruchu 
v Česku HOLIDAY WORLD & REGION WORLD bylo 
slavnostně zařazeno na seznam České pohádkové akademie.

Díky vítězství v soutěži „My už třídit umíme“ jsme získali finanční 
odměnu, za kterou jsme pořídli nové tašky na další tříděný 
odpad, v tomto případě kovy. Tašky jsou pro občany Železné 
Rudy k dispozici samozřejmě zdarma. Vyzvednout si je můžete 
v kanceláři Správního odboru na Městském úřadě. Neváhejte. 
Děkujeme všem, kteří třídí odpad a jakkoli jinak dbají na ochranu 
přírody a životního prostředí. Máme to štěstí, že žijeme v jedné 
z nejkrásnějších přírodních lokalit nejen v České republice. 
Je naším společným úkolem, abychom stejně krásnou a čistou 
Šumavu zachovali i pro další generace.

Výsledky kontrolního dne nás potěšily. 
Vše běží dle harmonogramu.

Naši hasiči odváželi materiální pomoc do Lvova

Osobně nás na veletrhu Holiday World 
pasoval král Václav Vydra.

Tašky na tříděný odpad - KOVY
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Závěrem nám dovolte, abychom vám všem popřáli veselé 
Velikonoce, které nás čekají za pár dní.

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, místostarostovéEmil Kintzl zůstane navždy 
v našich srdcích a vzpomínkách.

Konání: 2. 3. 2022, 18.00 hod. kompletní 
znění na www.zeleznaruda.cz
Přítomni: pp. Brož F., Smola, Najman 
P., Brož R., Částka, Šnebergr, Najman J., 
Chalupský, Grund, Greiner, Prošek
Nepřítomni: -
Omluveni: p. Horek, Mareš

24/779 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Rodinný dům na pozemcích 
p. č. 1/20 a 1/74 k. ú. Alžbětín. Žadatelé: 
Vlastimil a Naděžda Liederbauchovi, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/780 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda neschvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Rodinný dům Železná 
Ruda, na pozemku p. č. 347/2 v k. ú. 
Železná Ruda. Žadatelé: Jan a Vendula 
Blackých, … a Aleš a Dagmar Křižanovi, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr
24/781 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Rozšíření kapacity 
ubytovacího zařízení k. ú. Alžbětín, p. č. 
117, 118 (Penzion u Larvů). Žadatelka: 
Soňa Konvalinková, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/782 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Bytový dům 

USNESENÍ č. 24  z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda
Pamferka – stavební úpravy pro změnu v 
užívání, Železná Ruda čp. 63. Žadatelé: 
Ing. Zdeněk a Jana Jandovi, …
Pro: 8 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Smola, Najman P., Prošek
24/783 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemku p. č. 318/75 v k. ú. 
Špičák za účelem výstavby rodinného 
domu. Žadatel: Roman Vetrák, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/784 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemcích p. č. 67/4 a 66/5 v 
k. ú. Železná Ruda za účelem výstavby 
mobilního domku na kolech a skladu 
zahradního nábytku. Žadatelé: Iva Juhová, 
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/785 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemcích p. č. 272/26, 272/28 v 
k. ú. Špičák za účelem výstavby rodinného 
domu určeného k trvalému bydlení jedné 
rodiny. Žadatelé: Ing. Ondřej Soukup 
a Mgr. Simona Soukupová, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/786 - Zastupitelstvo města Železná 

Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemku p. č. 40/5 v k. ú. Železná 
Ruda za účelem výstavby rodinného domu 
určeného k trvalému bydlení. Žadatelé: 
Petr Pospíšil, … a Monika Pospíšilová, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/789 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace Plzeňskému kraji na 
zajištění dopravní obslužnosti území 
Plzeňského kraje v roce 2022, mezi 
městem Železná Ruda a Plzeňským krajem 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 89 705.- Kč.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/791 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace Oblastní charitě Sušice na 
zajišťování sociální služby mezi městem 
Železná Ruda a Oblastní charitou Sušice 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 100 000,- Kč.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/792 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda v souladu s ustanovením § 85 písm. 
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
schvaluje prominutí dluhu pana Jana 
Kasla, … ze dne 10. 12. 2018 ve výši 

Také vás chceme poprosit o tichou vzpomínku na šumavskou
legendu. Nedávno bohužel zemřel jeden z největších milovníků 
a propagátorů Šumavy Emil Kintzl. Odpočívej v pokoji Emile, 
čest Tvé památce.
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70 604.- Kč včetně DPH a schvaluje odpis 
příslušné pohledávky, dle přílohy č.2 
u zápisu.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/793 - Na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje Zastupitelstvo města 
Železná Ruda uzavření Smlouvy o dílo 
s nejvýhodnějším uchazečem zakázky 
malého rozsahu „Železná Ruda – Podpora 
infrastruktury v NP Šumava“, a to se 
společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 
190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307 (cena 
1 347 857,20 Kč bez DPH) a pověřuje 
starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpisem.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/794 - Na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje Zastupitelstvo města 
Železná Ruda uzavření Smlouvy o dílo 
s nejvýhodnějším uchazečem zakázky 
malého rozsahu „Obnova sportoviště 
u Základní a mateřské školy Karla 
Klostermanna v Železné Rudě“, a to se 
společností VYSSPA Sports Technology 
s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň 
, IČ: 27967638 (cena 5 705 595,94 Kč 
bez DPH) a pověřuje starostu Ing. Filipa 
Smolu jejím podpisem.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/795 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje poskytnutí finanční podpory 
městu Hartmanice při realizaci obnovy a 
rekonstrukce pomníku 10 padlých vojáků 

se zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích, bude žalobci vrácena poměrná 
část zaplaceného soudního poplatku.
Město Železná Ruda požádá 
prostřednictvím právního zástupce soud, 
aby vydal usnesení, kterým bude smír 
o shora uvedeném obsahu schválen.
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Šnebergr, Prošek
24/799 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje nákup sněhové frézy pro 
UNIMOG za cenu do 1 mil. Kč bez DPH a 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/802 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Projektový ateliér AD s. 
r. o., IČO: 25194771, se sídlem Hosín čp. 
165, 373 41 Hluboká nad Vltavou jako 
zpracovatele nového územního plánu s 
prvky regulačního plánu města Železná 
Ruda. Tento zpracovatel je vítězným 
uchazečem ve výběrovém řízení s nejnižší 
nabídkovou cenou 480 000,- Kč bez DPH 
(580 080,- Kč včetně DPH).
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr

fb

na bývalém Zhůří ve výši 50.000,-Kč.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -
24/796 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda Schvaluje uzavření smíru mezi 
účastníky soudního řízení vedeného u 
Okresního soudu Plzeň – jih pod sp. zn. 
19 C 148/2017, a to Městem Železná Ruda 
jako žalobcem a společností Generali 
Česká pojišťovna a.s. jako žalovaným, 
jejímž předmětem bude smírné uzavření 
celého předmětu řízení, a tím pádem 
ukončení tohoto probíhajícího řízení. 
Předmět řízení se týká nároku žalobce na 
náhradu škody v celkové výši 9.768.084,00 
Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 
% z dlužné částky jdoucím ode dne 01. 04. 
2017 do zaplacení, a dále náhrady nákladů 
právního zastoupení.
Obsahem smíru budou následující 
skutečnosti:
Společnost Generali Česká pojišťovna 
a.s. se zaváže k úhradě částky ve výši 2,5 
milionu Kč. Tím bude mezi účastníky 
zcela vypořádán předmět řízení vedeného 
u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 
19 C 148/2017 ve věci nároku na náhradu 
škody v celkové výši 9.768.084,00 Kč 
spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % 
z dlužné částky jdoucím ode dne 01. 04. 
2017 do zaplacení, který uplatnil žalobce 
proti žalovanému v souvislosti s postupem 
žalovaného při likvidaci pojistné události 
č. 3369693 – havárie mostu (železničního 
nadjezdu) v Pancířské ulici v Železné 
Rudě dne 16. 06. 2010. Každý z účastníků 
si ponese své náklady řízení. V souladu 

Priatelia, moja milá rodina.

Nečakaný odchod Emila Kintzla bola rana 
pre nás všetkých.
Vážime si vašej účasti na poslednej rozlúčke v kostle 
sv. Markéty. Ďakujeme Vám za nespočet kondolencií 
a kvetín. Cítime vašu oporu a veríme, že odkaz, ktorý 
nám Emil zanechal bude žiť naveky. 
Nezabudneme, nezabudnite.

Za rodinu pozostalých,
Vnuk Peter

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem spolkům a ostatním 
organizacím, že do 30. 4. 2022 bude 
probíhat příjem žádostí o dotace 
na činnost na rok 2022.
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ROZHOVOR
O tom, že město Železná Ruda pořídilo 
do svého vozového parku novou rolbu 
na úpravu běžeckých stop, jsme vás 
informovali v minulém čísle našeho 
zpravodaje. Pojďme se ale trochu 
vrátit v čase a společně s panem 
Ctiradem Drahorádem (ředitel ZŠ Karla 
Klostermanna – pozn. red.) zavzpomínat 
nejen na předchozí rolby, ale třeba i 
na jeho působení v oblasti běžeckého 
lyžování na Železnorudsku.

ŽZ: Pane Drahoráde, pro mojí generaci 
jste pan učitel z místní základky, který 
tu žil odjakživa a pořád běhal. Ve 
skutečnosti ale nejste místní rodák – 
odkud tedy pocházíte?
CD: Do svých pětadvaceti let jsem běhal 
okolo Máchova jezera a na lyže jezdil do 
Jizerských hor. Po studiu Pedagogické 
fakulty v Plzni jsem získal zajímavé místo 
trenéra v Tréninkovém středisku mládeže 
na Špičáku. To se psal rok 1984 a tím 
začala má šumavská anabáze.
ŽZ: Jaké byly v té době podmínky pro 
běžecké lyžování na Železnorudsku?
CD: V tréninkovém středisku v té době 
byly dva sněžné skútry Buran, kterými se 
upravovaly běžecké tratě na Belvederu, 
hlavně pro trénink mladých lyžařů. Jinak 
se jezdilo ve vyšlapané stopě od běžkařů. 
Železná Ruda byla v osmdesátých letech 
obklopena hraničním pásmem, tak 
sportovci a turisté měli omezené trasy pro 
lyžování. Populární byla ušlapaná cesta ze 
Špičáckého sedla k Černému jezeru a zpět. 
Ze Železné Rudy byla jediná cesta přes 
Belveder na Hofmanky a potom doleva na 
Můstek nebo doprava směrem k Novému 
Brunstu, na Gerlovku nebo pod Jedlovou. 
Kvalita jízdy závisela na množství 
ostatních lyžařů šlapajících hluboký sníh.
ŽZ: Vy jste v Železné Rudě působil 
a působíte jako trenér. S panem Josefem 
Růžičkou (bývalý dlouholetý předseda 
TJ Tatran Železná Ruda, legenda 
šumavského běžeckého lyžování – pozn. 
red.) a dalšími kolegy a dobrovolníky jste 
vylepšovali běžecký areál na Belvederu. 
Jak na tuto dobu vzpomínáte?
CD: Lyžařský běžecký areál budoval 
koncem sedmdesátých let Josef Růžička 
spolu s lyžařským expertem Jaroslavem 
Potměšilem (otec herce Jana Potměšila), 
který na Železnorudsku často trénoval 
a chyběly mu tady upravované okruhy. 
I v dalších letech byl Josef Růžička 
motorem vylepšování tratí, které se 
postupně rozšiřovaly, kácely se stromy, 
vytrhávaly pařezy a vše se poté ručně 

