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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, vážení spoluobčané,

máme zde nový rok 2022. Všem vám do něj přejeme hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů. Pevně věříme, a budeme pro to dělat maximum, 
aby se dařilo i nadále rozvíjet i naše Železnorudsko.

Na posledním loňském zasedání městského zastupitelstva byl 
schválen rekordní proinvestiční rozpočet na tento rok, který si 
můžeme dovolit díky úspornému hospodaření v minulých třech 
letech. Budeme si tak moci dovolit další investice a rovněž 
benefity pro naše občany.

Stejně jako v minulých letech jsme schválili rovněž příspěvek 
na léky pro naše seniory, a to ve výši 600,- Kč/osobu ve věku 
62 – 70 let a ve výši 1 000,- Kč/osobu ve věku 71 a výše pro 
občany, kteří mají trvalý pobyt v Železné Rudě a dalších částech 
a obcích a kteří dovrší příslušný věk v roce 2021. Poukázky 
je možné si vyzvednout na správním odboru městského úřadu 
v přízemí.

Další dobrou zprávou je, že jsme na rozdíl od většiny okolních 
obcí schválili ponechání ceny vodného a stočného na stejné 
úrovni jako v minulém roce. Schváleno bylo také zdražení svozu 
odpadů na 1000 korun, které se však nedotkne trvale bydlících. 
Místní obyvatelé s trvalým pobytem se mohou těšit na speciální 
dar města ve výši 800 korun, za svoz odpadů tak zaplatí, stejně 
jako v roce minulém, pouze 200 korun.

Milovníky běžkování pak určitě potěší, že byl schválen také nákup 
nové rolby, která nahradí naši více než 20 let starou veteránku. S 
nákupem rolby nám pomohla dotace, kterou se nám podařilo získat 
od Plzeňského kraje a zároveň jsme výhodně prodali rolbu starou. 

Závěr loňského roku přinesl i několik dalších pozitivních zpráv. 
Náš vánoční strom získal díky obrovské podpoře vás všech, 
za kterou velmi děkujeme, po loňském vítězství druhé místo 

v anketě Klatovského deníku. Oslavili jsme také úctyhodné 
kulatiny naší městské lanovky na Pancíř, která už neskutečných 
50 let vozí turisty, cyklisty, lyžaře i sáňkaře. Gratulujeme a pevně 
věříme, že ještě mnoho let tato atrakce vydrží.

Bohužel jsme se ani letos nevyhnuli řádění vandalů, kterým není 
svaté ani období svátků. Tentokrát se terčem ničení stali naši 
krásní vánoční andělé. Naštěstí se pachatele podařilo dopadnout. 
Nešlo o nikoho z místních, ale o přespolního návštěvníka, který 
si k nám přijel „užít“ zimu. Pachatel škodu zaplatí v plné výši, 
a ještě ho čeká soud. Za dopadení bychom chtěli poděkovat 
Policii ČR a všem, kteří poskytli stopy k jeho dopadení. 

Nepochybně nás i v dalších týdnech čeká velký nápor návštěvníků, 
i proto jsme ve spolupráci s hlavními lyžařskými areály, které se 
připojily, opět zřídili SkiBUS. Ten jezdí nově z Hojsovy Stráže okolo 
lyžařských areálů, parkovišť, až na Gerlovu Huť k bežkařským 
trasám. Jezdí denně a zdarma, tak neváhejte využít možnost se svézt 
a ušetřit tak své auto nebo hledání volného místa na parkovišti.
Možná jste si všimli novinky v podobě kontejnerů na použitý 
textil. Kontejnery máme tři, jeden je v Železné Rudě u městského 
úřadu, druhý na pěší zóně na Špičáku a poslední v Hojsově Stráži 
u bytovek. Vyvážet se budou 1x za 14 dní. Vhazovat do nich 
můžete dámské, pánské a dětské oblečení, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, záclony, látky, péřové i vatované přikrývky, polštáře, 
spací pytle, plyšové hračky, obuv či funkční tašky. Věci prosím 
vkládejte v igelitových pytlích. Do kontejneru nepatří věci 
poškozené, špinavé, mokré nebo plesnivé. Předem děkujeme, 
protože veškerý obsah pomůže potřebným.

Užívejte si nového roku a zimy, buďte na sebe opatrní.

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

Naší městské lanovce na Pancíř je už 50 let.

Naše vánoční výzdoba se líbila všem až na 
hloupého vandala, který však byl naštěstí dopaden 
a bude muset uhradit vzniklou škodu.

autor: Filip Brož

autor: Filip Brož
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DAR OBYVATELŮM MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA
Zastupitelé města Železná Ruda rozhodli, že občanům, kteří mají v obci 

k 31.12.2021 trvalý pobyt, poskytne město Železná Ruda dar ve výši 800,- Kč. 

Podmínkou pro poskytnutí daru je, že občan s trvalým pobytem nemá vůči městu 

neuhrazené závazky z místních ani jiných poplatků.   

Jak si dar vyzvednout/uplatnit? 

Pokud splňujete podmínky pro poskytnutí daru (trvalý pobyt a bezdlužnost) můžete 

uplatnit dar přímo při platbě poplatku za odpad. 

Při platbě převodem: 

Uhraďte poplatek za odpad (1000,- Kč) snížený o nárokovaný dar (800,- Kč), tj.  200,- Kč 

- v poznámce k platbě uveďte: Uplatňuji dar a telefonní číslo případně e-mail, pro 

případný kontakt. 

Bez uvedené poznámky není z     právních důvodů možné dar započíst na vzniklý   

nedoplatek. 

Při úhradě poplatků v hotovosti: 

Uhradíte v pokladně městského úřadu všechny poplatky a následně Vám bude 

vyplacen dar.

Následné vyzvednutí daru: (pokud nebyl uplatněn již při úhradě převodem nebo 

v hotovosti) 

V případě, že jste již všechny poplatky uhradili v plné výši a splňujete podmínky pro 

poskytnutí daru, můžete podat písemnou žádost o výplatu daru. 

Žádost můžete podat osobně, datovou schránkou nebo s ověřeným podpisem na 

ekonomickém úseku města Železná Ruda nebo v podatelně. 

