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ÚVODNÍ SLOVO A INFORMACE Z RADNICE

Milí sousedé,

Naše město získalo bezúplatně
od státu více než 30 tisíc metrů
čtverečních nových pozemků.

jaro je v plném proudu, válka na Ukrajině bohužel stále
také. Věřme, že nesmyslné utrpení co nejdříve skončí.
Snažíme se i nadále pomáhat. Důležité je také dávat
hlasitě najevo, že válka je zlo, které nikdo nechce.
Zejména u nás v pohraničí je důležité ukázat, jak skvělé
je žít v míru a přátelských vztazích se sousedním státem.
Jasným vzkazem byl FESTIVAL MÍRU v Alžbětíně,
kde jsme vytvořením lidského přeshraničního řetězu
symbolicky podpořili Ukrajinu. Díky všem, kteří se
zúčastnili.
Přátelství, skvělé vztahy, vzájemná
pomoc a spolupráce, tak má
vypadat soužití sousedních států.

S jarem se znovu rozběhla i výstavba koupaliště Žabáky.
Budeme všichni dělat maximum, abychom si jej mohli
co nejdříve užívat. Naplno už jedou také velké jarní
úklidy. Neděláme je jen ve svých domovech, ale i v ulicích
a na veřejných prostranstvích, kterých k naší radosti
přibylo. Díky vytrvalé práci a dlouhém vyjednávání
se nám povedlo získat od Státního pozemkového úřadu
bezúplatně pro naše město pozemky o celkové výměře
30 539 m2. Je to zasloužený úspěch a velké poděkování patří
všem, kdo se na něm podíleli.

Zahájena byla také stavba cesty v Hojsově Stráži –
Liebeshöhe. Mnoho let na ní docházelo při prudkých
deštích k vyplavování kamení a hlíny na hlavní
silnici, a dokonce zde museli několikrát zasahovat
naše technické služby a hasiči při jejich odklízení.
Na výstavbu se nám podařilo získat milionovou dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR, která pokryje 85 %
celkových nákladů.

Stavební práce na rekonstrukci
„Žabáků“ se po zimě opět rozeběhly.

Problematická cesta k vyhlídce
Liebeshöhe v Hojsově Stráži.
Cesta bude brzy asfaltová.
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Co nás naopak trápí, jsou plány vlády na zrušení stavebních
úřadů v menších městech. Mělo by to postihnout například
i Železnou Rudu či nedaleké Kašperské Hory.
Pokud ke zrušení dojde, museli bychom vše řešit na
40
kilometrů
vzdáleném
Stavebním
úřadu
v Klatovech. Jsme přesvědčeni, že by to byla velká
chyba a naprosto zbytečné komplikace a cestování
jak pro občany, tak i pro úředníky. Žijeme zde
v horách, kde je cestování především v zimě často složité.
Navíc si musíme uvědomit, že znalost místních poměrů,
kterou jednotlivá pracoviště, úředníci a pracovníci
v území disponují, má výrazně pozitivní vliv na
efektivní fungování státní správy v dané lokalitě.
Místní úřad mnohem lépe zná problémy a potřeby
občanů a působí i preventivně proti případným
sporům. Pokud bude úřad v Klatovech, bude vše mnohem
složitější a rozhodování se znovu vzdálí místním občanům.
Proto jsme s Kašperskými Horami spojili síly a poslali
společný dopis podepsaný i paní starostkou Kašperských
Hor Bohuslavou Bernardovou premiérovi Petru
Fialovi, ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi
a hejtmanovi Plzeňského kraje Rudolfu Špotákovi.
V něm vysvětlujeme naše argumenty a žádáme
o zachování našich stavebních úřadů. O dalším vývoji
vás budeme samozřejmě informovat. Držte nám palce.

Dnes najdete Stavební úřad přímo v budově našeho
Městského úřadu, ale hrozí, že v budoucnu budete muset
do Klatov. Snažíme se tomu všemožně zabránit.

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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ROZHOVOR
K poslednímu dubnu ukončili v Železné
Rudě své podnikatelské aktivity
manželé Zíkovi, když po dlouhých letech
uzavřeli svou provozovnu železářství.
A my přinášíme rozhovor s Šárkou
Zíkovou, abychom společně shrnuly
působení její rodiny v Železné Rudě
za posledních několik let, ale také
výhledy do budoucnosti na jihu Čech.

zauvažovali o koupi nějaké chalupy.
Jedna byla právě na Lipně a druhá
v Hošticích. Vyhrály Hoštice, protože
statek byl na samotě na krásném místě
a to nejdůležitější: byl u něj rybník
a to rozhodlo. Byla to totální ruina
po „jezeďácích“. Opravovali jsme ji
od roku 1995 a ještě je na statku
co opravovat doteď.

ŽZ: Šárko, ty ses se svým mužem
Petrem seznámila v době, kdy se učil
na místním učilišti v oboru kuchař číšník. Jak vás, oba z jiného oboru,
napadlo otevřít si obchod zaměřený
na sortiment železářství?

ŽZ: Jste docela početná rodina,
s manželem jste vychovali tři děti:
Barboru, Elišku a Petra. Holky jsou
už dospělé. Bára je úspěšná aktivní
lyžařka, Eliška dodělává střední školu
a obě už si plní svůj podnikatelský sen.
Kromě Petra, který je ještě školák,
vlastně už celá rodina podniká. Přibliž
čtenářům, prosím, čím se zabýváte
na Jedraži a do čeho se pustila mladší
dcera Eliška.

