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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,
po volbách už také máme řádně zvolené nové, ale de facto 
staronové vedení města. To bude i v příštích čtyřech letech 
fungovat ve stávajícím složení. Ve funkci starosty pokračuje Filip 
Smola, pozice místostarostů obhájili Filip Brož a Petr Najman. 
Moc děkujeme za důvěru voličům i zastupitelstvu.

Především díky tomu, že nedošlo v nejužším vedení města 
ke změnám, můžeme bez jakékoli prodlevy pokračovat 
v maximálním úsilí o zlepšování kvality života na Železnorudsku. 
Řadu z výsledků naší práce už můžete vidět na vlastní oči, 
a především je využívat. K nim rozhodně patří nové krásné 
hřiště u základní školy, které nahradilo hřiště předešlé, letité a již 
značně omšelé. Velice nás těší, že značnou část nákladů pokryla 
dotace, kterou se nám povedlo získat od Ministerstva pro místní 
rozvoj. Na novém hřišti je radost sportovat a hrát si, tak ať se 
dětem líbí.

Již nyní vedeme intenzivní jednání o pokračování realizace 
silničního průtahu městem. Jednáme s Ředitelstvím silnic 
a dálnic Plzeňského kraje o projektu a termínech. Pokud vše dobře 
dopadne, mělo by se opět začít stavět už v příštím roce. Půjde 
tentokrát o úsek „střed“, tedy od okružní křižovatky ke kolejím. 
Při všech jednáních maximálně dbáme na to, aby jistě nepříjemná, 
avšak logická a hlavně nezbytná omezení, která každá takto velká 
stavba přináší, byla co možná nejmenší a nejkratší. Budeme vás 
samozřejmě o všem včas a co možná nejdetailněji informovat.

I když je zatím stále nadprůměrně teplé počasí, my už se velmi 
zodpovědně chystáme na zimu a veškerou údržbu a další povinnosti 
s ní spojené. Připravujeme techniku jak na odklízení sněhu 
a údržbu komunikací, tak například i na frézování běžeckých stop. 
Jsme také moc rádi, že se nám díky zodpovědnému hospodaření 
podařilo v letošním roce pořídit zcela nový smykový nakladač 
Bobcat včetně bohatého příslušenství a sněhové frézy, sněhovou 
frézu na Unimog a multifunkční radlici. Díky této technice 
a vybavení bude snazší udržovat chodníky schůdné a komunikace 
sjízdné i přes neustále přibývající plochy, o které se musíme starat.

I letos bude na Železnorudsku fungovat SkiBUS. Ten vás 
za podpory místních lyžařských areálů Ski&Bike Špičák, 
Nad nádražím a Belveder zaveze pohodlně přímo k nim. Autobus 
je financován jak za přispění uvedených areálů, tak z výběrů 
poplatků z ubytování, které tak vracíme do cestovního ruchu a jako 
službu občanům. SkiBUS bude jezdit opět denně od Gerlovy Hutě 
až na Hojsovu Stráž. V příštím zpravodaji přineseme jízdní řád.
Velkou škodou je, že se zatím k financování nepřipojily další 
lyžařské areály.

Obrovská změna k lepšímu 
je vidět na první pohled.

I další etapa výstavby průtahu bude především investicí ŘSD. Naším úkolem 
je vyjednat co nejlepší podmínky, minimalizovat omezení, která stavba přinese, 
a naopak maximalizovat její užitek ve formě chodníků, nového úsporného 
osvětlení, nového vodovodu, přechodů atd.

V nedávné době jsme také obnovili dětské hřiště mezi 
paneláky v ulici 1. Máje. Prolézačky, houpačky, skluzavku 
a pískoviště už od prvního dne děti s radostí užívají. Na jaře 
přibudou nové lavičky a odpadkové koše. Opět tak ožívá 
prostor, kde dříve hřiště bývalo a děti si zde hrály. Mrzí nás, 
že proti obnově dalších hřišť u bytovek U Řezné se zvedla vlna 
nevole. Ale stále věříme, že prostory pro hraní dětí nalezneme.
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Tradičním zlatým hřebem zimy jsou pochopitelně Vánoce. 
Můžete se těšit na zase o něco bohatší výzdobu. Věřme, 
že letos unikne řádění vandalů. Všechny vás srdečně zveme 
na slavnostní rozsvícení našich vánočních stromů. V sobotu 
26. listopadu v Hojsově Stráži. Již od 13.00 bude v knihovně 
tvořivá dílnička s Ježíškovou poštou. Od 17.00 koncert 
Železnorudského smíšeného sboru v kostele a rozsvícení 
vánočního stromu proběhne v prostoru před hasičárnou v 18.00. 
O den později, tedy v neděli 27. listopadu v 17 hodin, bude 
rozsvícen vánoční strom v Železné Rudě u Kostela Panny Marie 
Pomocné z Hvězdy. I tady bude rozsvícení předcházet vánoční 
koncert Železnorudského smíšeného sboru. Nenechte si ujít obě 
tradičně velmi příjemné akce.