dodělávalo. Vzpomínám na tu dřinu 
rád, protože jsme v partě sportovců 
vlastně trénovali. Za dnešní podobu tratí 
se zasloužili Jaroslav Fischer (tehdejší 
zastupitel města – pozn. red.) a Petr Najman 
(lesní správce, místostarosta města – pozn. 
red.), kteří zajistili rozšíření tratí.
ŽZ: Vloni jste mi při rozhovoru pro 
náš zpravodaj říkal, že se běhu už tolik 
nevěnujete, ale běžky jsou stále vaším 
velkým koníčkem. Pravidelně se mimo 
jiné zúčastňujete tradičního závodu 
Jizerská 50. Vaše výsledková listina se 
dá dohledat od roku 1983. Co pro vás 
účast v tomto závodě symbolizuje?
CD: To je chyba, ten rok 1983, protože 
jsem si do přihlášky konečně napsal 
správné datum narození. Poprvé jsem běžel 
J50 ještě před povoleným limitem věku 
18 let, v roce 1977. V únoru 2020 jsem 
se po absolvování krásné J50 rozhodl, že 
byla poslední… Přes čtyřicet let byla J50 
součástí mého sportovního života. Příprava 
byla někdy velmi náročná, když nebyl 
sníh nebo naopak byla nějaká chřipka. 
Účastí na tomto závodě jsem vzdával úctu 
zahynuvším patnácti horolezcům v roce 
1970 pod Huascaránem.
ŽZ: Vraťme se zpět k nám 
do Železné Rudy. Loňská zima byla 
ve znamení výhradně běžeckého 
lyžování – vleky byly zavřené. Místní 
děti – sjezdaři – se přeorientovaly na
běžky, aby mohly trénovat svou 
kondici jinak, když nemohly lyžovat. 
Zaznamenali jste třeba případ, kdy 
někdo z nich už zůstal výhradně 
u běžeckého lyžování a k lyžím 
se nevrátil?
CD: Loňský rok byl pro trenéra a milovníka 
běžeckého lyžování skvělý. Všechny 
místní sportovní naděje běžkovaly a byly 
nadšené. Ovšem letos opět jezdí vleky 
a běžky se dostaly na druhou kolej. 
Běžkám zůstali věrní stejní jedinci jako 
před covidem.
ŽZ: Úpravě tratí se v současné době 
věnuje Kryštof Částka, jeden z místních 
zastupitelů, sportovec a milovník 
běžeckého lyžování. Ještě donedávna 
řezal stopy stařičkou rolbou, která 
sloužila svému účelu 22 let – úctyhodný 
„věk“, co myslíte?
CD: Věk pro rolbu je to úctyhodný. 
Ale vzpomínám si na naší první rolbu. 
Trénujeme s Josefem Růžičkou pod 
Hofmankami a od lékarníkovy chaty 
slyšíme sílící hluk a před námi se zjevila 
krásná červená rolba. To bylo nadšení, že 
taková mašina nejezdí pouze za hranicemi 

a bude upravovat stopy na naší Šumavě. 
Za řízením tenkrát seděl pan starosta Alois 
Janďura a psal se rok 1991. Tato rolba byla 
koupená jako starší a dodnes stojí v garáži 
na hojsoveckém Zámečku. Další rolba, 
nová, byla městem zakoupena v roce 
2001. To byl o dvě generace modernější 
stroj, který sloužil přes dvacet let, 
a ještě bude určitě dělat radost několik let 
na jižní Šumavě.
ŽZ: Křest nové rolby Kässbohrer Pisten 
Bully 100 proběhl nedávno na Gerlově 
Huti – měl jste možnost se v ní projet, 
svezl vás Kryštof?
CD: Na křestu jsem samozřejmě byl, 
rolbařům jsem popřál samé hezké zážitky 
při rolbování a poděkoval starostovi Filipu 
Smolovi za péči o běžkaře. Svezení si 
domluvím na příští zimu.
ŽZ: Úplně nová rolba bude, věřme, 
sloužit další dlouhou řadu let. V naší 
oblasti se upravuje kolem 70 km stop, 
jen stále chybí zázemí pro běžkaře, na 
které jsou zvyklí například v sousedním 
Německu. Návštěvníci železnorudských 
tratí by si takové zázemí jistě 
pochvalovali, je to tak?
CD: Co návštěvníci, ale rolba potřebuje 
na Gerlovce garáž s elektřinou! My to 
vždy nějak zvládneme. Není tajemství, 
že je v plánu výstavba lyžařského centra 
na Gerlově huti. Jedná se o projekt 
Plzeňského kraje, Národního parku 
a šumavských obcí. Musíme věřit, že se 
dílo v dohledné době podaří vybudovat.
ŽZ: Jak vidíte budoucnost běžeckého 
lyžování na Železnorudsku? Jsou mezi 
dětmi v místních oddílech běžecké 
talenty jako byl například Martin Jakš, 
kterého jste jako kluka také trénoval?
CD: Dětí je ve sportovních oddílech dost. 
Sport patří mezi oblíbené zájmy školáků. 
Ale podstoupit tvrdou tréninkovou řeholi 
je náročné, chce to obětovat všechen volný 
čas tréninku a cestování po závodech, 
a to je velké síto sportovců. Ve škole vedu 
děti k všestrannosti a lásce ke sportování. 
Věřím, že se mezi mladými lyžaři 
objeví nějaký talent a sejdou se všechny 
podmínky ve správném okamžiku 
a vyroste nám tady další olympionik.

Se Ctiradem Drahorádem 
si povídala Mirka Frenzlová
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SPORT

Dobrý den, chtěli bychom Vás informovat o činnosti mladších 
žáků FK Okula Nýrsko/FJ SRK Železná Ruda ročník 
narození 2009 - 2011.

Na jaře 2020 se oddíly kopané FK Okula Nýrsko a FJ SRK 
Železná Ruda (dále jen Ný/ŽR) domluvily a na základě velmi 
dobré spolupráce sloučily fotbalové mladší žáky ročník narození 
2009 - 2011. Spolupráce mezi oddíly trvá již několik let velmi 
úspěšně a my, nadšenci pro kulatý nesmysl, nechceme, aby fotbal 
na vesnicích a městech zanikl.

V současné době oddíl mladší žáci Ný/ŽR pod vedením trenérů 
Josefa Škacha ml., Václava Karlovského a Josefa Mudry čítá 
15 velmi šikovných dětí. Od léta 2021 jsme spolu strávili týden 
na soustředění na Špičáku na chatě Slavoj, několik přípravných 
zápasů a v současné době hrajeme nejvyšší soutěž v Plzeňském 
kraji „Krajský přebor mladších žáků“. Za soupeře máme mladší 
žáky Klatov, Sušice, Horažďovic, ale i Stříbra, Tachova, Plzeň 
Doubravky, Rapidu Plzeň nebo Přeštic. Po podzimní části zápasů, 
kdy jsme se jako nováčci rozkoukali, jsme se v rámci projektu 
„Zimní přípravná soutěž“ pod záštitou Okresního fotbalového 
svazu Klatovy zúčastnili této zimní soutěže i my. V době zimní 
přípravy na jarní část sezóny nás čekalo 6 turnajů. Turnaje jsme 
odehráli venku na umělé trávě, každých 14 dní a to v Měcholupech 
a v Sušici.