ŠZ: Vždy jsme byli kutilové. Na zahradě
a na chalupě jsme pořád něco vyráběli.
Tak asi proto.
ŽZ: Začátek každého podnikání
vyžaduje úsilí, přesvědčení, že jde
o správný krok, kapitál. Vy jste tohle
všechno měli a začali jste železářství
provozovat. Naráželi jste před těmi
21 lety na nějaká úskalí, se kterými jste
nepočítali? Myslím tím například složitá
spolupráce s dodavateli atd.? Nebo šlo
všechno hladce?
ŠZ: Na začátku jsme se museli v některých
oborech trochu zorientovat a učit se
za chodu. Problém s dodavateli byl snad
jediný a ten trvá dodnes - Železná Ruda je
pro dodavatele konec světa.
ŽZ: Provozovali jste své železářství
dlouho, pro své zákazníky jste se
snažili sehnat i sortiment, který jste
běžně neměli skladem, byli jste tu pro
ně celoročně. Když někdo něco doma
kutil a neměl materiál, stačilo „skočit
k Zíkovi“. Nebude ti tenhle cvrkot
kolem šroubů, sifonů, přidělávání klíčů
nebo půjčování nářadí chybět?
ŠZ: Tak určitě je to kus života a v podstatě
zákazníci za ty roky, 21 let je dlouhá
doba, jsou taková tvoje rodinka, o kterou
pečuješ.
ŽZ: Během let, co jste působili v Železné
Rudě, jste ale byli velmi zaměstnaní
i na jiném místě - pořídili jste si statek
v Jedraži u Hoštic u Volyně. Jak vás
napadly právě jižní Čechy? Měli jste už
dříve k tomuto místu nějaký vztah?
ŠZ: Manžel měl dědu v
Budějovicích a já jsem byla na
Vimperku, tak jsme trávili léto
na Malši anebo na Lipně. Pak

Českých
škole ve
na chatě
jsme ale

ŠZ: Na statku jsme začali pořádat svatby,
ale provozujeme i pension. Na svatby
nás vlastně nasměroval jeden z našich
řemeslníků, který nám dělal klempířinu,
a když už byl s prací u konce, prosil nás,
jestli by si u nás nemohl uspořádat svatbu,
že je tam krásně. A tak to vlastně pokračuje
dodnes. Barča si tím pádem, když skončila
střední, udělala svatební agenturu a přes
léto se věnuje tomuto oboru. Eliška letos
končí hotelovku, má ambice mít svou
vlastní restauraci. Vzhledem k situaci,
která byla poslední 3 roky, se nám
naskytla dobrá příležitost koupit filmovou
hospůdku z filmů Zdeňka Trošky, která
opět volala o pomoc, ať už co se týká
oprav tak i gastronomie. Místní Elišce
fandí, protože ještě nedodělala školu a už
má každou sobotu otevřeno, vaří českou

a jihočeskou kuchyni, ale ráda začlení
do jídelníčku i moderní gastronomii. Dala
si dohromady super tým mladých lidí
a návštěvníci jsou opravdu překvapeni,
když zjistí, že kuchařka je nezletilá
a nemůžou ji tím pádem, když jim chutná,
poslat panáka. Teď Elišku čekají závěrečné
zkoušky, tak držte palce.
ŽZ: Když jsem navštívila internetové
stránky vašeho statku, byla jsem z jeho
atmosféry nadšená. Za vší tou krásou
je obrovský kus práce. Jak dlouho
vám trvalo, než budovy a okolí získaly
dnešní podobu? Musíte být na svou
práci hrdí…
ŠZ: Jak jsem již zmiňovala, statek máme
od roku 1995 a první 3 roky jsme ho
jen spláceli a čistili. Otevřeno máme
cca od roku 2013. Opravit starou stavbu,
ať historickou nebo jen prostě starou,
je náročné. Ale vzhledem k tomu, že jsme
si na vše museli vydělat, šla práce pomalu
a s rozmyslem. Eliminovaly se chyby,
kterých by se člověk dopustil, kdyby
spěchal. Máme spoustu přátel a známých,
kteří mají podobné objekty nebo ještě
větší. Někteří, kteří teprve začínají,
přijedou načerpat inspiraci nebo jen nabrat
sílu a odhodlání k tomu, aby vydrželi
až do konce.
ŽZ: Svoje podnikatelské působení
v Železné Rudě jste ukončili na konci
dubna. Znamená to i váš definitivní
odchod z našeho města?
ŠZ: Ano, je to tak. Já osobně mám ráda
rodinu pohromadě, jsem takový italský
typ a říkám to i dětem. Když je celá rodina
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pohromadě, může si pomáhat a vzhledem
k tomu, že jsme přibrali zmiňovanou
hospůdku v Hošticích, tak už je potřeba
soustředit síly na jihu.
ŽZ: Ačkoliv už nepůjde o váš
podnikatelský záměr, povídaly jsme
si spolu o budoucnosti prostor vašeho
obchodu. V době uzávěrky našeho
zpravodaje to bohužel zatím vypadalo,
že se současný majitel těchto prostor