Na základě žádosti bude po kontrole splnění podmínek pro poskytnutí daru zaslán 

na bankovní účet uvedený v žádosti. 

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI NEBO UPLATNĚNÍ DARU JE DO 31. 3. 2022

Ing. Vlastimil Valeš,
vedoucí finančního odboru
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Senioři mají opět možnost získat od města 
příspěvek na léky
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Železná Ruda opětovně schválilo pro své 
občany ze Železné Rudy, Špičáku a Hojsovy Stráže příspěvek na 
léky. Občané, kteří v roce 2021 oslavili 62 – 70 let věku, dostanou 
příspěvek na léky ve výši 600,- Kč. Občané, kteří v roce 2021 
oslavili 71 let a více, dostanou příspěvek na léky ve výši 1 000,- 
Kč. Příspěvek je možné vybírat v lékárně BENU (Alžbětín 22) 
od 13. 12. 2021 do 31. 3. 2022 vždy od pondělí do pátku v čase 
8.00 – 18.00 hod.

Poukázky jsou opět dvě, každá v hodnotě 300,- Kč nebo 500,- Kč 
a jsou k vyzvednutí na Městském úřadě v Železné Rudě, Správní 
odbor – přízemí.

Další informace je možné získat na telefonu:
376 361 226 (L. Donátová) 
nebo 376 361 224 (D. Tobrmanová).

Obecní systém odpadového hospodářství 
od 1. 1. 2022
1. ledna 2021 nabyla účinnost nová odpadová legislativa (zákony 
č. 541,542 a 543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena 
i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. 
Dle novelizovaného zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
bude město Železná Ruda vybírat úhradu za komunální odpad 
prostřednictvím místního poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.

Zastupitelstvo města Železná Ruda proto schválilo 8. 12. 2021 
novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku 
za komunální odpad účinnou od 1. 1. 2022.

Současně byla vydána nová Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství platná 
od 1. 1. 2022, která upravuje třídění a likvidaci jednotlivých 
složek odpadu. Pro tyto účely všem slouží sběrný dvůr v Železné 
Rudě a nádoby na separovaný odpad rozmístěné na území města 
Železná Ruda.

Ve sběrném dvoře se ukládají odpady do specializovaných 
kontejnerů a nádob:

- biologicky rozložitelné odpady
- kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé tuky a oleje
- výrobky s ukončenou životností
- stavební a demoliční odpad
- dřevo
- sklo

Papír, plasty, sklo a textil se ukládají do kontejnerů postavených 
na území města – modré, žluté, zelené a bílé sběrné nádoby.

Po vytřídění se zbylý směsný komunální odpad ukládá do 
vlastních sběrných nádob o objemu 110, 120, 240 a 1100 l 
označených nálepkou svozové firmy. Velikost sběrné nádoby by 
měla odpovídat počtu osob přihlášených k pobytu v nemovitosti. 

Kontejnery na textil
Vážení spoluobčané, ke zkvalitnění služeb v oblasti nakládání 
s odpady, přinášíme novinku a tou je pořízení kontejnerů na textil.

Tyto kontejnery naleznete v Železné Rudě – u Městského úřadu, 
na Špičáku – na pěší zóně a v Hojsově Stráži – před bytovkami.

Kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty, 
hračky, bytový textil, či kabelky k ekologickému využití:

- letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky
- péřové i vatované přikrývky, polštáře, spacáky
- plyšové hračky
- obuv
- funkční tašky, kabelky, batohy

Naopak do kontejneru nepatří věci poškozené, znečištěné, mokré 
nebo plesnivé, jiné než výše uvedené. Vše, prosím, ukládejte 
do igelitových tašek nebo pytlů vzhledem k další manipulaci. 
U oblečení a bot zvažte, zda se dají ještě nosit bez nutnosti oprav.

--------------------------------------------------------------

Kovový odpad

Další novinkou je, že kovové odpady jako: nápojové plechovky, 
konzervy, hliníkové obaly, alobal, hliníková víčka od mléčných 
produktů, kovové zátky, tuby, sponky a drobné kovové odpady 
lze odkládat do žlutých kontejnerů, spolu s plasty, PET lahvemi 
nebo nápojovými kartony.

Ludmila Donátová, Dagmar Tobrmanová,
Správní odbor

Správní odbor Předpokládaná produkce na osobu a týden je asi 24 l, což odpovídá 
96 l za měsíc (statistika). (V reálu 1 popelnice o objemu 110 
nebo 120 l). Bližší informace lze zjistit v OZV č. 4/2021, nebo 
na webových stránkách města.

Nálepky svozové firmy na sběrné nádoby 110 l, 120 l, 240 l pro 
rok 2021 jsou platné do 31. 3. 2022. Nálepky na rok 2022 (platnost 
od 1. 1. 2022 - 31. 3. 2023) budou vydávány na Městském úřadě 
v Železné Rudě – Správní odbor. Individuální vyzvednutí lze 
domluvit na donatova@zeleznaruda.cz nebo na 376 361 226.

autor: Jakub Frenzl
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SENIORKY A SENIOŘI,POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit.

Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost

A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA 
ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE 
ENERGY, Energie České spořitelny, Europe 
Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, 
nebo X Energie a neřešili jste změnu 

plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie 

dodavateli poslední instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 

bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 

nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.

Pokud ne a zálohy na energie žádným 

jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 

energie dodavateli poslední instance. 

Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 

v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby 

dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,

nebo Vaše starostka.

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit? 
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 

elektřinu nebo plyn.