1. turnaj Měcholupy dne 20. 11. 2021: Ný/ŽR - Strážov 9:2, 
Ný/ŽR - Klatovy 7:2, Ný/ŽR - Luby 7:2.
2. turnaj Měcholupy dne 4. 12. 2021: Ný/ŽR - Hrádek 12:0, 
Ný/ŽR - Luby A 6:4, Ný/ŽR - Luby B 13:0.
3. turnaj Sušice dne 4. 1. 2022: Ný/ŽR - Luby 6:2, 
Ný/ŽR - Horažďovice 0:5.
4. turnaj Sušice dne 22. 1. 2022: Ný/ŽR - Horažďovice 4:2, 
Ný/ŽR - Sušice 7:5, Ný/ŽR - Luby 5:6.
5. turnaj Měcholupy dne 5. 2. 2022: Ný/ŽR - Klatovy 12:7, 
Ný/ŽR - Strážov 6:5.
6. turnaj Měcholupy dne 19. 2. 2022: Ný/ŽR - Luby 12:3, 
Ný/ŽR - Horažďovice 6:5, Ný/ŽR - Strážov 5:3.

V zimní přípravné soutěži jsme odehráli 16 zápasů, kdy jsme 
14x zvítězili, 2x prohráli. Vstřelili jsme 117 branek a 53 branek 
obdrželi. Všem klukům a jedné dívce (Kuba Fürst, Dominik 
Dvořák, Maty Jícha, Pavel Nguyen, Martin Le Duc Dung, Jára 

Fotbal - muži
Vážení fotbaloví fanoušci, konečně začíná jarní část fotbalové 
sezóny 2021/2022.

I když jsme několik zápasů vyhráli a výsledky máme lepší než 
v předchozím ročníku, pozice v tabulce tomu zatím nenasvědčuje. 
Dobrou zprávou je sehnání několika posil, takže věříme, že se 
nám bude dařit lépe a v těsném pořadí s ostatními týmy se brzy 
posuneme výš.

Přinášíme vám přehled termínů jarních zápasů a budeme se těšit 
ve vaši podporu z tribun.

Fotbal nás baví, aneb s námi se musí pořád počítat
Bláha, Adrian Muriqi, Arleta Liebermannová, Alex Škach, Lukáš 
Karlovský, Jirka Vacek, Ezra Liebermann, Maty Neudek, Seban 
Plantyš a Mára Toman) velké dík.

V současné době trénujeme každý týden v úterý, středu a pátek 
venku na umělém povrchu u ZŠ Školní v Nýrsku a v nejbližší době 
začneme trénovat (pokud to počasí dovolí) již na travnatém hřišti 
FK Okula Nýrsko. První mistrovské utkání Krajského přeboru 
mladších žáků nás čeká dne 26. 3. 2022 v Nýrsku proti Sušici.

Vše za velké podpory fotbalových klubů FK Okula Nýrsko, 
FJ SRK Železná Ruda, obce Nýrsko, obce Železná Ruda 
a hlavně za podpory rodičů a fanoušků oddílů a dětí, kteří s námi 
jsou na všech turnajích s hlasitou podporou i za pomoci různých 
hudebních nástrojů (buben, trubky, řehtačky, atd.). Prostě fotbal 
nás baví, hrajeme ho pro radost, inu s námi se musí pořád počítat!!! 
Odměnou nás trenérů a určitě všech bude, když se na některého 
z „čutálistů“ podíváme v televizi, jak si to kope ve vyšších soutěží.

Přijďte se na nás podívat a hlavně, u nás jsou dveře otevřené 
pro všechny děti (jak kluky, tak holky), které si chtějí fotbal 
s námi zkusit.

Josef Škach ml., Václav Karlovský, Josef Mudra, 
trenéři mladších žáků FK Okula Nýrsko/FJ SRK Železná Ruda

Hrajeme..

Naši hrdí vítězové Zimní přípravné soutěže okresu Klatovy 
autor: Josef Škach

fb
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Skvělá reprezentace železnorudské části Šumavy. Od dob slávy 
špičáckých rodáků bratrů Vlasty a Marcela Maxových, kteří 
oba dosáhli v období 1987-1999 špičky českého lyžování, 
nebyla nikdy tak úspěšná reprezentace Šumavy ve sjezdovém 
lyžování jako v tomto roce. V reprezentačních výběrech ČR 
jsou tři lyžaři, kteří byli odchovaní na železnorudských areálech 
a dalších několik je reprezentaci velmi blízko.
Nejúspěšnější reprezentantkou je Tereza Nová z oddílu SC Černý. 
Jejím původním oddílem byl Slavoj MP Plzeň a v nejmladším 
věku trénovala na loukách kolem chaty   tohoto oddílu mezi 
Železnou Rudou a Špičákem. V dalším období se pod dohledem 
jejího otce a manažera Milana Černého vystřídalo na jejím vývoji 
několik trenérů mj. bývalá reprezentantka Lucka Hrstková /nyní 
Pešánová/ v Lyžařské akademii v Peci pod Sněžkou. Bodově je 
momentálně druhá nejlepší v České republice ve sjezdu i super-G. 
Boj o nominaci byl pro ni o to těžší, že na konci minulé sezony 
utrpěla velmi vážný úraz, z něhož se léčila prakticky celé jaro 
i léto. V tomto ohledu a v situaci, že až dosud měla jen velmi málo 
příležitostí na získání zkušeností ve velkých závodech, jsou její 
výsledky na Olympiádě obdivuhodné. Tereza dosáhla v super-G 
výborného 27. místa a ve sjezdu 33. místa.
Dalším velmi úspěšným reprezentantem je starší žák David 
Janda z SA Špičák. Ten je v žákovské reprezentaci již třetí 
rok. Řady úspěchů dosáhl již v minulých letech a letos v nich 
zdárně pokračuje. Na neoficiálním mistrovství světa v italské 
Folgarii obsadil desáté místo v soutěži družstev, dvacáté páté 
ve slalomu a dvacáté sedmé v obřím slalomu. V každém závodě 
přitom startovalo osm desítek výborných sjezdařů z celého světa 
a David Janda byl nejúspěšnějším z českých reprezentantů. 
Ve vyhlášeném mezinárodním Skiinterkriteriu Říčky byl druhým 
nejlepším českým reprezentantem ve slalomu starších žáků. 
V republikových kvalifikačních závodech (RKZ) dosáhl tří 
vítězství, dvou druhých a dvou třetích míst ve slalomech, na 
Mistrovství ČR v Bílé vyhrál slalom, byl 3. v OSL a 4. v SG. 
V listině bodů je nejlepším starším žákem v ČR ve slalomu. 
Další reprezentantka Bára Zíková ze Sokola Špičák se po hvězdné 
kariéře od mladších žáků po mladší juniory pere neúnavně o lepší 
pozici mezi juniorkami v reprezentaci. Znamená to pro ni objíždět 
spousty závodů v alpských zemích a vylepšovat si body. V letošní 
části sezony již absolvovala osmnáct závodů, z nichž největších 
úspěchů dosáhla na Passu San Pelegrino v Itálii (dvakrát 
3. místo ve sjezdu) a na mezinárodním mistrovství juniorů 
v Soldě, kde skončila stříbrná v super-G a třetí ve sjezdu, a dále 
na nabitém FIS Oberwiesental, kde získala 17. místo a super body.
Podobně náročný boj o lepší pozici v reprezentaci mužů 
svádí Marek Müller z oddílu Sokol Špičák. Jeho největšími 
úspěchy této sezony byly zatím výsledky v závodech FIS – 
4. místo v GS v Krajnske Hoře, v rakouském Apdachu (10. místo 