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 i nadále pro Vás. 

S úctou a přáním všeho dobrého,
Filip Smola, starosta města,

Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

I letos budou oba naše 
vánoční stromy krásnou 
ozdobou Železnorudska.

SPORT

„Šumavačka“ Andrea
Andrea Drengubáková je rodačka ze Železné Rudy, a to nejen 
podle rodného listu, ale i srdíčkem. I když jí závodění na kole 
a práce reportérky časopisu Snow po většinu roku zavane všude 
možně po naší republice i po Evropě, trvalý pobyt má stále 
v Železné Rudě a srdíčkem už zůstane navždy „Šumavačkou“. 
Proto, a nejen proto, by tuto skromnou a cílevědomou ženu 
měl poznat každý spoluobčan, který má rád své město, Šumavu 
a sport. Andrea totiž dosáhla sportovních i profesních úspěchů, 
které ji bezesporu řadí mezi historicky nejúspěšnější Šumavačky. 
A z toho důvodu jí dnes věnuje náš měsíčník zasloužený prostor.

S darem pohybového nadání se Andrea narodila, ale láska 
ke sportu se v ní začala vytvářet teprve v hodinách tělocviku 
ve 4. třídě železnorudské základní školy, a hlavně pak ve stejné 
době při trénincích ve SKI Klubu Železná Ruda.

Na své lyžařské začátky moc ráda vzpomíná. Tehdy ji trénoval 
zkušený trenér Alois Janďura a mladí trenéři Láďa a Ivana 
Vybíralovi. Andrea dodnes oceňuje, jak všestrannou sportovní 
přípravu zajistili jí i mnoha dalším železnorudským dětem. Díky 

této všestrannosti si kromě lyžování už tehdy našla cestu také 
ke kolu a částečně i k běhu. Lyžování ale bylo a zůstalo pro ni 
vášní číslo jedna. Se smíchem vzpomíná na svoje první závody 
na Masně, které jela ve šponovkách a svetru tehdy již vyšlých 
z módy, a navíc byla diskvalifikovaná, protože neprojela cílem. 
První sezónu jezdila na starých Rossignolech z druhé ruky, a i když 
sbírala spíš šestá až osmá místa, závody na lyžích jí učarovaly. 
Nebyl proto pro ni žádný problém být na lyžích 4x až 5x týdně. 
Další rok už se její rodiče domluvili a pořídili jí první nové lyže 
– zelené Völkly P50, a najednou hned na prvních závodech byla 
bedna a od té doby začala sbírat Šumavské pohárky a postupně 
i tituly krajské přebornice v obřím slalomu, jednou dokonce 
i ve slalomu, který jinak její silnou stránkou příliš nebyl. 
Andreiny rodiče nebyli v této době natolik finančně situovaní, 
aby jí mohli umožňovat tréninky a soustředění na ledovcích, 
ani neměli možnost nákupu dalších párů lyží. Z toho důvodu 
i slalom musela jezdit na krátkých „obřačkách“, čímž byla 
značně handikepovaná oproti závodnicím na „slalomkách“. 
Skromnější podmínky jí ale vynahrazoval tatínek tím, že 
ji obětavě doprovázel na všechny závody. Nikdy nechyběl 
od přípravy závodu až po vyhlašování výsledků, ani když bylo 
třeba mínus 15, a vždy mocně fandil. Když neměla po prvním 

Nový smykový nakladač který bude v zimě sloužit k úklidu 
sněhu. Na foto je nasazen zametací adaptér, ale na zimu bude 
sloužit hlavně sněhová fréza.
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Hezký portrét Andrey pořízený 
ve švýcarském středisku Schilthorn

kole dobré umístění, vždycky jí nějak zázračně na koleni přemazal 
lyže, aby to v druhém kole mohla vytáhnout o nějakou příčku 
výš. Jeho hlavním tajemstvím na sněhovou „břečku“ byl parafín 
půjčený od vlekařů, a ten teda opravdu fungoval!

Když Andrea začala studovat gymnázium v Klatovech, a musela 
zde bydlet na internátu, nebyl čas věnovat se lyžím tak jako dříve. 
V pravidelném sportování ale pokračovat chtěla, takže se o slovo 
začalo hodně hlásit kolo. V začátcích trénovala sama podle svých 
představ, ale netrvalo dlouho a opět tatínka zlanařila k objíždění 
závodů, tentokrát na kole. I později, kdy objížděla závody 
s přítelem, měla nadále tatínkovu podporu formou povzbuzování 
před závodem a gratulací po závodu. A to by nebyla Andrea, aby 
se v cyklistice nepustila hned do nejtěžší disciplíny - maratonu. 
Ač starší žačka, skončila v sedmnácti letech v kategorii žen 
na Králi Šumavy na skvělém čtvrtém místě a od té doby už 
začala „sbírat bedny“ v maratonech v juniorské kategorii 
v krajských, a dokonce i v republikových závodech. V prvním 
období jezdila pod stájí Galaxy CykloŠvec Stevens team Písek.