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 

dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 

– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 

a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

N
E
B
O
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POPLATKY 2022
VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2022 BUDE ZAHÁJEN 17. 1. 2022

Účet:   822561309/0800    

Poplatek – odpady:

Sazba poplatku pro rok 2022 činí 1000,- Kč

variabilní symbol = RODNÉ ČÍSLO, 

specifický symbol 1340

Poplatek odpad 1000,- Kč                           200,- Kč Poplatek odpad snížený o dar 

NEZAPOMEŇTE VYPLNIT RODNÉ ČÍSLO DO VARIABILNÍHO SYMBOLU

Poplatek – PES:

Sazba poplatku pro rok 2022 činí 

Senioři/ poživatelé důchodů
1. pes    100,- Kč / další pes 150,- Kč

Železná Ruda byty
1. pes    1000,- Kč / další pes 1500,- Kč

Hojsova Stráž 
1. pes    300,- Kč / další pes 450,- Kč

Rodinné domy
1. pes    300,- Kč / další pes 450,- Kč

variabilní symbol = RODNÉ ČÍSLO, 

specifický symbol 1341
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ROZHOVOR
Vánoce a Nový rok jsou za námi, začal rok 
další. 2022 – to je hodně dvojek. Věřme, 
že jsou to dobrá čísla a tento rok bude 
úspěšný, šťastný a pohodový. Vánoční 
rozhovor, uzavírající rok minulý, poskytl 
našemu zpravodaji starosta města Filip 
Smola. Pro úvodní rozhovor do nového 
roku jsem proto oslovila jeho dva 
nejbližší spolupracovníky, místostarosty 
Filipa Brože a Petra Najmana.

ŽZ: Do čela vedení našeho města jste 
všichni vstoupili v roce 2018, co bylo 
do té doby náplní vaší práce?
FB: Jako nyní, i tehdy jsem byl hasičem.
PN: Jsem takový větší hajný, lesní 
správce. Společně s kolegy revírníky se 
staráme o více než 15 tisíc hektarů státního 
lesa. Vzhledem k tomu, že jsem se i nadále 
chtěl věnovat svému povolání, rozhodl 
jsem se přijmout funkci místostarosty jako 
neuvolněnou.
ŽZ: Teď tedy vykonáváte, kromě svého 
zaměstnání i funkci místostarostů 
pro naše město. Jak moc musí člověk 
pozměnit svůj život, aby zvládl všechno 
skloubit dohromady?
FB: Minimalizoval jsem čas na několik 
koníčků (běhání, lyžování, fotografování) 
a další činnosti upozadil, např. dokončení 
zahrady, fasády domu a podobně. Je to 
náročnější, než jsem si před lety myslel.
PN: Již v předminulém volebním období 
jsem byl zastupitelem, a tak jsem věděl, 
do čeho jdu. Na nedostatek práce si 
nemůžu stěžovat. Je třeba si čas dobře 
organizovat, ale dá se to zvládnout. Je to 
již takový rituál, po práci odpočinková 
káva, přepnout si to v hlavě a večer se 
můžu věnovat městu. Výhodou je i to, že 
si v zaměstnání organizuji čas převážně 
sám. Mám už velké syny, kteří jezdí jen 
na víkendy, rodina má pochopení.

ŽZ: Život ale není jen práce a je dobré, 
když se člověk dokáže odreagovat 
u nějakého koníčka. Filipe, o tobě vím, 
že jsi dobrý fotograf. A Petře, spolu 
jsme se jednou bavili o myslivosti… 
Prozraďte čtenářům ještě další aktivity, 
které vám dělají radost ve volném čase.
FB: Zatím ještě hraju fotbal za místní oddíl 
a také se snažím být aktivní u místních 
dobrovolných hasičů. K tomu s bráchou 

pracujeme na projektu We Love Šumava 
a rád bych pokročil s muzeem mobilních 
telefonů, ale je to časově a finančně náročné. 
Největší radost mi ale dělá dcerka Ella, 
která je samozřejmě priorita číslo jedna 
a snažím se věnovat jí maximum času.
PN: Tak myslivost mě určitě baví, ale spíše 
beze zbraní s foťákem v ruce. Jsem sice 
aktivní myslivec, ale nijak náruživý. Nejde 
ani tak o lov, ale pobyt v lese, v přírodě. 
A co mám ještě rád? Baví mě objevování 
nového, cestování, a to jak v létě, tak 
v zimě. Po ukončení trénování malých 
lyžařů jsem se začal věnovat výuce 
nezávodníků.

ŽZ: Když se vrátíme zpátky k práci 
a malinko do minulosti – jako 
představitelé města jste ve svých 
funkcích něco málo přes tři roky. 
Vzpomenete si, jaké byly začátky?
FB: V předchozím období jsem byl 
zastupitelem, takže jsem do některých 
věcí malinko pronikl. Ale ve funkci 
místostarosty toho je násobně víc 
a po volbách jsme byli „hozeni do vody“, 
takže jsme se museli ihned naučit plavat. 
Naštěstí nám to usnadnili zaměstnanci 
úřadu, kteří měli pochopení a velmi nám 
pomohli. Nicméně jak jsem si myslel, že 
tak náročné to bude jeden nebo dva roky 
a pak to bude v klidu, tak práce neustále 
přibývá a je toho hodně.
PN: Ze začátku bylo nejdůležitější si 
rozdělit agendu, a přesto zůstat týmem, 
který řeší vše společně. Ne vždy a všude 
je to zvykem, ale nám to výborně funguje.

ŽZ: V roce 2020 vstoupil do života nás 
všech covid a bohužel se stále jedná o 
aktuální téma. Co podle vás ovlivňuje 
covid v rámci chodu města úplně nejvíc?
FB: To se průběžně mění. Nejdříve 
to bylo uzavření hotelů, casin, lyžařských 
vleků, a tedy snížení příjmů města. Nyní 
už se situace uklidňuje a je to spíše obava 
z chystaných akcí, jestli je budeme moci 
uskutečnit.
PN: Město, to jsou především občané 
a spolkový a společenský život. Ten byl 
v této době omezen či přerušen. Věřím ve 
zlepšení situace a návratu aktivit, na které 
jsme byli zvyklí.

ŽZ: Vy velmi úzce spolupracujete se 
starostou, dalšími spolupracovníky jsou 
zastupitelé a všichni zaměstnanci města. 
A proto vám položím podobnou otázku 
jako panu starostovi v prosincovém 

archiv Filipa Brože

archiv Petra Najmana
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čísle: Daří se vám společně pořád dobře 
spolupracovat, ačkoliv je celá covidová 
doba už dlouhá a jistě vyčerpávající?
FB: Občas se najdou nějaké věci, které nám 
nenadále práci zkomplikují, nebo na ně 
máme trošku rozdílný názor, ale zatím jsme 
vše dokázali vyřešit. Byť to bylo někdy na 
poslední chvilku, nebo s vypětím všech sil.
PN: Nejen vedení obce, ale zaměstnanci 
města a velká část zastupitelstva táhnou 
za jeden provaz. Velmi si toho vážím.