Loučení s lyžařskou sezónou
Mladí závodníci ze SKI Klubu Železná Ruda se již tradičně 
loučili se zimní sezonou karnevalem na lyžích na sjezdovce 
Nad nádražím, kde celou zimu pilně trénovali. Chtěli bychom 
tímto areálu Nad nádražím – Belveder moc poděkovat za umožnění 
tréninků, vstřícný přístup a vždy vzorně upravené sjezdovky.

Ivana Vybíralová,
SKI Klub Železná Ruda

Skvělá reprezentace železnorudské části Šumavy
ve slalomu a 12. místo v obřím slalomu) a 2. místo v GS 4. ve SL 
na Mezinárodní univerziádě v Bílé. V této sezoně se již počtvrté 
stal vítězem Českého poháru. Bodově je momentálně v tuzemské 
konkurenci na šestém místě ve slalomu a sedmé příčce ve slalomu 
obřím.
Do minulé sezony byla po čtyři roky nejúspěšnější žačkou 
v republice špičácká Nicole Zemanová z SA Špičák, která 
a současně trénovala i závodila v oddíle SC Zwiesel v německých 
žákovských závodech. Přestupem do juniorské kategorie jí však 
skončila možnost startovat v závodech Mezinárodní lyžařské 
federace (FIS) za dvě země a musela se rozhodnout pro jednu zemi. 
Momentální rozhodnutí padlo ve prospěch Německa, což mělo za 
následek to, že vypadla z české reprezentace. Tento stav nemusí 
být definitivní a doufejme, že brzy ve FIS závodech a možná i na 
příští Olympiádě bude Nicole reprezentovat zase ČR a Šumavu. 
V německých FIS závodech měla smůlu, když se v prvém zranila, 
ale po uzdravení dosáhla jednoho skvělého vítězství a jednoho 
3. místa. Předtím startovala v pěti těchto závodech UKZ v Česku 
a v porovnání s předními závodníky Plzeňského, Jihočeského 
a Karlovarského kraje vždy zvítězila.
Do reprezentace má velmi blízko Adam Maxa z SA Špičák, který 
coby mladší junior musí zápolit v závodech FIS s juniory staršími 
a také s muži, což znamená jezdit s vysokými startovními čísly 
na značně rozbitých tratích. Ve FIS závodě v polské Szczawnici 
dosáhl nejlepšího svého výsledku, a sice třetího místa v kategorii 
mladších juniorů. V prozatím odjetých FIS závodech v Česku ve 
získal třikrát páté místo mezi mladšími juniory České republiky. 
V Přeboru Plzeňského kraje a dvou dalších UKZ závodech 
na Šumavě suverénně zvítězil. 
Velmi nadějně si ve stejné kategorii vede Ema Vanišová 
z SA Špičák. Ta ve FIS závodech získala dvakrát 12. místo 
a jednou 14. místo ve slalomech a 10.,11. a 14. místo v GS /Obřím 
slalomu/. Závodů FIS se v kategorii juniorů pilně zúčastňuje 
ještě Tomáš Král ze So Špičák. Odjel jich již 12 a nejlepším 
jeho umístěním je 25. místo a Milan Koryťák z SA Špičák, 
vítěz přeboru Jihočeského kraje, 2. a 3. v KP Plzeňska ve FIS 
nejlépe 41.
Ve stopách těchto závodníků stoupají již několik let i další 
naděje. Ty musejí sbírat body v pravidelných Republikových 
kvalifikačních závodech /RKZ/, pořádaných téměř ve všech 
horách v republice. Nejúspěšnějším z nich je starší žák Honza 
Schejbal z klubu SK Železná Ruda. Ten zaznamenal již řadu 
úspěchů v minulých sezonách. Jeho největšími letošními úspěchy 
jsou páté místo a 9. místo na RKZ Karolinka, dvakrát dvanáctá 
příčka a jedna šestnáctá příčka. Dále zvítězil na ÚKZ Plzeňského, 
Jihočeského i Karlovarského kraje ve slalomu a slalomu obřím. 
Ve stejné kategorii se nadějně vyvíjí i bratr Adama Maxy David. 
Ten dosáhl pěkných výsledků na republikových závodech 

autor: Jaroslava Schejbalová
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o Style Cup v Peci, kde získal sedmé a třinácté místo, dvakrát 
zvítězil v ÚKZ Plzeňského kraje a získal třetí příčku v Přeboru 
Jihočeského kraje. V jediném závodě RKZ, kterého se zúčastnil, 
dosáhl 9. místa v Rokytnici.
Ve stopách starších žáků velmi úspěšně kráčí Matyáš Hrbáček 
z Arniky, který získal krásné 7. místo na MČR, dvě 10. místa 
ve SL v RKZ a 6 vítězství v UKZ v kategorii mladších žáků. 
Ve stejné kategorii dívek pilně závodí Kristina Lebová 
ze Sokola Špičák. Ta získala 12. místo na MČR, v RKZ dvakrát 
19. místa ve slalomu, 26. místa v OSL, a v UKZ Jihočeského 
kraje druhé místo a Plzeňského kraje dvou čtvrtých míst. U ní 
nutno poznamenat, že již dosáhla místa v reprezentaci ČR, 
a to nikoliv v lyžování, ale v golfu. Šest závodů RKZ absolvovala 
ještě Veronika Šimáková ze So Špičák s nejlepším umístěním 
dvakrát 23. místo ve slalomu a 1. a 2. místa v UKZ. 
Závěrem je třeba všem výše uvedeným závodníkům pogratulovat. 
A to nejen jim, ale také jejich trenérům, rodičům a funkcionářům 
oddílů. Jejich výsledky jsou vynikající reprezentací Šumavy 
a Plzeňského kraje.