Přes tyto úspěchy si Andrea byla vědoma, že stát se světovou 
lyžařkou nebo cyklistkou není již šance. Protože se ale 
lyžování, cyklistice a sportu jako takovému chtěla nějakým 
způsobem věnovat i nadále, rozhodla se po gymnáziu vystudovat 
management sportu na FTVS Univerzity Karlovy. Tam v cyklistice 
pokračovala a prošla si snad všemi cyklistickými disciplínami 
od Cross Country, přes cyklokros, silničku až po dráhovou 
cyklistiku. Nicméně hlavní slovo měla u ní vždycky škola, proto 
k tréninku na kole pořád spíš přistupovala jako k možnosti 
odreagovat se od učení a tomu odpovídaly i menší úspěchy 
v závodech. Kategorie ženy navíc byla už trochu jiná liga než 
juniorky.

Po ukončení studií se ale pustila plnou parou do nové etapy. 
Do naší republiky právě dorazila nová cyklistická disciplína 
Enduro. A ta byla jak ušitá pro Andreu, její nezdolnost, obratnost 
a velkou odvahu. Bylo již předem jasné, že Enduro bude to pravé. 
Gró této disciplíny jsou krkolomné sjezdy na kole v terénu, 
kterých je v rámci závodu obvykle pět a časy všech jízd se celkově 
sčítají. Na všechny sjezdy si ale člověk musí vyjet po svých 
v rámci určitého časového limitu. Vše se odehraje v jednom dnu, 
což je neskutečná zabíračka. Enduro Andreu skutečně chytlo 
a za těch necelých 10 let, co ho jezdí, se jí podařily mimo jiné 
skvělé výsledky - 2x získat titul Mistryně republiky, 10. místo na 
Mistrovství Evropy a vítězství v Centrální Evropské sérii!!! Letos 
se jí dokonce podařilo po šesté stát se celkovou vítězkou České 
Endurosérie, která vždy obsahuje sérii šesti náročných závodů 
po celé ČR! To je pro dvaatřicetiletou závodnici v konkurenci 
osmdesáti, vesměs o mnoho mladších závodnic, opravdová bomba. 
Podíl na svých úspěších připisuje Andrea i své cyklostáji Galaxy 
CykloŠvec Stevens team, ke které se po vystřídání dvou dalších 

stájí po třinácti letech opět v této sezóně vrátila. Za své úspěchy 
je vděčná také krásnému Ski&Bike areálu Špičák, který nazývá 
svou „srdcovkou“. Na Enduro závody se několikrát podívala 
i do světa mezi profesionálky, které se věnují závodění, když 
trénují i na druhé polokouli. Pak už je ale absence zimního tréninku 
oproti konkurenci podstatně znát. Přesto se Andrea jednou umístila 
na 23. místě mezi osmdesáti profíky, což byl super výsledek, 
a pro Andreu velký zážitek setkat se a zazávodit si s nejlepšími 
ženami světa. Dalším skvělým umístěním bylo deváté místo 
v dresu ČR v závodě mistrovství světa štafet Trophy of Nations.

Co se týká profese, dalo by se říct, že si dokonale splnila 
svůj životní sen. Odstartovala jej vlastně náhoda, když jí ve 
13 letech přistál do schránky lyžařský časopis SNOW. Zamilovala 
se hned do všech těch krásných lyžařských obrázků, zaujatě si 
četla o nejlepších lyžařích světa a nasávala tu specifickou vůni 
papíru. Hned další rok si pod stromeček přála předplatné tohoto 
časopisu. Další šťastná náhoda se přihodila, když při psaní 
diplomové práce náhodou narazila na internetu na inzerát, kde 
hledali reportérku do jejího milovaného časopisu. Neváhala ani 
chvilku a na konkurz se dostavila s vtipnou maličkostí - helmou 
Uvex, ve které objezdila všechny Šumavské pohárky v žákovské 
kategorii, a kterou měla posetou podpisy hvězd Světového poháru 
žen. Ty získala při závodě světového poháru, který se jel před 
15 lety na bavorském Velkém Javoru. Nechyběl na ní ani podpis 
někdejší lyžařské legendy Anji Paerson. Ať to bylo díky helmě, 
jejímu lyžařskému umění, nadšení pro lyžování, její výřečnosti 
nebo psanému projevu, místo ve SNOW získala a dodnes si ho 
udržuje už devátým rokem. Začátky sice probíhaly na malých 
českých sjezdovkách, jako je třeba i šumavská Horní Vltavice, 
postupem času se stále častěji podívala i do zahraničí a dnes jako 
uznávaná reportérská špička reportuje pravidelně po celou zimu 
z Rakouska, Itálie, a hlavně ze Švýcarska. V zimě tedy není skoro 
dne, aby nestála na lyžích a monitorovala renomované i méně 
známé alpské areály. V současné době píše nejen pro SNOW, 
ale také pro další nelyžařské weby jako je idnes.cz, lidovky.
cz, tn.cz nebo příležitostně deník Právo. V lyžařských areálech 
také natáčí a moderuje videoreporty, které se vysílají například 
v televizi Óčko nebo SPORT 5, a momentálně se podílí na přípravě 
lyžařského pořadu na největší internetové televizi Stream.cz.