ŽZ: Je to pár týdnů, kdy v naší zemi 
začala vládnout nová vláda. Myslíte 
si, že jako zástupci města můžete 
v letošním roce očekávat nějaká její 
rozhodnutí, která pomohou městům 
a obcím k lepšímu fungování a případně 
pozitivně ovlivní jejich chod? Co byste 
případně uvítali?
FB: To si netroufám říci, co nám přinesou. 
Jen doufám, že nepřijde změna zákona, 
která hrozila a sebrala by nám finance 
plynoucí z casin.
PN: Určitě uvítáme úpravu nového 
stavebního zákona. Stavební řízení 
mají vést místní úředníci, kteří nejlépe 
znají místní podmínky. Za práci těchto 
úředníků nese odpovědnost starosta, 
který je pod kontrolou veřejnosti, občanů 
obce. Doufám také, že dojde ke stmelení 
rozdělené společnosti.

ŽZ: Když se soustředíme na Železnou 
Rudu jako takovou – na co se můžeme 
v letošním roce těšit?
FB: Co se akcí týká, určitě to budou 
Železnorudské slavnosti, které budou 
velké, neboť budou zároveň oslavou 
30 let spolupráce s italským Aldenem. 
Snad nám to covid nepokazí a Italové 
budou moci přijet. Dále to bude několik 
projektů pro zlepšení života a rozšíření 
sportu. Ať to budou herní prvky pro 
děti na sídliště, nebo nové sportoviště 
do sportovního areálu za tratí a další 
maličkosti. Budeme pokračovat 
v opravách silnic, rádi bychom 
dokončili plochu amfiteátru okolo 
infocentra, nebo opravu podloubí 
Kralováku. Další projekty jsou spíše 
na další roky.
PN: Tak v první řadě to je nové náměstí, 
na které se určitě netěším jenom já. 
Železná Ruda si ho jistě zaslouží. 
Do léta by potom mělo být hotové 
i přírodní koupaliště Žabáky. Významně 
se také soustředíme na opravy silnic 
a chodníků. Pokračujeme v přípravě 
projektů dvou městských bytových domů 
a amfiteátru u infocentra. Začíná se také 
projektovat další část průtahu městem.

ŽZ: Za poslední dobu je v našem městě 
vidět obrovský kus práce, ohlasy na 
měnící se Železnou Rudu jsou pozitivní, to 
jistě vedení města motivuje k další práci. 
Je nějaký projekt, který by se vám pro 

oblast Železnorudska líbilo zrealizovat 
v budoucnu?
FB: Těch je mnoho a nerad bych to zakřikl. 
Namátkou… doufám, že se konečně 
podaří obnovit multifunkční sportoviště 
u základní školy, na které chceme získat 
dotaci. Jedná se o úplnou rekonstrukci 
za přibližně 7 milionů. Dále bych rád 
využil plochu za hřištěm mateřské školky, 
kde bychom vybudovali menší dopravní 
hřiště, aby děti nemusely jezdit do Klatov 
a výuka mohla být častější. Také bychom 
rádi postavili relaxační park s květinovou 
loukou jako odpočinkové místo, nebo 
ohniště a tábořiště pro veřejnost.
PN: Stále věřím, že se povede překonat 
všechny překážky a dojde k realizaci 
Skiareálu Samoty. Nabídka nových služeb 
a pracovních příležitostí bude ku prospěchu 
obyvatel města i jeho návštěvníků. Vyřeší 
se tím i problém s parkováním v centru 
města. Dalším velkým úkolem před námi 
je rekonstrukce ulice 1. Máje.

ŽZ: Stojíme na začátku nového roku. 
Co byste popřáli našim čtenářům?
FB: Může to znít jako klišé, ale hlavně 
pevné zdraví. Když se člověk setká 
s různými neštěstími, potom si nejvíce 
uvědomí, že to ostatní není až tak důležité.
PN: Především pevné zdraví, optimismus 
a rodinnou pohodu.

S Filipem Brožem a Petrem Najmanem 
si povídala Mirka Frenzlová

placená inzerce
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se s vámi 
seznámila. Jmenuji se Marcela 
a od této chvíle se spolu budeme potkávat 
v naší krásné železnorudské knihovně. 
Stejně jako vy jsem velká milovnice knih 
a budu se snažit, abych pro vás vybrala ty 
nejlepší. Neváhejte se na mě s čímkoliv 
obrátit. Moc ráda vás všechny osobně 
poznám přímo v knihovně. V roce 2022 
bude otevírací doba upravena takto:

Pondělí: 12.00 – 18.00 hod.
Středa: 12.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek: 12.00 – 16.00 hod.

Můžete mě ale kontaktovat také na emailu: 
knihovnaruda@tiscali.cz. Ráda vám 
připravím k vyzvednutí knihy, o které 
si sem napíšete, nebo třeba prodloužím 

Šumavská rodačka Lucie Oudová se po úspěšném vydání první 
knihy „Dary Pošumaví“ (2020) rozhodla sepsat další regionální 
publikaci. Ta je na rozdíl od první knihy, která je věnovaná rodinám 
s dětmi, v určitých pasážích zaměřená na těžší život na Šumavě. 
V knize totiž kromě humorných příběhů najdete i tragické osudy 
zdejších lidí.

Tato kniha nese název „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“. 
Naleznete v ní krátké příběhy vypovídající o reálném životě lidí 
na území západní a centrální části Šumavy. Dočtete se o tom, 
co jim osud přichystal, co museli strpět, co obětovali, ale i jaké 
humorné příhody se jim kdy udály. Veselé i smutné příhody, 
které jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů folklóru nebo 
přímo od samotných Šumaváků, se vám brzy dostanou pod kůži. 
U některých se zaručeně pobavíte, u jiných vám ukápne slza.

Knihy jsou od 27. 01. 2022 k dostání v knihkupectví 
v Sušici, Klatovech, Horažďovicích a poptávat je můžete 
i na Roubence Zámyšl – ubytování na Šumavě, kde je možné 
po domluvě (email: lu.oudova@seznam.cz) zároveň i žádat 
věnování nebo podpis autorky.