Jaroslav Frič

Na ÚKZ Špičák v obřím slalomu 19. 2. 2022 se při vyhlašování ml. juniorů 
sešlo hned 5 závodníků z jediného oddílu SA Špičák. 
Zleva: Jiří Ševčík, Adam Maxa, Matěj Ruml, Adam Hladík a Vojtěch Špičák

V uplynulé lyžařské sezoně bylo na Železnorudsku upravováno 
přibližně 70 Km běžeckých tratí. Sezona byla charakteristická 
relativně brzkým zahájením, významnou novoroční oblevou, 
vichřicí, která přinesla mnoho popadaných stromů a velké 
znečištění tratí a na závěr dlouhým obdobím hezkého počasí 
s minimem srážek.

Úprava byla prováněna stejně jako v minulém roce na oba způsoby 
běhu, tj. klasický styl a bruslení.

Četnost a rozsah úpravy byla ovlivněna několika parametry

- Potřebou úpravy vzhledem k fyzickému stavu tratě
- Kolísajícím počtem uživatelů běžeckých tratí v průběhu sezóny 
i v průběhu týdne
- Frekvencí pohybu lyžařů na konkrétních tratích
- Posouzením smysluplnosti úpravy za specifických sněhových 
podmínek
- Snahou o dobré hospodaření s finančními prostředky
- Snahou o šetření technického stavu stroje, omezení možnosti 
jeho nadměrného opotřebení nebo poškození

Pro potřeby efektivního systému údržby zohledňující 
uvedené parametry, byly naše tratě rozděleny podle četnosti 
užívání a vzdálenosti od centrálního stanoviště rolby do třech 
kategorií:

1. Trasy s prvořadou prioritou údržby: Úsek Hofmanky – 
Gerlova Huť, Dálnice, okruh Pošťák
2. Hlavní okruhy: Polomský a Můstecký okruh
3. Přístupové a okrajové trasy, závodní okruhy: Obě Grádelské 
cesty, spojka Nová Hůrka – Stará Hůrka vč. odbočky k parkovišti 
na Nové Hůrce, úsek Debrník – Pod Zámeckým lesem – 
Ferdinandovo údolí, na jižní straně pak Belveder – Hofmanky, 
spojka Habr, Betonka (Špičácké sedlo – Hojsova Stráž)

Pozoruhodné datumy letošní sezóny

4. 12. první úprava, 27. 12. – 9. 1. obleva, na konci tratě téměř bez 
sněhu, 17. – 20. 2. vichřice a odstraňování jejích následků, 22. 2. 
dodání nové rolby, 17. 3. poslední úprava.

Informace o stavu tratí byla v průběhu celé sezony každé ráno 
zveřejňována na www.bilastopa.cz, stejná zpráva pak v tištěné 
podobě v informačním centru a vestibulu prodejny COOP. Zpráva 
obsahovala informace o aktuálním počasí, stavu běžeckých tratí 

Běžecké lyžování a úprava tratí na Železnorudsku v sezoně 2021/2022
a jejich aktuální upravenosti, předpokládaný plán údržby. Na 
stránkách www.bilestopy.cz je možné sledovat aktuální pohyb 
rolby a dobu od poslední úpravy konkrétní tratě. Významnější 
události byly také zveřejňovány v příspěvcích na facebooku 
našeho infocentra.

Akce

V průběhu sezony se na Železnorudsku podařilo uspořádat 
několik závodů v běhu na lyžích. Jednalo se o Velkou cenu 
Plzně, pořádanou 28. a 29. 1. na Hojsově Stráži, 12. 2. Zlatou 
lyži Šumavy (SPORT CLUB PLZEŇ) a 13. 2. Belvederskou lyži 
(TJ Tatran Železná Ruda) pořádané v běžeckém areálu Belveder 
a nakonec 19. 2. 15 km Šumavou pořádanou Lyžařským klubem 
Škoda Plzeň.

Plán na příští sezonu

- Vytvoření informačního a orientačního systému našich tratí, jeho 
umístění do terénu. Jednotná grafika pro použití jak na webu, tak 
v tištěné podobě.
- V rámci tohoto systému doporučení směrů jízdy na jednotlivých 
trasách za účelem omezení kolizních situací
- Vybudování krytého garážového stání pro naši novou rolbu na 
Gerlově Huti – ochrana před povětrnostními vlivy a vandalismem

Spolupráce s LČR a NP Šumava

K úpravě běžeckých tratí v realizovaném rozsahu by nemohlo dojít, 
nebýt pochopení a podpory Lesů České republiky a NP Šumava. 
Za všechny uživatele běžeckých tratí děkujeme za vstřícný přístup.

Statistika

Datum první úpravy: 4. 12. (o rok dříve 6. 1.) Datum poslední 
úpravy: 17. 3. (21. 3.), Počet najetých kilometrů: 1586 (1425), 
Počet výjezdů rolby: 51 (52).

Financování

Úprava tratí byla tuto sezónu financována z prostředků města 
Železná Ruda, z dotace Plzeňského kraje a darů na transparentní 
účet.

Transparentní účet, na který je možné přispět na údržbu 
běžeckých tratí: 297927260/0300. Děkujeme.

Kryštof Částka
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Dovolujeme si učinit krátké ohlédnutí za zimní sezonou 
ABC Teamu Železná Ruda.

Závodníci ABC Teamu byli vidět v mnoha disciplínách ve všech 
koutech naší republiky.

V rámci sjezdového lyžování se děti účastnily závodů série 
Šumavského pohárku. Pro některé z menších lyžařů to bylo teprve 
seznamování se závodním prostředím, ale všichni si vedli výborně. 
Mezi nejlepší výsledky sezony patří 1.místo Agáty Částkové 
a 2.místo Rózy Garbové v celkovém hodnocení Šumavského 
pohárku. Na stupních vítězů se v průběhu zimy objevila i Andrejka 
Homolková a Šimon Macalík.