Věříme, že tento článek udělal radost železnorudským rodákům, 
a že pro ty nejmladší bude inspirací k tomu, aby se odtrhli od mobilů 
a věnovali se poctivě a cílevědomě sportu nebo jiným ušlechtilým 
oborům. Příběh Andrey dokazuje, že i v dnešní době lze dosáhnout 
úspěchů pílí, skromností a slušností, a není k tomu třeba vždy 
mít protekci a bohaté zázemí. Andrea si zaslouží poděkování 
za skvělou a dlouholetou reprezentaci Železnorudska a Šumavy
v celé republice i v zahraničí. Popřejme jí, aby si ještě dlouho 
mohla užívat svou práci, která je jejím velkým a krásným 
koníčkem.

S Andreou Drengubákovou si povídal a sepsal Jarda Frič

Andrea v plné rychlosti na Mistrovství 
světa národů v enduru ve Finale Ligure
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ROZHOVOR
Disciplína, trpělivost, odhodlání, velká dřina a zdravé 
sebevědomí – tak si představuji vlastnosti, které pomáhají 
mladým talentům něco ve svém oboru dokázat. Železnorudský 
rodák a nadějný hokejista Antonín Lučan tyto vlastnosti 
bezpochyby má, protože si svými výkony řekl o angažmá ve 
Finsku. V listopadovém zpravodaji přinášíme rozhovor jak 
s Tondou, tak i s jeho rodiči Lucií a Jaroslavem Lučanovými.

ŽZ: Tondo, letošní rok je pro tebe, troufám si říct, splněním 
velkého snu mladého hokejisty - jdeš hrát hokej do zahraničí. 
Ale hezky popořádku. Vaše rodina je veskrze rodinou 
sportovců – hrajete hokej, jezdíte na kolech nebo lyžích. 
A když někdo z vaší rodiny neprovozuje sport profesionálně, 
stejně se kolem něj točí pracovně. Hokej je doménou vašeho 
otce (Jaroslav Lučan starší – pozn. red.). Předpokládám tedy, 
že to byl právě on, kdo tě k hokeji přivedl. Vzpomeneš si 
na svoje úplné začátky? Kdy a kde to bylo?
TL: Ano, k hokeji mě dovedl táta do Třemošné, když mi byly 
3 nebo 4 roky a odmala jsem si to zamiloval. Naši pro mě 
i bráchu obětovali hrozně moc, za což jsem jim hrozně vděčný.
ŽZ: Hokej se stal tedy tvým sportem číslo jedna. Železná Ruda 
je ale oblast orientovaná na venkovní zimní sporty, takže 
místní sportovní oddíly buď lyžují nebo jezdí na běžkách. 
Pro vaši rodinu to znamenalo, že bude třeba tě na hokej vozit. 
Zároveň jsi byl žákem místní základní školy. Jak vypadalo 
období, kdy jsi chodil na základku a zároveň trénoval hokej? 
Prozraď, jak vypadala vaše týdenní rutina.
TL: Rodiče vždycky chtěli, abych dochodil základku v Rudě, 
hlavně abych byl doma a měl kamarády. To ale znamenalo, že 
mě museli vozit skoro každý den do Plzně. Mamka nebo táta 
mě vyzvedli ve škole, sedl jsem si do auta, dal jsem si oběd 
v krabičce připravený od mamky, odtrénoval jsem trénink 
a zpátky domů. Večer jsem udělal úkoly, naučil se na testy a druhý 
den znovu. Železnorudská škola mi vždycky vycházela vstříc, 
za což jsem hrozně vděčný, umožnili mi skloubit sport a školu.
ŽZ: Touto otázkou se obracím na tvoje rodiče: jak moc ovlivní 
chod rodiny okolnosti, za kterých se doma rodí velká budoucí 
sportovní naděje? Kromě Tondy máte ještě mladšího syna 
Honzu, který také hraje hokej – dařilo se vám od začátku 
snadno skloubit potřeby všech členů rodiny tak, aby všechno 
klapalo?
Lučanovi: Když se chce, tak jde všechno. Věděli jsme, že je to 
otázka cca sedmi logisticky, časově i pracovně náročných let. 