V knihovně budou čtenáři potkávat novou tvář
výpůjční dobu. Stejně jako má kolegyně 
pro vás budu pravidelně chystat ty 
nejzajímavější knižní novinky a věřím, 
že už i pro pořádání nejrůznějších akcí 
začne být situace příznivější. Také se těším 
na vaše malé ratolesti, kterým moc ráda 
pomohu s výběrem dětské literatury. 
Pro každého malého čtenáře se u nás najde 
něco, co ho zaručeně zaujme a přesvědčí 
o tom, že knížka se mobilu nevyrovná.
Ještě bych ráda připomněla, že pro vaše 
pohodlné sváteční čtení budou výpůjčky 
automaticky prodlouženy do 15. 1. 2022.

Do nového roku Vám přeji mnoho 
úspěchů, šťastných a spokojených chvil 
a také mnoho dobrých knih. Se srdečným pozdravem

Marcela Skřivánková,
Městská knihovna Železná Ruda

Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“

autor: Marcela Skřivánková

archiv Lucie Oudové
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Základní kynologická organizace Železná Ruda a Spolek rodičů, 
dětí a přátel školy uspořádali 4. 12. 2021 od 17:00 hodin v areálu 
kynologického cvičiště Mikulášskou nadílku pro děti. Cesta byla 
osvícena svíčkami a loučemi tak, aby děti dovedla k čertovi, 
Mikuláši a andělovi. Každé příchozí dítě, které odříkalo básničku, 
dostalo od Mikuláše balíček dobrot, od anděla razítko a mohlo 
si jít pro čertovského buřta a dětský punč. Děti měly občerstvení 
zdarma. Ty děti, které se hodně bály, dostaly od Mikuláše brko, 
aby mohly zahnat čerta. Musím říci, že nás velice potěšila veliká 
účast. I přes nepřízeň počasí, kdy pršelo celé odpoledne, přišlo cca 
72 dětí. I pro dospělé bylo připraveno občerstvení. Potěšilo nás 
i to, že mezi nás přišel pan starosta Smola, kterému se akce velice 
líbila. Chtěli bychom poděkovat Technickým službám za půjčení 
stanu, který přišel vhod.

Dále děkuji všem, co napekli a podíleli se na této akci. Velký 
dík patří panu Cong Dao Nguyenovi Potraviny pod Poštou. 
Těšíme na vás zase za rok.

Tímto bychom vám chtěli popřát v novém roce štěstí, 
zdraví a pohodu.

Renata Neumannová,
ZKO Železná Ruda

U kynologů nadělovali Mikuláš, čert a anděl

autor: Renata Neumannová



Železnorudský zpravodaj    1/2022                                    s trana 12

DORAZILO DO REDAKCE

Železnorudsko se může pyšnit technickým unikátem, který letos 
oslavil 50 let oficiálního provozu. Jedná se o dvouúsekovou 
jednosedačkovou lanovku Špičák – Hofmanky – Pancíř. 
První plány na stavbu lanovky vznikly již v roce 1936, 
ale nakonec se neuskutečnily. V roce 1963 byl vypracován 
projekt další a v následujícím roce začaly stavební práce. 
Koncem roku 1970 byl spuštěn zkušební provoz a první turisty 
začala lanovka oficiálně přepravovat v roce 1971. Za dobu 
svého provozu přepravila tisíce návštěvníků, párů lyží a běžek, 
stovky saní a kočárků. Ačkoliv se nepochybně jedná o „historický 
kousek“, lanovka je díky péči zaměstnanců-srdcařů v perfektní 
kondici. Péče o ni je však o něco složitější, než je tomu 
u moderních lanovek. Přesto nedají zaměstnanci 
na svou lanovku dopustit a starat se o ni pro většinu z nich znamená 
věnovat se jí jako svému koníčku.

Rok 2021 byl rokem 50 let výročí lanovky. Oslava výročí 
proběhla koncem roku, konkrétně 30. prosince. Na tento den 
připravily pracovnice Informačního a turistického centra 
v Železné Rudě ve spolupráci s městem Železná Ruda 
a Železnorudskem s. r. o. program pro všechny návštěvníky, 
kteří na lanovku tento den zavítali. Děti a senioři se 
na lanovce mohli svézt zdarma, pro všechny byla připravena 
výroční samolepka a pamětní list. Ve stánku na vrcholu 
Pancíře se podávalo svařené víno, káva a horká čokoláda. 
Zájemci si mohli zakoupit výroční turistickou vizitku 
a známku. K dobré náladě hráli bratři Strnadové na harmoniky.

V pravé poledne odstartoval závod na historických lyžích. 
Spolek Otevřená Šumava organizuje závod každý rok. V roce 2021 

Lanovka na Pancíř oslavila 50 let

se závod konal na počest 110. výročí konání prvního sjezdového 
závodu na Šumavě. Účast závodníků byla hojná, a přestože 
sněhová nadílka nebyla právě bohatá, závodníci se spouštěli ze 
svahu s chutí a patřičnou odvahou. Účastníky závodu, kterých 
bylo zhruba 30 ve všech věkových kategoriích, neodradilo ani 
sychravé počasí, které bohužel vydrželo na Pancíři po celý den. 
I přes nepřízeň počasí se výročí 50 let provozu lanové dráhy na 
Pancíř zúčastnilo několik desítek návštěvníků.

Mirka Frenzlová,
město Železná Ruda 

autor: Ivana Vybíralová

autor: Ivana Vybíralová
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Letos podruhé navštívil náš Mikuláš s čerty a andělem některé 
domácnosti v Železné Rudě. Byť návštěvy a vyčinění dětem 
bylo zdarma, tato čtveřice obdržela 3000 korun, za které 
následně nakoupila potřebné zboží do fondu pro ohrožené 
děti – do Klokánku v Janovicích nad Úhlavou. 

Další maličkosti přidalo infocentrum a několik triček a mikin 
přidal spolek We Love Šumava. Tímto alespoň malinko zpříjemnili 
pobyt tamním dětem.

Filip Brož

Náš Mikuláš

autor: Pekelný pomocník 

autor: Klokánek
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We Love Šumava / 2021
Je za námi další úspěšný rok. V průběhu jara a podzimu jsme uspořádali 
celkem 4 sázení stromů, během nichž jsme zasadili na Šumavě v okolí Pancíře 
a Belvederu na 9000 buků. 

Protože rádi pomáháme i lidem žijícím na Šumavě a v okolí, kteří se dostali do těžké životní situace, uspořádali jsme 
„Olympijskou dražbu“. Oslovení sportovci jako Dominik Hašek, Kateřina Neumannová, Martin Jakš či Barbora Strýcová nám 
darovali vlastnoručně podepsané relikvie ze svého působení ve vrcholovém sportu (gólmanská hokejka, startovní číslo z olympiády, 
sportovní oblečení), které jsme následně veřejně vydražili za více než 43 000 Kč. Ty jsme darovali přes platformu Donio.cz 
panu Štefanovi na elektrický vozík, který potřebuje po úrazu, kdy utrpěl postižení všech končetin.

Udělali jsme radost i zvířátkům. Díky spolupráci s projektem bezednamiska.cz a krmiva Brit jsme darovali 
150 kg krmiv a dobrot pro Šumavské záchranáře a Nalezence Šumaváky, což jsou spolky trénující záchranářské psy a starající se o 
nalezená či zatoulaná zvířátka.

Na konci roku jsme uspořádali věc, která započala již na jaře. Díky našim Otevřeným dveřím, které jsou atraktivním turistickým 
cílem na vrcholu Pancíře, jsme těsně před Vánoci uspořádali akci pro děti vybrané Oblastní charitou Sušice. Za každou 
fotografii Otevřených dveří na Instagramu s hastagem #otevrenedvere jsme přidali do kasičky peníze, které jsme nakonec použili 
pro uspořádání odpoledne v sušickém kině. Děti zde dostaly občerstvení a byla jim promítnuta pohádka. Během toho, kdy děti 
sledovaly pohádku, jsme v předsálí připravili vánoční výzdobu, vánoční stromek s dárkem pro každého a k tomu další tradiční zábavu 
jako lití olova, nebo pouštění lodiček ve skořápkách ořechů. Děti poté ve vánoční atmosféře obdržely dárky a užily si trošku zábavy 
a vánoční pohody. Video z této akce najdete na našich stránkách, kde jsou také vypsané všechny naše projekty, které realizujeme, 
nebo jsme jimi pomohli.

Na sociálních sítích a internetu prezentujeme a propagujeme Šumavu po celý rok, zároveň se také snažíme poukázat na problematiku 
spojenou s chováním neukázněných turistů a vést je k osvětě a správnému chování v přírodě.

      Za tvůrce projektu Richard a Filip Brožovi

archiv WeLoveŠumava
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Železnorudsko o Vánocích

autor: Richard Brož
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ITC A EC INFORMUJE
Milí čtenáři,

rok 2021 je definitivně za námi a my 
se připravujeme na začínající zimní 
sezónu. Na začátku prosince nám počasí 
popřálo dostatek sněhu a my doufáme, 
že po vánoční dešťové nadílce se sníh 
opět vrátí. Pokud to covidové možnosti 
dovolí, rádi bychom v únoru opět začali 
s promítáním kina a přednáškami, ale v 
současné situaci musíme ještě počkat.

Během prosince jsme pro vás ve 
spolupráci s Otevřenou Šumavou z. s. a 
Železnorudskem spol. s r. o. připravili 
oslavu výročí 50 let provozu lanové 
dráhy Pancíř. Kdo jste si nestihl během 
akce vyzvednout pamětní listy a nálepky, 
můžete se pro ně zastavit u nás v infocentru, 
kde ještě nějaké čekají na své majitele.

A na co se můžete i přes současná 
opatření těšit? Připravili jsme pro 

vás výstavu historických fotografií a 
pohlednic Železnorudska. Nabízíme tak 
možnost podívat se na Železnorudsko 
z pohledu, který si už velká část z nás 
nepamatuje. Některé fotografie budou 
zvětšeny a na detaily budou připraveny 
lupy. Všichni jste srdečně zváni!

S přáním všeho nejlepšího do nového roku 
2022,

Barbora Kučeravá,
vedoucí ITC a EC
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
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BÁJEČNÉ DĚTSTVÍ V ŽELEZNÉ RUDĚ – část IX.
V dnešním vyprávění se, milí čtenáři, dočtete o novém přírůstku do Rezkovy rodiny, ale také o tom, 

jak malý Václav pomáhal tatínkovi stavět chatu!

Psal se rok 1953 a já jsem chodil do šesté třídy, když se dne 8. března narodila má mladší sestřička Jarmilka. Pamatuji si jako by to bylo 
dnes. V tu dobu bylo opravdu hodně sněhu. Myslím, že byla právě neděle, protože já ani Evka jsme nešli do školy a táta také zůstal 
doma. Hned po snídani jsme byli vystrčeni ven na mráz. Ve vzduchu viselo něco neobvyklého, to všichni cítili již od rána…

Šli jsme s Evinou lyžovat na loučku u Rubášů, moc nám to nejezdilo – sníh byl čerstvý a neuježděný. Po hodině jsme 
chtěli jít zmrzlí domů. Jenže jsme nepochodili. Když jsme se blížili (či spíše kradli) k zadnímu vchodu, spatřili jsme, kterak 
k našemu vchodu kvačí rychlým krokem pan doktor Valta s kufříkem. Bleskurychle jsem vyhodnotil jako starší bratr situaci a shledal ji 
natolik závažnou, že jsem zavelel zpět na lyže. Tam jsme se museli uměle zahřívat rychlým pohybem z kopce do kopce až do poledne, 
kdy pro nás přišla babička s otázkou, zda toho již nemáme dost, a že doma nás čeká překvapení!

Lyžování jsme měli s Evinou již opravdu dost, tak jsme před babičkou utíkali juknout na to překvapení.

To překvapeníčko jménem Jarmilka jsme směli shlédnout již vykoupané, v zavinovačce a učesané, které nám přinesl šťastný taťka 
ukázat do obýváku zároveň se zprávou, že maminka je zcela v pořádku a pozdravuje nás všechny…

Radost byla veliká tím spíše, že maminka byla již starší rodičkou po čyřicítce a trochu se bála.

Táta potom vyprávěl příhodu, která všem přítomným naladila tváře k širokému úsměvu. Prý ve chvíli, kdy se pan doktor Valta chystal 
k mytí rukou, ozval se domovní zvonek. Otec zrovinka odskočil do sklepa pro dříví, a tak šel otevřít pan doktor. Za dveřmi stály 
dvě soudružky, prý ze Svazu žen, a jestli by si maminka nechtěla dát nějaký socialistický závazek k MDŽ! Pan doktor rázně odvětil 
s namydlenýma rukama, že: „závazek tohoto domu se právě plní a dopřejí-li rodičce laskavě trochu klidu, bude v termínu splněn. 
Na shledanou…!“

Obě dámy byly tedy také namydlené a pak se zřejmě rozpustily v ulicích, neboť pochopily. Byly to přece jenom asi 
inteligentní bytosti…

Brzy nastalo jaro, obě Jarmilky dobře prospívaly díky vydatné stravě i čerstvému šumavskému povětří. Maminka měla volno ze školy 
až do září, s péčí o malou Jarmilku jí pomáhala babička, která se u nás opět zabydlela.

Občas se objevil také děda Gusta, který z Plzně vozil zprávy, které v Rudě nebyly k dostání, a také maso, které bylo též nedostatkové.

Otec zatím spřádal plány na stavbu naší chaty v Předenicích. Plány a stavební povolení již měl zajištěny již dříve od místního stavaře 
pana Potužníka.

A jakmile slezl sníh, soused tesař pan Rubáš započal sestavovat na zahradě kostru chaty, potom krovy atd., a vše označil tak, aby se chata 
dala na určeném místě snadno sestavit.

Já s otcem jsme již v dubnu zajížděli do Předenic připravovat základy. Doprava však nebyla jednoduchá.

Vlakem přes Klatovy do Přeštic, kde měl taťka u hodného pana výpravčího uschováno kolo. Naložil mne na rám a vezl mě takto celou 
osmikilometrovou „štreku“ až na chatu, a na druhý den zase zpět. Když to zpětně uvážím, musel být v té době v plné kondici. To moje 
zadnice, jak jsem seznal, byla po těchto tátových výkonech „nadranc“. Nic jsem však neříkal, protože mě to jednak bavilo, jednak jsem 
mohl být užitečný a za třetí obojí dohromady.

Vozil jsem kolečkem písek, složený pod kopcem u Klímů (po troškách), míchal jsem tátovi maltu a přibližoval věci vzdálené. 
Prostě klasická práce přidavače.

Práce šly tátovi i mně (při vší skromnosti) dobře od ruky, proto již koncem května byly základy včetně podezdívky hotovy a mohlo 
se začít s vlastní stavbou naší chatičky o půdorysu pět krát čtyři metry, s malou ložnicí v podkroví.

Kostra chaty byla naložena na nákladní automobil značky RN, zapůjčeným lesní správou i s řidičem a v sobotu po Medardu časně ráno 
expedice „Předenice“ vyrazila ve složení: pan Rubáš, pan řidič a pantáta. Mne bohužel nevzali, nevešel bych se do kabiny. Škoda – těšil 
jsem se. Nicméně výprava se vrátila v neděli v podvečer s tím, že CHATA STOJÍ!… Tedy zatím pouhá kostra z trámů včetně krovů.

Když jsem přijel opět po týdnu na místo, ohromilo mě zjištění, jak obrovská je ta stavba a jak malý kousek zbyl z dědovy zahrádky. 
Sám pro sebe jsem si to zdůvodnil tak, že dědovi ubude alespoň kus práce a že je lépe mít vlastní chatu, nežli záhon lilií a tři břízy.

Táta se opravdu činil na úkor své vlastní železnorudské zahrádky. Na tu měl čas pouze v týdnu po pracovní době. Považte - všechno 
si dělal sám bez cizí pomoci. Obíjení prkny z obou stran, uvnitř pak přibíjení nepoddajného rákosu, vně nepískované lepenky. Prkna 
střechy včetně lepenky, podlaha. Pouze na vnější krytinu z eternitu byl povolán šikovný pokrývač ze Snopoušov. Pozoroval jsem jej 
s úžasem, ruce mu jen hrály. Zjistil jsem, kterak se zakládá střecha či svislé stěny a jak postupovat při kladení eternitových šablon.

Opět bylo za víkend hotovo a chata byla pod střechou!!! Nestihla se pouze zadní stěna k lesu. Té jsem se později ujal sám, využívaje 
nabytých zkušeností a odkoukaných pokrývačských „fíglů“.

Šlo mi to dost těžko, štít chaty je vysoký šest metrů, stěna svislá, a navíc zbylé šablony byly již přebrané s ulámanými rohy nebo jinak 
poškozené. Musel jsem je všelijak otáčet z líce na rub, aby pasovaly. Apropos, zkoušeli jste někdy do eternitu udělat díru pro hřebík? 
Vyvrtat nelze – eternit praskne. Pravý pokrývač má na opačném konci kladívka jakýsi sekáč, kterým se žádaný otvor vysekne, trefíte-li 
ovšem správné místo. Zkusil jsem si z hřebíku č. 150 vybrousit přípravek podobný sekáči, což se mi nakonec povedlo, fungovalo to a mohl 
jsem pokračovat. Nakonec jsem celou zadní stěnu úspěšně dokončil a nezbyla mi ani jedna šablona, pouze pár nepoužitelných střepů.
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NONSTOP v provozu
Piješ, došel ti drink? Cigarety? Nevadí, zavolej, popiš objednávku, vyber si svoji benzinu 

či obchod a my ti objednávku dovezeme. Tak neváhej a volej!!! 
+420 792 759 802

TAXI Z RUDY
ŽELEZNÁ RUDA

+420 792 759 802

Táta zatím úspěšně pokračoval s vnitřními omítkami. Když je dokončil, přišla řada na strop. Ten se ukázal býti jeho Achillovou patou. 
Rozdělali jsme plné kolečko malty, táta naplnil fanku, uchopil zednickou lžíci a začal s nahazováním. Vždy po chvilce uchopil filcové 
hladítko a točil. Sláva – první metr stropu byl hotov. Když si táta však chtěl dát pivo k oslavě toho metru – „buch“! Ozvala se rána - to 
celý metr čtvereční nové omítky spadl dolů na podlahu…

V naší rodině se nikdy nemluvilo sprostě, ani klení či sakrování se moc nenosilo. To, co jsem slyšel z tátových úst vypadnout po tomto 
částečném zednickém nezdaru, mě však vyděsilo. Zřejmě již pochopil, že je něco špatně a že další podobné „nehody“ budou následovat, 
což se také stalo.