Starší a ostřílení lyžaři se zúčastnili závodů českého poháru 
ve skicrosu. K Šimonovi Macalíkovi a Šimonovi Lehkému se 
připojily i setry Částkovy, Róza Garbová a Emma Tobiášová. 
Zorka a Agáta Částkovy, Róza Garbová a Šimon Macalík dokonce 
stanuli stupních vítězů. Šimon Macalík obsadil na konci sezony 
krásné 6. místo na MČR.

ABC Team nezaostal ani v lyžování běžeckém. Zde skvěle 
reprezentovali sourozenci Pospíchalovi – Jonáš a Amálka, Bedík 
a Jura Strnadovi, Marek Homolka a bratři Lehkých. Jan Lehký 
vyhrál přebor plzeňského kraje a Šimon zde byl 2., Beďa Strnad 3. 
V rámci přípravy na cyklistickou sezonu poměřil Jan síly i s běžci 
specialisty v rámci českého poháru a obsadil parádní 11. místo.

Úspěšná sezona ABC Teamu Železná Ruda
V běžeckých závodech nás velmi úspěšně reprezentovali i dospělí 
– Kateřina a Béďa Strnadovi, Lucie Lehká a Kryštof Částka.

Rádi bychom tímto moc poděkovali panu Kasíkovi a Zíslerovi 
(Ski areál Špičák a Skiareál nad Nádražím), za podporu tréninků 
našich dětí v těchto areálech a městu Železná Ruda za podporu 
finanční.

Celý oddíl se již nyní těší na jarní přípravu, která bude opět 
všestranná (běh, kolo, plavání, horolezectví, in line bruslení). 
Na konci května proběhne tradiční soustředění v Sušici, kde je 
v plánu i atletická průprava pod vedením Zuzany Hejnové.

Poděkování za úspěšnou sezonu patří především trenérům – 
Kryštofovi a Jiřině Částkovým, Jardovi Lehkému a Tomáši 
Macalíkovi, jejich asistentům Štěpánu Pospíchalovi a Jardovi 
Tobiášovi. Děkujeme za maximální spolupráci rodičů a všem 
závodníkům moc gratulujeme.

ABC team Železná Ruda je sportovní oddíl, zaměřený 
na všeobecnou sportovní přípravu s důrazem na trénink sportů 
ve volné přírodě. Pro ty, co by to s námi chtěli zkusit, nabízíme 
možnost vyzkoušet si s námi trénink. 
Kontakt: 734 220 773, kcastka@seznam.cz.

Kryštof Částka

PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Autorské čtení v knihovně
Dne 7. 3. 2022 se v naší Městské knihovně uskutečnilo autorské 
čtení. V době před covidem tyto akce probíhaly běžně a my 
máme radost, že se situace natolik zlepšila, abychom v nich mohli 
pokračovat. Tentokrát naši knihovnu navštívila autorka Helena 
Kubíčková, která nám představila svou knihu povídek s názvem 
„Skleněné reliéfy“. Přečetla čtenářkám tři povídky (jedna z nich 
byla dokonce inspirovaná Železnou Rudou). V závěru večera 
proběhlo i slosování o tuto knihu. Večer hodnotím jako moc 
příjemný, a budu se těšit na další podobné akce, které nás čekají. 
Mezitím si čas můžete zkrátit čtením. V knihovně pro vás máme 
opět spoustu novinek. Na své si přijdou milovníci detektivek, 
ženských románů, ale i naši nejmenší čtenáři. Srdečně vás zvu 
k návštěvě a budu se na vás těšit.

Marcela Skřivánková,
knihovnice

Po dvouleté pauze se opět naplno rozběhly jazykové soutěže 
v německém a anglickém jazyce. V loňském roce sice proběhla 
upravená online-verze soutěže, ale letos mohli žáci zasednout 
s ostatními v lavicích a prověřit si své znalosti v poslechu, práci 
s textem a následné ústní části. I železnorudští žáci odjeli do 
Klatov, aby zde reprezentovali naši školu. Nutno říci, že se vůbec 
v okresní konkurenci neztratili. V německém jazyce se v kategorii 
7. třída účastnily Emma Tobiášová (3. místo) a Linda Vlachová 
(4. místo), v kategorii 8.- 9. třída pak zužitkovali své znalosti 
Jan Schejbal (3. místo) a Jan Lučan (4. místo). Svoji angličtinu 
mohl v soutěži prověřit Felix Jonathan Kopecký (14. místo). 

Úspěchy žáků v jazykových soutěžích
Jsme rádi, že má naše škola své reprezentanty v podobných 
jazykových soutěžích.
Jazyková výuka je na naší škole podporována již na 1. stupni. 
Během posledních pěti let se účastníme již druhého projektu 
spojeného s výukou němčiny. V současné době se němčina 
vyučuje v 5. třídě a děti čeká jedno online setkání s německou 
partnerskou školou z Niederwinklingu. Bohužel díky covidovým 
opatřením jsme přišli o čtyři možnosti vzájemného setkání 
českých a německých žáků.

Jaroslava Schejbalová,
učitelka
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Zprávičky ze školky 
Měsíc březen jsme v mateřské škole přivítali 
zvesela. Maškarní rej, který si každá třída připravila, 
byl opravdu povedený. Díky všem rodičům, kteří 
na přípravě spolupracovali. Děti si zábavu moc užily.
Nic platné, paní zima již ztrácí sílu. Sluníčko 
rozpouští poslední zbytky sněhu v stinných zákoutích. 
Každého to více a více táhne ven, do přírody. 
Nejinak je tomu u nás. Trávíme více času venku, 
sázíme jarní květiny a pozorujeme jiřičky, které se 
po cestě z teplých krajin vrátily do hnízda na okně 
třídy. Čeká nás jarní úklid okolo školy a na zahradě. 
V keramické dílně vznikají dekorace k svátkům 
velikonočním, ve třídách vyrábíme drobné dárky pro 
děti, které přijdou s rodiči k zápisu do mateřské školy.
Termín a místo konání zápisu je uvedeno dole 
pod článkem. Těšíme se na všechny děti i rodiče. Hana Königová
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OTEVŘENO: Čt–So: 15–20 hod.
(s příchodem lepšího počasí prodloužená otevírací doba)

Lahvová vína z jižní Moravy – Velkopavlovická oblast

Více na   www.pensionstmoritz.cz
Sledujte nás na: 

venkovní terasa

stáčená vína

Kontakt – Králová Dana, tel.: 724 169 805

pensionstmoritz pensionstmoritz

Lyžařská 294, Železná Ruda
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Vážení čtenáři,

konečně i v našich končinách nastává období jara. Období 
úklidů a zkrášlování domů, zahrádek a veřejných ploch. K tomu 
se váže třeba i uklízení staré suché trávy. Chceme upozornit, 
že je ZAKÁZÁNO plošné vypalování porostů! Pokud chcete 
starou trávu (a další dřeviny) spálit, můžete, ale musí to být 
na jednom místě, kde máte ohniště pod dohledem. Fyzické 
osoby pálení hlásit nemusejí, ale vřele to doporučujeme, aby 
se předešlo planým poplachům. Právnické a podnikající osoby 

mají pálení povinnost nahlásit. Nejsnazší je to online na adrese: 
paleni.izscr.cz. V nížinách, kde mají sucho už delší dobu, již 
došlo k mnoha rozsáhlým požárům, a to buď právě plošným 
vypalováním nebo neuhlídáním ohniště. Buďte proto opatrní.