Kluci byli šikovní a ani jednou jsme neslyšeli větu „Nechce se 
mi.“ Tím pádem jsme je naplno podpořili. Naštěstí šlo o stejný 
sport, pod stejnou střechou.
ŽZ: Tondo, další kapitolou ve tvém hokejovém životě bylo 
působení v Plzni. Když jsme spolu v létě mluvili, říkal jsi, že 
v Plzni jsi byl už sám, bez rodiny. Nestýskalo se ti? Z Plzně 
nejsi zas tak dlouho pryč, ale řekni: vzpomínáš na plzeňský 
klub rád?
TL: Já jsem měl to štěstí, že naši mají v Plzni byt, takže mi 
dali důvěru, že tam budu bydlet. To pro mě znamenalo se 
v 15-ti letech osamostatnit a naučit se každodenní věci jako vaření, 
uklizení, praní a žehlení oblečení, atd. Já jsem za tohle hrozně rád, 
protože jsem se naučil starat se sám o sebe a zařizovat si prakticky 
všechno sám. A co se týče Plzně, tak na ní hrozně rád vzpomínám. 
Strávil jsem zde několik let svého hokejového mládí, udělal 
jsem si kamarády do konce života, vyhráli jsme mistra republiky 
dorostu, takže Plzeň bude vždycky v mém srdci.
ŽZ: Jak jsem zmínila na začátku, letos budeš působit 
ve Finsku. Jak ses tam vůbec dostal? V Čechách, a vůbec 
na světě, je jistě hodně šikovných mladých hokejistů, takže 
najít toho pravého musí nějakou dobu trvat a někdo tě musel 
sledovat, je to tak?
TL: Určitě, když se vám daří a hrajete dobře, budete vždycky 
na očích. S agentem a rodiči jsme po sezóně řešili různé nabídky 
do zahraničí a po nějakých konzultacích jsme usoudili, že právě 
finský tým KooKoo (www.kookoo.fi) bude pro mě tou nejlepší 
variantou.
ŽZ: Jednoho dne tedy dorazila netrpělivě očekávaná zpráva, 
že vašeho Tondu vzali a pojede na rok do Finska. Povězte, 
Lučanovi, jaký to byl pro vás pocit? A o co jste museli začít 
řešit v prvních krocích?
Lučanovi: Příliv štěstí a zadostiučinění, protože se dostal 
do země, kde se pracuje s mládeží na vrcholové světové úrovni. 
Nemuseli jsme řešit prakticky skoro nic, protože klub mu zařídil 
výborné zázemí.
ŽZ: Tondo, do Finska jsi odjel v létě. O tom, že jsi spokojený 
a nadšený, vím od tvojí maminky, kterou jsem potkala. V čem 
je to ve Finsku jiné než v Čechách? Předpokládám, že jiná je 
povaha Finů, že je naprosto jiný (a pro mě nenaučitelný) jejich 
jazyk, je také jasné. Je něco, co tě na Finsku, jeho obyvatelích 
nebo třeba na průběhu hokejových tréninků okamžitě 
nadchlo? Co jsi v Čechách nezažil?
TL: Finové jsou celkově tišší a upřímní lidé, ale v šatně najdete 
i kluky, co jsou hluční jako mi Češi. Co mě asi nejvíc překvapilo, 
je to, jak jsou trenéři pozitivně naladění. Prohrajeme zápas a trenér 
na nás nekřičí, proč jsme prohráli, ale v klidu nám řekne třeba 
nějaké chyby a spíš nám poví, co jsme dělali v zápase dobře.
ŽZ: Ve Finsku budeš působit rok. Na jaře ti bude 18 let. Už 
máš představu, co bude dál, až se vrátíš domů? Co všechno 
vlastně může ovlivnit tvoje další působení v hokeji?
TL: Všechno záleží na tom, jak budu hrát, svými výkony musím 
přesvědčit trenéry juniorů a A-týmu, je mým cílem si tady v týmu 
vybojovat pozici a hrát zde co nejdéle, co to půjde.
ŽZ: Celý tvůj život se v současnosti točí kolem hokeje, to je 
jasné. Určitě máš ale i nějaký „nesportovní“ koníček, kterým 
vyplňuješ volný čas – jestli ti tedy nějaký zbývá... Prozraď 
našim čtenářům, co tě baví? Nebo případně co bys rád dělal, 
kdyby ses nevěnoval hokeji?