A tak se milý tatík vydal opět do vesnice, obešel známé sedláky z let minulých (nyní již členy JZD), aby se vrátil s drobným mužíčkem, 
vydávajícím se za zedníka. Onen pán sice moc nemluvil, ale zato konal! Nejdříve shodil na podlahu zbytky tátova snažení. Vzápětí námi 
rozdělanou maltu vyhodil do lesa. Následně si rozdělal svoji vlastní směs – pouze písek a cement, cementu více. Šetřil s vodou, aby prý 
tu míchanici „neutopil“. Vše bylo dílem několika minut. Ten dobrý muž si potom nabral fankou maltu na dřevěné hladítko, ze kterého 
nabíral směs na špičku zednické lžíce a prudkým pohybem ji vždy mrštil proti stropu. Kupodivu ta jeho směs na stropě držela, evidentně 
se bála spadnout, když viděla tu profesionalitu. Navíc se do boje zapojil i rákos, který byl maltou přímo přilepen k dřevěnému podkladu. 
„Tak, máme hotovo“, prohlásil mistr zednický asi po dvouhodinové práci. „Ráno přijdu a dotočím to“.

Po dobrém vyspání v dědově chatě jsme se šli podívat na včerejší dílo. Zjistili jsme, že je v dobré kondici, včerejší malta úplně ztvrdla 
a nahodilé výstupky či naopak dírky vytvořily společně ideální podklad pro další definitivní povrch.

Pan mistr přišel hned po snídani, zkontroloval povrch a pokýval spokojeně hlavou. Co vám mám povídat. Do oběda bylo dílo dokončeno 
i včetně malé předsíňky. Táta vyrovnal účet a obě strany byly spokojeny.

Předcházejícími řádky jsem chtěl laskavému čtenáři sdělit, že i zdánlivě jednoduché řemeslo má své zákonitosti a taje a pokud 
je samouk-amatér nezná, pohoří jako táta s tím stropem…

Konec deváté části,
úryvek z knihy Moje blahé paměti

Václav Rezek

placená inzerce
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JÍZDNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 17. 12. 2021 
DO 20. 3. 2022

1 Hojsova Stráž, žel st. rozc.
Hojsova Stráž, žel. st. rozc. 8:30 15:00

2 Hojsova Stráž
Hojsova Stráž 8:34 15:04

3 Hojsova Stráž, chata
Hojsova Stráž, chata 8:36 15:06

4 Špičák - sedlo (P4)
Špičák 8:45 10:00 11:00 12:15 14:00 15:15 16:30

5 Špičák - Ski & bike (P1)
Špičák, Stella 8:48 10:03 11:03 12:18 14:03 15:18 16:33

6 Špičák - Kaskády (P3)
Špičák, žel. st. rozc. 0.5 8:51 10:06 11:06 12:21 14:06 15:21 16:36

7 Špičák, Jezerka
Špičák, Jezerka 8:53 10:08 11:08 12:23 14:08 15:23 16:38

8 Železná Ruda – LA Nad nádražím
Železná Ruda, žel. st. 8:56 10:11 11:11 12:26 14:11 15:26 16:41

9 Železná Ruda – centrum
Železná Ruda 9:00 10:15 11:15 12:30 14:15 15:30 16:45

10 Železná Ruda – LA Belveder
Ž. R., Pod Belvederem-camping 9:03 10:18 11:18 12:33 14:18 15:33

11 Gerlova Huť
Čachrov, Gerlova Hut’ 9:10 12:40 15:40

11 Gerlova Huť
Čachrov, Gerlova Hut’ 9:20 12:40 16:00

10 Železná Ruda – LA Belveder
Ž. R., Pod Belvederem-camping 9:27 10:27 11:27 12:47 14:27 16:07

9 Železná Ruda – centrum
Železná Ruda 8:00 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 16:10

8 Železná Ruda – LA Nad nádražím
Železná Ruda, žel. st. 8:03 9:34 10:34 11:34 13:34 14:34 16:14

7 Špičák, Jezerka
Špičák, Jezerka 8:06 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 16:17

6 Špičák - Kaskády (P3)
Špičák, žel. st. rozc. 0.5 8:08 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 16:19

5 Špičák - Ski & bike (P1)
Špičák, Stella 8:11 9:42 10:42 11:42 13:42 14:42 16:22

4 Špičák - sedlo (P4)
Špičák 8:14 9:45 10:45 11:45 13:45 14:45 16:25

3 Hojsova Stráž, chata
Hojsova Stráž, chata 8:22 14:53

2 Hojsova Stráž
Hojsova Stráž 8:24 14:55

1 Hojsova Stráž, žel st. rozc.
Hojsova Stráž, žel. st. rozc. 8:27 14:58

Přepravu zajišťuje: Z-Group bus a.s., třída Tomáš Bati 258, Louky, 763 02 Zlín. 
IČO: 45192120

Neváhejte navštívit i naše Informační a turistické centrum Železná Ruda
& Environmentální centrum Železná Ruda

ul. 1. máje 12, Železná Ruda, tel: +420 376 397 033
město a ITC & EC: www.zeleznaruda.cz
facebook ITC & EC: www.fb.me/ITCaEC

facebook města: www.fb.me/mestoZeleznaRuda

* 24. 12. 2021 končí spoj jízdu ve 12:30 
v zastávce Železná Ruda

* spoj nejede 25. 12. 2021 a 1. 1. 2022
* Změna jízdního řádu vyhrazena, 

aktuální informace  
na www.zeleznaruda.cz

Parkujte a jezděte mezi sjezdovkami
a běžkařskými trasami na Železnorudsku ZDARMA

Hlavní sponzoři provozu SkiBUSu: 
Ski&Bike Špičák a Lyžařský areál 
Nad nádražím – Belveder

SKIBUS 
ZDARMA