Události za březen 2022:

3. 3. 2022 – Odvezli jsme několik ukrajinských válečných 
uprchlíků k registraci do Plzně. Stejně tak tuto činnost a pomoc 
dělají jednotky po celém kraji.

Válka na Ukrajině

Sice to může vypadat jako věc, která se hasičů vůbec netýká, ale 
opak je pravdou. Jsme tady, abychom pomáhali ostatním a nemusí 
se jednat jen o požáry, nehody nebo jiné druhy zásahů na našem 
Železnorudsku. V minulosti jsme pomáhali třeba při povodních 
v Praze nebo na Moravě.

Jsme lidé, rodiče a velmi vnímáme situaci, která se děje na 
Ukrajině. Muži zůstali bránit svou zemi a ženy a děti míří do 
bezpečí za hranice, do cizích zemí. My jsme rychle akceschopní a 
flexibilní, a proto jsme nabídli pomoc v začátku války, kdy nebyla 
tak konkrétně pomoc řízená různými velkými organizacemi. 

Po první humanitární sbírce, která se v Železné Rudě konala a 
kterou odvezla na Ukrajinu dopravní firma z Prahy, jsme se 
nabídli, že rádi odvezeme potřebný materiál na Ukrajinu i my. 
Proto jsme druhou a třetí sbírku odvezli 4. 3. a 12. 3. přímo do 
ukrajinského Lvova, do center sbírek, kde si je rozdělili dle 
potřeby. Lvov je mimo jiné hlavním centrem všech uprchlíků na 
západ, kdy sem lidé často přicházejí s jedním zavazadlem. Část 
sbírky byla převezena dál do Kyjeva a obléhaných oblastí. My 
jsme navíc poskytli pro ukrajinské hasiče 4 zásahové obleky, 2 
přilby a 3 páry zánovní zásahové obuvi. Při cestě zpět jsme při 
obou cestách pomohli přivézt do polského Krakova a Plzně 
celkem 5 žen a 8 dětí, které čekaly desítky hodin na hranicích.

Při obou cestách bylo odvezeno přes 2 tuny humanitárního materiálu 
(převážně trvanlivého jídla, hygienických prostředků, oblečení 
a jídla pro děti, spacáků, teplého oblečení na frontu,…). Všem, 
kteří poskytli nějaký dar a humanitární pomoc, bych zde moc rád 
poděkoval. Jmenovitě bych chtěl za hasiče poděkovat Karlu Hachovi 
nejmladšímu a Onřejovi Hájkovi, se kterými jsme společně tyto 4 
cesty trvající přibližně 13-15 hodin jedním směrem absolvovali.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,
v březnu jsme pomalu ukončili zimní sezónu, která byla 
z našeho pohledu úspěšná. Oproti roku 2019, kdy bylo centrum 
ještě normálně otevřeno, bez vlivu proticovidových opatření, 
se návštěvnost měsíčně zvedla o 20-30 %. Velký vliv na návštěvnost 
měla „středeční volna“ škol, kdy se třídy školáků místo lyžování 
věnovaly návštěvě zajímavých míst na Železnorusku a naše 
centrum nevynechaly.
Také nadále nabízíme pomoc Ukrajincům. Nejen že si u nás 
mohou vyzvednout oblečení, pokrývky, základní hygienu, 
potraviny a jiné, což je velká zásluha všech dárců, kterým velice 
děkujeme! Ale snažíme se zprostředkovat i možnost práce pro 
Ukrajince. Nabídky i poptávky je možné i nadále zasílat na náš 
email: itc@zeleznaruda.cz anebo je vyvěsit na nástěnku v Coopu. 
Pro inzeráty je zde rezervovaný prostor, který je již částečně 
inzeráty zaplněn.
Naše Informační turistické centrum se také zúčastnilo 
Veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 
v Praze, kde jsme reprezentovali Železnorudsko. A zároveň 
bylo ITC Železná Ruda vyhlášeno 3. Ambasádou České 
pohádkové akademie, jejíž králem je Václav Vydra. 

To už je pro naše ITC v Pohádkovém království druhý úspěch, 
protože v roce 2020 bylo naše íčko vyhlášeno nejkrásnější 
pohádkovou kanceláří.
A na co můžete těšit v dubnu? Pomalu se budeme připravovat 
na začínající letní sezonu. Dáme dohromady kalendář akcí 
na letní sezonu. Proto prosíme o spolupráci všechny aktéry, aby 
až jim přijde upozorňující email, zaslali veškeré plánované akce 
na uvedený kontakt. Zároveň se omlouváme, ale z důvodu sbírky 
pro Ukrajinu přesouváme výměnný bazar až na podzim.
Jinak budeme pokračovat pořádáním kina první týden v měsíci 
a na konci měsíce se můžete těšit na další cestovatelskou 
přednášku. A 28. 4. nás čeká vernisáž k další výstavě, která 
se tentokrát nazývá Malujeme pro radost. Jedná se o tvorbu žen, 
které se druhým rokem setkávají v Environmentálním centru 
a věnují se kresbě a malování různými technikami pod vedením 
Jitky Chaloupkové. Vernisáž bude začínat v 18 hodin, všichni jste 
srdečně zváni.

S přáním hezkých jarních dnů,
Barbora Kučeravá,

vedoucí ITC a EC
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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 30. 4. 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: .................................................

Bílá Strž je jedním z návštěvnicky nejoblíbenějších turistických cílů, který se nachází v údolí (tajenka). K nej-
většímu vodopádu na Železnorudsku se návštěvníci mohou vydat po turistické značce ze Špičáckého sedla přes 
Černé jezero.
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