 A. Lučan v dresu finského týmu KooKoo
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TL: V Železné Rudě máme ideální podmínky skoro pro jakýkoliv 
sport, což je úžasné. Pro mě sport číslo 2 byl vždycky tenis, který 
jsem do nedávna ještě hrál, ale s hokejem už to nešlo skloubit 
dohromady. Dále jsem hrál jako malý fotbal za Železnou Rudu, 
i jsem si párkrát odjel Šumavský pohárek. Snažili jsme se dělat 
co nejvíce sportů, abychom byli všestranní, k tomu nás rodiče 
vždycky vedli…
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, co mi pomáhají ke 
splnění mého hokejového snu. Rodičům, trenérům, učitelům 
i kamarádům, a hlavně mé rodné Železné Rudě, která bude 
vždycky mým domovem.

S Antonínem Lučanem a jeho rodiči  
si povídala Mirka Frenzlová

foto
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

V říjnu nejen u nás v mateřské škole převzal vládu pan Podzim. 
Příroda nám nadělila mnoho slunečných dnů, takže jsme se 
mohli věnovat vycházkám do lesa, kde jsme sbírali přírodniny 
– kaštany, žaludy, barevné listy. Pozorovali jsme odlet ptáků 
do teplých krajin, vyrobili jsme hmyzí domeček, který jsme 
umístili na zahradě – doufáme, že bude do zimy obydlen.

Děti si naplno užívají podzimních radovánek
Děti společně vytvořily draky, veselé dýně, soví strom. Ale nejlépe 
nám bylo při hrách v barevném listí. Navštívil nás pan fotograf – 
výsledek jeho práce potěší srdce nejbližších o Vánocích.

Doufáme, že nám teplé počasí vydrží co nejdéle, abychom 
si mohli společně užívat krás přírody.

Hana Königová

Od našich kynologů

Základní kynologická organizace Železná Ruda a Spolek 
rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ Vás srdečně zve 

Dne 3.12. 2022 od 17:00 
Na mikulášskou nadílku s opékáním buřtů v areálu ZKO (pod 

fotbalovým hřištěm) 
 

Každé zúčastněné dítě po odříkání básničky obdrží balíček 
dobrot. Punč pro děti zdarma. Pro dospělé svařák, grog a 

grilované maso. 
 

Přihlášky u 
- Renata Neumannová- 607 810 762 

- Andrea Šafandová- 734 436 780 
 
 

 

Mikulášská nadílka
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placená inzerce

Více na   www.pensionstmoritz.cz
Sledujte nás na: pensionstmoritz pensionstmoritz

Samoobslužná vinotéka v provozu NONSTOP

Klasická vinotéka v provozu většinou 
pátek a sobota 17–22 h nebo dle domluvy

Tel.: pí Králová – 724 169 805
Lyžařská 294, Železná Ruda

V nabídce stáčená i lahvová vína
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placená inzerce
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ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,
pokud sledujete naše stránky, tak jistě víte, že velká turistická 
soutěž byla úspěšně ukončena. Většina vítězů si stihla ceny už 
i vyzvednout a my bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat 
všem sponzorům, kteří ceny do soutěže darovali. Velké díky patří 
panu Johnovi, Penzionu 103, Penzionu Diana, Chatě Ořovský, 
Penzionu Babůrkovna, Hotelu Karl, Café Charlotte, areálu 
Ski&Bike Špičák a Chatě Rozhlas. Moc děkujeme!

Naše centrum se pomalu připravuje na zimu. Z tohoto důvodu 
je nutné provést inventuru zboží, zkontrolovat expozice, ošetřit 
a opravit vše, co je v celém domě třeba. Proto jej uzavíráme 
na dobu nezbytně nutnou, a to od pondělí 31. 10. do úterý 
15. 11. 2022. Ale nebojte se, o akce a program nepřijdete. Přes den 
zde budeme pracovat, jak je výše uvedeno, ale cvičení, malování 
i kino budou ve večerních hodinách probíhat normálně.

Zároveň bychom Vás rádi pozvali na vernisáž nové výstavy, která 
proběhne 16. 11. od 18 hodin. Jedná se soubor fotoobrazů putovní 

výstavy ze Šumavy od 53 fotografů (viz plakátek). Některé 
z nich můžete znát z kalendářů, které lze v našem centru zakoupit. 
Výstava potrvá až do konce roku 2022.
Dále zveme na přednášku pana Jakuba Kasla, který 
se dlouhá léta věnuje fotografování na profesionální 
úrovni. Připravil si pro nás vyprávění o Novém Zélandu, 
které bude doprovázeno jeho nádhernými fotografiemi. 
Také se zaměří na Novozélanďany, jejich způsob života 
a přiblíží nám jejich otevřenou povahu, která je fascinující.

Poté už se pomalu blíží advent a s ním tolik oblíbená Ježíškova 
pošta. Poprvé bude k dispozici v adventní dílně 26. 11. 
od 13 hodin v knihovně v Hojsově Stráži a 27. 11. při rozsvícení 
vánočního stromu v Železné Rudě a dále každý den v našem centru 
až do 22. 12.

Všichni jste na veškeré akce srdečně zváni!