Poděkování

		

nedomluvil
s
případným
vaším
pokračovatelem a železářství tu zkrátka
nadobro skončí. Určitě se shodneme, že
taková služba tu bude velmi chybět, co
říkáš?
ŠZ: Tak rozhodně je takový obchod
potřeba a snažíme se, aby i zůstal, ale
situace v Železné Rudě je teď bohužel
taková. Představy lidí z města jsou
hodně zkreslené, ale jsme vesnička malá

Mnohokrát děkuji za blahopřání k narozeninám od spolku
zdravotně postižených Železná Ruda a poté i od vedoucího,
pana Viliše.
Děkuji, Lenka Krejčíková
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středisková, místních rodáků by na prstech
jedné ruky spočítal…
ŽZ: Necháme se tedy překvapit, jak to
s železářstvím v Železné Rudě dopadne.
Šárko, ať se vám v jižních Čechách daří!
S Šárkou Zíkovou si povídala Mirka
Frenzlová

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.
Prodej: 15. 6. 2022 v 17.25 hod.
Železná Ruda – u vlak. zast. Žel.Ruda-město
Cena: 199 -245,- Kč/ ks
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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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Páťáci zavítali na exkurzi do knihovny
V dubnu jsme v knihovně přivítali na exkurzi 5. třídu místní
základní školy. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací
o tom, jak vlastně knihovna funguje, prohlédli si mnoho knih
a vyzkoušeli si například, jaký je rozdíl mezi vůní staré a nové
knihy. Měli možnost si prohlédnout vše ostatní, co je v knihovně k
zapůjčení kromě knih (např. hry, cd, audioknihy, časopisy apod.).
Pro páťáky byla nachystána také soutěž o knihu, do které se s
vervou pustili a z výhry se nakonec radovala Eliška Marešová.
Věřím, že jsme si společně exkurzi užili a už se těšíme na
pokračování.

Pro malé i velké čtenáře jsme i v dubnu naskladnili spoustu
novinek – ať už z detektivního světa, o životním stylu, máme
ale i nové romány a naučné knihy. Neváhejte a přijďte je k nám
omrknout.
Těšit se na vás bude Marcela Skřivánková,
knihovnice

Zprávičky ze školky

Měsíc duben byl plný příprav na svátky jara. Děti si v keramické
dílně vytvořily kohoutky a ptáčky, naučily se písně a básničky
o jaru. Při vycházkách pozorovaly změny v přírodě a očekávaly
návrat tažných ptáků z teplých krajin. Zatím hnízdo nad oknem ve
třídě Sluníčka obsadily sýkorky, ale to se jistě změní, až se vrátí
párek jiřiček. Aby potěšily i rodiče, uspořádaly paní učitelky
6. dubna v odpoledních hodinách v prostorech školky velikonoční
tvořivou dílnu. S dětmi si vyrobily různé dekorace a zbyl čas
i na společné popovídání. Účast byla hojná a spokojenost veliká.
Díky všem, kteří s přípravou dílny pomohli. Paní Pokorná nám
dodala materiál k tvoření – za to jí patří veliký dík.
Velmi hezké chvilky prožili naši předškoláci společně
s železnorudskými seniory. Soutěž o nejhezčí vajíčko, zdobení
perníčků, výborné občerstvení – to je jen část z příjemně
stráveného dopoledne, které pečlivě připravila slečna
Ivana Vilišová.
Bohužel, válečný konflikt na Ukrajině trvá, a i do našeho města
přijeli hodní lidé ty, kteří byli nuceni ze své země uprchnout.
Za svůj projev lidství si zaslouží naši úctu a obdiv. Samozřejmě,
že se tato situace dotkla i naší mateřské školy, neboť přišly
většinou matky s dětmi. Nepřejí si pouze využívat výhod
velkorysé uprchlické politiky, kterou jim Česká republika
nabízí. Snaží se hledat si práci, a tedy potřebují umístit děti
do školských zařízení. I u nás jsme uvítali několik dětí
uprchlíků. Abych předešla spekulacím, uvádím několik faktů.
Přijímání dětí z Ukrajiny se řídí stejnými pravidly, jako přijímání
dětí z českých rodin – mohou být přijaty pouze, pokud tomu
kapacita tříd v mateřské škole dovolí. Nejsou tedy uplatňovány
žádné výhody, tyto děti nejsou upřednostňovány.
Na závěr bychom chtěli maminkám popřát vše dobré
k jejich svátku.
Hana Königová
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Vážení čtenáři,
občas si tady u nás připadáme jako ve filmu Obecná škola, kde proběhlo hlášení v rozhlase o tom, aby děti neolizovaly namrzlé
zábradlí a chvíli poté ho někteří stejně olízli. Následky známe. Několikrát jsme zde psali o tom, abyste události nehlásili nám osobně,
nebo na soukromá telefonní čísla, ale zavolali je na linku 150 nebo 112. Jen naše operační středisko nás může k dané události
vyslat a pokud něco nahlásíte nám, my to stejně musíme volat právě na linku 150 nebo 112. Dobu výjezdu to jen prodlouží. Stejně
tak jsme psali v minulém čísle o tom, že JE ZAKÁZÁNO plošné vypalování trav a porostů. A zase, několik dní na to, jsme vyjeli
k požáru louky právě po jejím vypalování. Takže znovu opakujeme, 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 a nakonec jej dobře
uhasíte. Fyzické osoby pálení hlásit nemusejí, ale vřele to doporučujeme, aby se předešlo planým poplachům. Právnické a podnikající
osoby mají povinnost pálení nahlásit. Opět to nehlaste nám osobně, protože to také musíme předat na operační středisko, ale nejsnáze
to sami provedete online na adrese: paleni.izscr.cz.
Události za duben 2022:
12. 4. 2022 – Společně se stanicí HZS PS Železná Ruda jsme
vyjeli k možnému úniku plynu ve školní kuchyni. Namístě
provedl měření HZS pomocí detekčních přístrojů, ale nic nebylo
naměřeno. Jednotky se tedy vrátili na stanici.
23. 4. 2022 – K požáru louky jsme vyjeli společně se stanicí HZS
Železná Ruda, pod vysílač „na Pepíku“. Po vypalování travního
porostu docházelo ke žhnutí několika ohnisek. Pomocí dvou
proudů bylo několik ohnisek na ploše přibližně 50x100 m uhašeno
a zbytek požářiště prolit vodou proti dalšímu možnému rozhoření.
Celkem byly na hašení nasazeny 2 proudy.
Májka
V roce 2018 jsme společně u hasičárny stavěli poslední Májku,
neboť na jaře 2019 začala rekonstrukce hasičárny a už nebylo
možné ji zde kvůli stavbě pořádat. Proto jsme stavění Máje
plánovali dočasně přesunout do sportovního areálu „za tratí“,
kde se konají různé hudebně kulturní akce. Posledního dubna
2019 jsme tedy Májku postavili u hřiště. Nikdo tehdy ale netušil,
že to byla Májka poslední, neboť po nástupu pandemie koronaviru
z počátku roku 2020 již nebylo možné společenskou akci
pro tolik lidí uspořádat. A to ani v následujícím roce 2021.
Takže po dvou letech bez Májky a po čtyřech celkově jsme
se vrátili zpět k naší hasičárně. A akce to byla velmi úspěšná, což
dokazuje rekordní účast vás diváků. Děkujeme vám za podporu
při stavění, následném hlídání Májky a při zábavě, která se
protáhla až do nočních hodin.
Filip Brož
www.hasiciZR.cz
www.facebook.com/hasiciZR

Železnorudský zpravodaj

autor: Filip Brož

autor: Richard Brož

5/2022					

		

		

strana 9

Železnorudský zpravodaj

5/2022					

		

		

strana 10

Železnorudský zpravodaj

5/2022					

		

		

strana 11

Železnorudský zpravodaj

5/2022					

		

DORAZILO DO REDAKCE

Velikonoční tvoření
Klubu ZP s dětmi z MŠ ŽR

12. dubna proběhlo v klubovně KZP setkání dětí z MŠ a členů
Klubu ZP ŽR. Cílem tohoto setkání bylo vytvoření nové
mezigenerační spolupráce mezi dětmi a seniory. Na programu
bylo vybarvování velikonočních omalovánek, kreslení vajíček
a zdobení perníčků. Dalším důležitým bodem bylo vybrání
nejhezčího velikonočního vajíčka, které tvořili senioři na členské
schůzi pár dní předtím. Porotu netvořil nikdo jiný než přímo děti
z MŠ. Vybráno bylo vajíčko od paní Lehečkové, která tímto získala
zdarma večeři pro 2 osoby v Pensionu Böhmerwald. Za odměnu
dostal každý dřevěnou, ručně vypalovanou medaili se zajíčkem.
Nechybělo ani malé občerstvení a sladkosti pro děti.
Dalším společným projektem by měl být turnaj v živém „člověče,
nezlob se“ s opékáním vuřtů.
Tímto děkujeme za spolupráci: pí. Lehečkové, pí. Pešlové,
pí. Sobotkové, pí. Rulíkové, sl. Vilišové, učitelkám: pí. Windsor
a pí. Chalupské, předsedovi klubu p. Vilišovi, p. Pavlíkovi,
Pensionu Böhmerwald a Destinačnímu spolku Železnorudska.
Josef Viliš,
předseda KZP ŽR

NOVĚ NABÍZÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
Kontakt:
tel. 731 402 910
www.susice.charita.cz
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Provozní doba:
5:30 – 21:00 hod

(včetně víkendů a svátků)
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AKCEíno

stáčené v
po celý květen
1 litr jen za

69,-

OTEVŘENO: Čt–So: 15–20 hod.
(s příchodem lepšího počasí prodloužená otevírací doba)

venkovní terasa

Kontakt – Králová Dana, tel.: 724 169 805

Lyžařská 294, Železná Ruda

stáčená vína

Lahvová vína z jižní Moravy – Velkopavlovická oblast

Více na www.pensionstmoritz.cz
Sledujte nás na:

pensionstmoritz

pensionstmoritz
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ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,