S přáním poklidného podzimu a hezkého začátku adventu,
Barbora Kučeravá
vedoucí ITC a EC
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1490
7,45 / 100 g

SMETANA SLADKÁ 12%
200 g

Při souběhu akcí platí v nabídce této prodejny nižší cena.

109 90
219,80 / 1 l

2590
11,51 / 1 l

TUZEMÁK 37,5%
0,5 l

8990
17,98 / 100 g

KUŘECÍ STRIPSY
OBALOVANÉ MRAŽENÉ
500 g

COCA-COLA
2,25 l

Maximální odběr 6 ks / 1 nákup / 1 den

PROSTĚ NEJLEVNĚJŠÍ

9. 11. - 22. 11. 2022
nebo do vyprodání zásob

ŠUNKA OD KOSTI
VÝBĚROVÁ
100 g 9015
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 30. 11. 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: .................................................

Jednou ze zaniklých osad na Šumavě, resp. u Železné Rudy byl Debrník. Pamětníci vzpomínají na půvabný 
zámeček, který byl v roce 1989 srovnán se zemí jednotkami pohraniční stráže. Společně se zámečkem byla 
na Debrníku zrcadlová huť, barokní kaple a hospoda, kde (tajenka).
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KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – LÉTO 2022
KRÁTKODOBÉ AKCE

                   
                   DLOUHODOBÉ AKCE

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

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

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

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

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

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

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

Soustředění kynologického klubu
Soustředění pro kynologickou veřejnost v Železné Rudě

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR 607 810 762

12.8.
20:30

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

Chata Pancíř
602 289 705

14. 8. 
18:30

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

město Železná Ruda
kostel v Železné Rudě

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

26. 8.
21:00

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

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

10. 9. 
10:00

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

město Železná Ruda
areál "Za tratí"

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

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

376 397 167, 
724 095 446

11. 9. 
8:00

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

Kynologický klub Železná Ruda
kynologické cvičiště v ŽR 607 810 762

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

město Železná Ruda 376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

25. 9.
8:00

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

Hraniční nádraží Alžbětín
Kulturní spolek „Přes Hranici“

774 664 013
falta@czechpoint.cz

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

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

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104 
m.vorackova@atlas.cz

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

Muzeum Šumavy
Železná Ruda

376 397 319
zeleznaruda@muzeumsumavy.cz

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

Paní Kováczová
Kostel v Železná Rudě

732 771 807

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

Pan König
Kostel v Hojsově Stráži

605 226 518

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

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

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

Město Železná Ruda 376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

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

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

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

ITC a EC 
Železná Ruda

606 675 991 
envicentrum@zeleznaruda.cz

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

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104 
m.vorackova@atlas.cz

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

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
envicentrum@zeleznaruda.cz

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – ZIMA 2022/2023

KRÁTKODOBÉ AKCE

   

DLOUHODOBÉ AKCE

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
24. 11. 2022
18:00 

Přednáška Jakuba Kasla: Nový Zéland, ráj na konci světa
Povídání nejen o zajímavostech Nového Zélandu, ale i o krásách novozélandské společnosti.

Environmentální centrum Železná Ruda
606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.cz

26. 11. 2022
13:00 

Adventní dílnička s Ježíškovou poštou 
Budeme vyrábět keramické postavy do Betléma a plstěné vánoční ozdoby z vlny.

Knihovna Hojsova Stráž
733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

26. 11. 2022
15:00 

Maškarní rej
Odpolední diskotéka v maskách se soutěžemi pro děti. Předem rezervujte.

Pohádková cukrárna 776 660 777

26. 11. 2022
17:00

Koncert Železnorudského smíšeného sboru 
Přijďte si poslechnout vánoční koledy v podání Železnorudského sboru.

Město Železná Ruda
Kostel v Hojsově Stráži 

737 331 059

26. 11. 2022
18:00

Společné rozsvícení vánočního stromu
Společné zahájení adventního období v Hojsově Stráži.

Město Železná Ruda
Kostel v Hojsově Stráži

777 590 639

27. 11. 2022
17:00

Zpívání Železnorudského smíšeného sboru 
Přijďte si poslechnout vánoční koledy v podání Železnorudského smíšeného sboru.

Město Železná Ruda
Kostel v Železné Rudě 

737 331 059

27. 11. 2022
17:30

Společné rozsvícení vánočního stromu
Od 15 hodin bude k dispozici Ježíškova pošta, svařák, dětský punč a malý trh.

Město Železná Ruda
Kostel v Železné Rudě

777 590 639

1. 12. 2022
17:00 a 19:30

Promítání filmů v Environmentálním centru
Výběr filmů závisí na hlasování z předchozího promítání.

Environmentální centrum Železná Ruda
606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.cz

3. 12. 2022
15:30 

Mikulášská nadílka na Hojsovce
Přihlášky do 15. 11. 2022.