sezóna se nám pomalu blíží a my jsme nyní na vrcholu jejích
příprav. V první řadě pro Vás připravujeme kalendář akcí, který
bude součástí zpravodaje, jak bývalo před covidem zvykem.
Skládáme jej z akcí, které jste nám zaslali, a které pro vás
připravujeme my ve spolupráci s městem. Na obsahu kalendáře
je pořád znát, že mnoho aktivit je ještě po covidu pozastaveno a je
otázkou, zda tomu tak v budoucnu zůstane. Proto prosíme všechny
organizátory, pokud se v následujících měsících rozhodnou
nějakou akci obnovit nebo dokonce novou organizovat, neváhejte
nás oslovit a my vaši akci do kalendáře přidáme. Ať o vás všichni
ví a vědí, že je na Železnorudsku živo.
A nyní už nástin, na co se můžete v následující době těšit? Nadále
pokračujeme první čtvrtek v měsíci v promítáním zvolených
filmů. V létě se můžete těšit na dvě letní kina pod širým nebem
aneb „Železnorudský letňák“.
Dále nás čeká další zajímavá přednáška, tentokrát v neděli 22. 5.
na téma „Lofoty“ od pana Svobody a pana Bucka (viz plakát).
Ve stejný den od 18 hodin bude v našem centru probíhat slavnostní
předání cen vítězů v dětské fotosoutěži „Lyže a já“. Zároveň
tak otevřeme novou expozici pro děti, kde budou vystaveny

fotografie z této soutěže. A také zde vystavíme práce dětí z 5. třídy
železnorudské základní školy, které realizovaly v rámci předmětu
Vlastivěda k tématu Plzeňského kraje „Můj kraj – Železnorudsko
očima páťáků“. Děti vytvořily nádherné koláže, které jistě stojí
za shlédnutí.
Od 2. června bude k shlédnutí výstava pana Jiřího Brunclíka. Jeho
obrazy jsou zajímavé způsobem tvorby. Skládají se z přírodních
a odpadových materiálů (viz plakát). Také pro vás připravujeme
další letní soutěž, která bude v začínat v červnu. Prozradím,
že tentokrát se bude konat okolo Špičáku.
A na závěr bychom rádi poprosili všechny, kdo mohou pomoct.
Na další výstavu sháníme fotografie od doby sametové revoluce.
Prosíme tedy všechny, kdo mají doma nějaké zajímavé fotky
z této doby, zda by nám je v elektronické podobě nebo jako
kopii dali k dispozici, případně zapůjčili originály. Fotografie
shromažďujeme do 15. 6. (viz výzva). Všem zájemcům předem
velice děkujeme.

Podrobné informace na emailové adrese bikbik@breitband.ch
Adresa: Environmentální centrum, 1. máje 12, 34004 Železná Ruda.

S přáním hezkých jarních dnů,
Barbora Kučeravá,
vedoucí ITC a EC
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Vyhlášení výsledků fotosoutěže „Lyže a já“
Vážení čtenáři,
s velkou radostí Vám představujeme výherce již třetí fotografické
soutěže, tentokrát na téma „Lyže a já“. Opět se soutěžilo ve dvou
úrovních - 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Tyto úrovně byly rozděleny
do dvou kategorií, a to „Vystihnutí tématu“ a „Nejoriginálnější
fotografie“.
Přihlášeno bylo 27 soutěžních fotografiích (11 pro 1. stupeň ZŠ
a 16 pro 2. stupeň ZŠ). Soutěžící pocházejí nejen z Železnorudska
nebo Nýrska, ale i z Plzně či Rokycan. A jak dopadlo
vyhodnocení? Nejúspěšnějším fotografem se stal Adam Škývara
ze ZŠ K. Klostermanna ze Železné Rudy. Jeho obě fotografie
vyhrály první místo v obou kategoriích za 2. stupeň ZŠ. A fotka,
která vyhrála v kategorii „Vystihnutí tématu“, získala také
3. místo za nejoriginálnější fotografii (viz přiložené foto). Velmi
úspěšná byla také Jolana Králová ze ZŠ Volduchy, která se svou
jedinou fotografií na tolik upoutala porotu, že vyhrála první místo
v obou kategoriích pro ZŠ 1. stupně (viz přiložené foto).
Další výsledky jsou uvedeny v tabulce. Všem výhercům
srdečně blahopřejeme! Ostatní soutěžící také nemusejí smutnit.
Pokud budou souhlasit, rádi jejich fotografie vystavíme v naší
expozici od 22. 5., kdy proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů
a předání cen u nás v Environmentálním centru. Zároveň bychom
fotky rádi využili na dokumentaci Železnorudska, pokud k tomu
svolí. Na závěr patří velké díky naší porotě, která se letos rozrostla
o dva profesionální fotografy pana Vladimíra Hoška a pana Jakuba
Kasla. Nadále moc děkujeme Filipu Brožovi, Katce Červené,
Ctiradu Drahorádovi, Jitce Chaloupkové a Petru Najmanovi. Není
vždy snadné si najít volnou chvíli a věnovat čas nad rámec svých
povinností a zájmů. Moc děkujeme!

Popisky k fotografiím:
1. Adam Škývara, 8. třída, ZŠ K. Klostermanna, Železná Ruda – 1. místo
kategorie „Nejoriginálnější fotografie“
2. Adam Škývara, 8. třída, ZŠ K. Klostermanna, Železná Ruda – 1. místo
kategorie „Vystihnutí tématu“ a 3. místo kategorie „Nejoriginálnější fotografie“
3. Jolana Králová, 4. třída, ZŠ Volduchy – 1. místo kategorie „Vystihnutí
tématu“ a 1. místo kategorie „Nejoriginálnější fotografie“

Barbora Kučeravá
1.

2.

3.
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Báječné dětství v Železné Rudě – část X.

V dnešním vyprávění pana Rezka nakoukneme do jeho mimoškolních aktivit a také se dozvíme, jaký byl oblíbený
předmět dospívajícího chlapce, který se chystal na středoškolské studium.
Koncem května byla školní olympiáda, na kterou se přijeli podívat i okresní školní inspektor a profesor tělocviku
pan Hampl z Klatov.
Soutěžilo se v různých disciplinách a různých kategoriích. Naše třída již patřila do starších žáků. Mé výkony v dálce, výšce, hodu
granátem na dálku byly, pokud si pamatuji, podprůměrné. Běh na šedesát metrů jsem ovšem vyhrál s časem 8,2 vteřin, což ocenil
i profesor Hampl. Po vyhlášení výsledků pak oslovil pět spolužáků i mne, zda bychom chtěli dojíždět jedenkrát týdně do Klatov
na trénink lehkých atletů. Jedinou podmínkou byl samozřejmě souhlas rodičů. Kluci i obě vybrané dívky tuto nabídku shledali
zajímavým zpestřením volného času a všichni rodiče též. Jezdili jsme do Klatov každou středu vlakem ve 13,30 a vraceli
se o půl šesté zvečera.
Tréninky byly zajímavé, vedl je osobně pan profesor Hampl či některý z jeho asistentů. Já jsem byl ve skupině běžců, Herbert Schober ve skupině
skokanů a Venca Štěpánek byl zařazen jako vrhač. Obě děvčata, tedy Věrka Šulcová a Jana Říhová byla talentovanými běžkyněmi.
Všichni jsme na druhém tréninku obdrželi zbrusu novou parádní modrou teplákovou soupravu, nesoucí na zádech velká červená písmena
SŠD (sportovní škola dorostu).
To nás všechny naplňovalo notnou dávkou hrdosti a vlastní důležitosti. Snažili jsme se proto o poctivý přístup k tréninkům a co nejlepší výkony. Jelikož
součástí jednotlivých skupin atletů byli i žáci přímo z klatovských škol či škol z okresu, býval každou středu stadion dosti zaplněn.
Bylo to hezké období. Rád vzpomínám na zpáteční cesty vlakem, kdy jsme ještě v euforii po tělesné námaze a následném uvolnění začali zpívat národní
i jiné písničky. To nás všech pět hodně bavilo. Přidávali jsme si vlastní slova ba tvořili i nové sloky mnohdy frivolního obsahu (to jen v případech,
že jsme měli celé kupé pro sebe).
Tohle dvouleté sportovní období naučilo nás, vesnické děti, nejen základním návykům v jednotlivých disciplínách, ale hlavně životu v širším
kolektivu. Bez náznaků závisti, frajeřiny, arogance či sebestřednosti, ale naopak s uznáním pro toho lepšího. A to bylo, myslím, tím nejlepším dárkem
do budoucnosti…
V sedmé třídě jsme se poprvé potkali s fyzikou. Pan učitel Koloros o ní zřetelně něco věděl a dovedl nás (zejména kluky) pro ni nadchnout.
Z celého širokého oboru mne zaujala zvláště elektrotechnika. Když jsme vcelku probrali teorii, dostali jsme za domácí úkol sestrojit uzavřený elektrický
obvod a popsat funkci námi zhotoveného díla.
S tím mi ovšem musel pomoci taťka, jelikož jen on věděl, kde lze v jeho domácí dílničce nalézt dráty, objímky, vypínače a jiné potřebnosti.
Celé technické zařízení jsme instalovali na dřevěnou desku velikosti válu na nudle. Jako zdroj posloužila jedna plochá baterie o napětí 4,5 Voltu
z důvodu bezpečnosti. Jediný izolovaný drát byl veden z + pólu baterie na svorku vypínače, odtud dále na svorku objímky žárovky 4,5 V a zpět
na – pól baterie. Poté jsem zapnul páčkový vypínač – a – PANEBOŽE, žárovka se rozsvítila! Ta radost! Jistě i vy laici jste poznali, že celé zařízení bylo
zapojeno „do serie“, nikoliv „paralelně“.
Ve škole jsme pak společně s tátou dostali z úkolu jedničku a já jsem se cítil jako mistr Edison těsně poté, co vynalezl žárovku.
Od té doby jsem začal s elektrickými experimenty na vlastní pěst. Posloužila mi k nim domovní elektroinstalace. Naučil jsem se rychle opravovat
vypálené pojistky a těch ran, co jsem schytal…!
Vzhledem k tomu, že jsem zůstal naživu, zjistil jsem, že mám pravděpodobně dobré srdce. Elektřina mi do něj zřejmě vyryla hlubokou stopu, což mělo
zásadní vliv na volbu mého budoucího povolání.
Asi právě proto jsem si v osmé třídě, kterou jsme ukončili základní vzdělání závěrečnou zkouškou, podal přihlášku na střední průmyslovou školu
elektrotechnickou v Plzni, obor stavba elektrických strojů a přístrojů.
Závěrečná zkouška mi dopadla dobře, na vysvědčení bylo vyznamenání. Jediným tmavým bodem rozloučení se „základkou“ bylo, že jsme si
se spolužáky neslíbili další setkávání v příštích letech. Rozprchli jsme se do všech světových stran jako když střelí do vrabců. Holt jsme byli přece
jen „vesničtí burani“. Jak rád bych v pozdějších letech věděl, co je třeba s Vencou Štěpánkem, Herbertem Schoberem, Pepíkem Šimkem, Petrem
Mrázkem, či kolik dětí má Věruška Rubášová!
Ještě před závěrečnou zkouškou jsem v květnu vykonal úspěšně přijímací zkoušku na průmyslovku. Do Plzně mě doprovodila maminka, budova
SPŠE stojí na Chodském Náměstí, jenže v současnosti slouží jako ekonomická škola.
Přijímačky nebyly příliš těžké. Z matematiky dvě rovnice, jedna trojčlenka a jeden úsudkový příklad. Znáte to: Vlak vyrazí z místa „A“ do místa „B“,
vzdáleného 50 km, rychlostí v= 60 km/hod. Kdy dorazí do místa „B“ průvodčí, je- li na počátku jízdy v zadním vagonu? Lehké, že …?
Z jazyka českého byl diktát a z literatury jsem dostal Čelakovského a Havlíčka. Z diktátu jsem obdržel jedničku a oba spisovatele jsem měl nadrnčené
již pro závěrečné zkoušky.
Obé tedy dopadlo dobře, ač jsem byl, přiznám se, dost ztrémován.
Asi po deseti dnech přišel dopis z průmyslovky se sdělením, že mnou prokázané vědomosti při zkoušce byly nadprůměrné, a že mi navrhují studium
na nově zřizované prestižní průmyslové škole jaderné fyziky v Praze a zda bych měl zájem.
Naši po krátké domácí poradě dali této zajímavé nabídce zelenou a poslali na ředitelství SPŠE v Plzni kladnou odpověď. Když však dlouho nepřicházela
odpověď ani žádný další pokyn, vydal se otec do Plzně sám, aby zjistil příčinu. Ohlásil se u pana ředitele školy Rudolfa Fomana, aby se ptal na osud
té nabídky k mému studiu v Praze.
Pan ředitel posadil tátu do křesla naproti sobě, sekretářka jim uvařila dobrou kávu a pohovořili o životě.
Nakonec pan ředitel prý přešel ke skříni s podklady a přinesl jeden papír, který tátovi podal se slovy „pane Rezek, kvůli tomuhle jsme Vašeho syna
nemohli doporučit ke studiu na pražské škole…“
Na tom „glejtu“, odeslaném z MNV Železná Ruda Městys stálo téměř doslova :
„Rada Místního národního výboru v Železné Rudě nedoporučuje, aby žák zdejší osmileté základní školy Václav Rezek studoval na SPŠ jaderné
fyziky v Praze.“ Jako důvod uvádíme, že rodina je klerikálně orientována, samotný žák se zúčastňoval aktivně náboženských obřadů jako ministrant
a později hrával v místním kostele na varhany. Matka je učitelka na místní škole, otec bývalý příslušník finanční stráže, nyní státní zaměstnanec. Rodina
se politicky nezapojila do života obce.“
Podepsán za radu MNV ……. s. František Brambůrek – tajemník MNV.
Konec desáté části,
úryvek z knihy Moje blahé paměti
Václav Rezek
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KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – LÉTO 2022
KRÁTKODOBÉ AKCE
TERMÍN

NÁZEV AKCE

POŘADATEL, MÍSTO

KONTAKT

7. 5.
14:14

Slavnostní odhalení sochy Jana Paleczka

Otevřená Šumava z. s.
Pancíř

376397033,
724 062 612

14. 5.
8:00

Zkoušky NZŘ a MZŘ

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR

607 810 762

21. 5.
13:00

Hojsovecký pivní běh

22. 5.
18:00

Vyhlášení vítězů fotosoutěže „Lyže a já“, výstava fotek

SDH Hojsova Stráž
Hojsova Stráž, u hasičárny
Environmentální centrum
Železná Ruda

602 646 780
376 397 033
itc@zeleznaruda.cz

22. 5.
19:00

Přednáška Lofoty

Environmentální centrum
Železná Ruda

376 397 033
itc@zeleznaruda.cz

28. 5.
8:00

Zkoušky NZŘ a MZŘ

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR

607 810 762

2. 6.
17:00 a 19:30

Promítání kina

Environmentální centrum
Železná Ruda

376 397 033
itc@zeleznaruda.cz

5. 6.
14:00

Den dětí

SDH a Spolek rodičů, dětí a přátel školy,
fotbalové hřiště "Za tratí"

731 810 062,
777 590 639

11. - 12. 6.
8:30

Výcvikový víkend s panem Krajčím

výrobce prvních lyží na Šumavě, k poslechu zahraje domácí kapela.
Kynologické zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu
25. ročník tradičního pivního běhu
Po vyhlášení bude oficiálně otevřena expozice fotografií účastníků soutěže.
Přednáška Jaroslava Svobody a Jana Bucka o Lofotských ostrovech
Kynologické zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu
Pravidelné promítání dvou zvolených filmů pro velké i malé.
Pořádá SDH Železná Ruda a Spolek rodičů, dětí a přátel školy

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR

Seminář pro kynologickou veřejnost

Turnaj v nohejbalu
25. 6.

Každoroční turnaj v nohejbalu

15. 7.
21:30

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

Železnorudské slavnosti

Penzion u Röselů
Hojsova Stráž, Penzion u Röselů

608 893 173

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033,
606 675 991

město Železná Ruda
parkoviště za kostelem u Café Charlotte

777 590 639
607 810 762

5. - 6. 8.

Tradiční dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce…

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

Soustředění kynologického klubu
Soustředění pro kynologickou veřejnost v Železné Rudě

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR

13.8.
20:00

Porovnejte krásy Šumavy a Nepálu

Chata Pancíř

14. 8.
18:30

Koncert komorní hudby - Duo Kos

26. 8.
21:00

Železnorudský letňák

10. 9.
11:00

Večer pro Železnorudsko

Přednáška fotografa Vládi Hoška a himálajského lezce Honzy Trávy
Vystoupení v rámci festivalu "Šumavské letní hudební večery"
Promítání filmu pod širým nebem na prostranství vedle fotbalového hřiště
Celodenní hudební festival (rock)

602 289 705
město Železná Ruda
kostel v Železné Rudě

376 397 033, 606 675 991

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033, 606 675 991

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033, 606 675 991

Enduro Race Špičák
9. - 11. 9.

Závod v cyklistickém enduru

SKI&BIKE ŠPIČÁK

376 397 167, 724 095 446

11. 9.
8:00

Zkoušky NZŘ a MZŘ

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR

607 810 762

Kynologické zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu

DLOUHODOBÉ AKCE
TERMÍN

NÁZEV AKCE

POŘADATEL, MÍSTO

KONTAKT

28. 4. - 31. 5.

Výstava: Malujeme pro radost

Environmentální centrum
Železná Ruda

376 397 033
itc@zeleznaruda.cz

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

Paní Kovácsová
Kostel v Železná Rudě

732 771 807

Pan König
Kostel v Hojsově Stráži

605 226 518

Výstava obrazových souborů Jiřího Brunclíka

Environmentální centrum
Železná Ruda

376 397 033
itc@zeleznaruda.cz

Vláčkem Šumavláčkem na Černé Jezero

Město Železná Ruda

376 397 033
itc@zeleznaruda.cz

ITC a EC
Železná Ruda

376 397 033
itc@zeleznaruda.cz

ITC a EC
Železná Ruda

606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.cz

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

ITC a EC
Železná Ruda

376 397 033
envicentrum@zeleznaruda.cz

Tvorba žen z Železnorudska, které se pravidelně setkávají.

1. 5. - 30.6.

Výstava: Obrazy s poselstvím od Johany a Martina Lva
Abstraktní obrazy s duší, plné energie pro všechny vnímavé bytosti.

1. 6. - 30. 9.
1. 6. - 30. 9.
2. 6. - 31.7.
11. 6. - 25. 9.

Prohlídky železnorudského kostela Panny Marie
Pomocné z Hvězdy – vždy pondělí, středa a pátek v 9 hodin.
Komentované prohlídky kostela Neposkvrněného Početí
Panny Marie v Hojsově Stráži – vždy v sobotu od 19 hodin
Příhody přírody
Jezdí každý den kromě pondělí.

18. 6. - 2. 10.
1. 7. - 31. 8.

Letní turistická soutěž 2022
„Poznej okolí Špičáku!“
Prohlídka expozic Environmentálního centra v Železné
Rudě
Termín dle domluvy, vždy minimálně 48 hodin předem.

16. 7. - 31. 8.

Výstava Sběr
Expozice různých výtvarných forem od výtvarné skupiny 36 sirek

5. 8. - 30. 9.

Výstava fotografií Železnorudska
Od opony do současnosti

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.

Železnorudský zpravodaj
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PŘEDNÁŠKA JAROSLAVA SVOBODY
A JANA BUCKA "LOFOTY"
DNE 22. 5. 2022 OD 19 HODIN V SÁLE
ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA V ŽELEZNÉ RUDĚ

VSTUP ZDARMA
Lofoty tvoří asi 80 norských ostrovů nacházejících se cca 200 km za polárním kruhem.
6000 let obývané území je zajímavé jak vzhledem ke své historii, tak ke své krajině.
Jedním z prvních obyvatel byli Vikingové, kteří těmto ostrovům dali svůj nezaměnitelný ráz.
Do dnešní doby se zde zachovalo několik starých rybářských vesniček s typickými domy s
barevnou fasádou. Lofoty jsou silně ovlivněny Golfským proudem, tudíž je zde oproti jiným
skandinávským destinacím za polárním kruhem velmi mírné podnebí. S končící zimou se
naskýtá možnost pozorovat za jasných nocí polární záři. V jednom případě jsme byli svědky
této krásné podívané. V měsíci březnu, kdy jsme tuto krajinu navštívili, je velmi proměnlivé
počasí, kdy na jednom z ostrovů může být jasné slunečné počasí s teplotami okolo 10°C a
na dalším ostrově lze zažít vánici s pocitovou teplotou okolo - 10°C.
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.
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