SDH Hojsova Stráž
Penzion Vyhlídka

608 810 810

3. 12. 2022
17:00 

Mikulášská nadílka
Děti získají za básničku dobroty a nebude chybět grilované maso, buřty, svařák, aj.

Unie rodičů a Kynologická organizace
Areál ZKO Železná Ruda

607 810 762
734 436 780

10. 12. 2022
15:00

Vánoční zdobení perníčků a výroba vánočních přání
Pojďte si užít adventní atmosféru při zdobení cukroví nebo si připravit přání pro své blízké. 

Pohádková cukrárna 776 660 777

13. 12. 2022
17:30

Vánoční vystoupení Folklorního souboru Hořec a Hořeček
Vystoupení dětí aneb folklorní podání vánočního příběhu pro velké i malé. 

Železnorudský FS Hořec a Hořeček
Aula ZŠ v Železné Rudě

731 419 896

17. 12. 2022
15:00

Výroba ozdob a zdobení vánočního stromečku
Co si takhle udělat pár originálních ozdob na stromeček? 

Pohádková cukrárna 776 660 777

25. 12. 2022
17:00

Železný pašerák
Otevřený večerní skialpový závod.

Horská služba Šumava
Špičák

602 161 107

27. 12. 2022
18:00

Vánoční koncert Železnorudského smíšeného sboru
Přijďte si poslechnout vánoční koledy v podání Železnorudského sboru.

Železnorudský smíšený sbor
Kostel v Železné Rudě 

737 331 059

30. 12. 2022
11:00

Sjezd z Pancíře na historických lyžích 
Veřejný závod "šúsem" z Pancíře na Vajsovu louku - lyžařský závod na historických lyžích            

na počest 111–tého výročí prvního sjezdového závodu na Šumavě.

Otevřená Šumava z. s. 724 062 612

30. 12. 2022
17:00

Světlušky
Sjezd malých dětí s lampiony.

Sport service, s. r. o. Špičák
sjezdovka č. 5 - Spodní Šance

724 095 446

31. 12. 2022
17:00

Silvestrovský sjezd s pochodněmi
Tradiční silvestrovský sjezd nejprudší sjezdovky Šance - sjíždějí členové HS a šumavští lyžaři.

Horská služba Šumava
sjezdovka č. 4 - Šance

602 161 107

5. 1. 2023
17:00 a 19:30

Promítání filmů v Environmentálním centru
Výběr filmů závisí na hlasování z předchozího promítání.

Environmentální centrum Železná Ruda
606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.cz

6. 1. 2023
18:00

Promítání dokumentu v knihovně v Hojsově Stráži
Dokumentární film projektu JEDEN SVĚT.

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

2. 2. 2023
17:00 a 19:30

Promítání filmů v Environmentálním centru
Výběr filmů závisí na hlasování z předchozího promítání.

Environmentální centrum Železná Ruda
606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.cz

3. 2. 2023 Promítání dokumentu v knihovně v Hojsově Stráži
Dokumentární film projektu JEDEN SVĚT.

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

11. 2. 2023
11:00 

Zlatá lyže Šumavy 2023
Závod smíšených 2 až 3 členných štafet klasickou technikou.

SPORT CLUB PLZEŇ, z. s.
Běžecký areál Belveder

739 389 513

2. 3. 2023
17:00 a 19:30

Promítání filmů v Environmentálním centru
Výběr filmů závisí na hlasování z předchozího promítání.

Environmentální centrum Železná Ruda
606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.cz

11. 3. 2023
16:00

Jízda přes louži 
Recesistický závod - přejezd vodní plochy na lyžích, SNB a vlastních strojích.

Sport service, s. r. o. Špičák
dojezd sjezdovka č. 2 - Turistická

724 095 446

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
17. 11. - 31. 12.
2022 

Fotoobrazy moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů
Putovní výstava 53 fotografů začínající veřejnou vernisáží 16. 11. od 18 hodin. 

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

18. 11. 2022
vernisáž v 16:00

Výstava Ukázky šumavských řemesel
Autory jsou Karel Tittl, Iveta Kůsová a Veronika Pavlíková.

Muzeum Šumavy
Železná Ruda

376 397 319
zeleznaruda@muzeumsumavy.cz

16. 11. - 31. 12. 
2022 

Výstava fotografií Františka Zvonečka: Šumavské elegie
Výstava započne vernisáží od 14 hodin 18. 11. 2022. 

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

27. 11. - 19. 12. 
2022

Ježíškova pošta
Zasílá vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich rodiče i prarodiče.

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

1. 1. - 28. 2. 
2023

Promítání dokumentů v knihovně v Hojsově Stráži
Promítání probíhá první pátek v měsíci od 18 hodin.

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

6. 1. - 31. 3. 
2023

Výstava Přemysla Večeři: Rok na Šumavě
Výstava fotografií květin a krajiny od zimy do zimy.

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz


