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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,
držíte v rukou první Železnorudský zpravodaj v novém volebním 
období. Ve volbách jste jasnou většinou rozhodli, že si přejete 
pokračování směru, kterým jsme Železnorudsko vedli v 
uplynulých čtyřech letech. Chceme vám moc poděkovat za důvěru 
a ohromnou volební podporu. Je to pro nás velká čest, pozitivní 
zpětná vazba a potvrzení, že jsme celé čtyři roky nepracovali 
nadarmo. Znamená to však především obrovský závazek do 
budoucna. Komunální politika a správa města je totiž běh na 
dlouhou, vlastně spíše stále pokračující trať. Řada věcí se povedla 
a moc si vážíme toho, že jste to ve volbách ocenili. Práce a úkolů, 
které chceme opět dotáhnout do úspěšného konce, je před námi 
ještě dost. Nehodláme ani na chvíli usnout na vavřínech. Naopak 
bez polevení pokračovat v úsilí, jehož cílem je, aby se nám všem 
žilo na Železnorudsku co nejlépe. Díky podpoře vás voličů je tak 
zaručena důležitá kontinuita. Zkrátka pracujeme dál, abychom 
znovu splnili sliby, které jsme vám dali před volbami. Naše 
volební programy jsou vám dobře známy a my vám slibujeme, 
že uděláme maximum pro to, abychom je splnili.

Všechny tyto plány s vámi budeme vždy otevřeně konzultovat. 
Jde o náš společný domov a chceme, aby se zde žilo dobře 
opravdu všem.

Budeme pochopitelně pokračovat v odpovědném hospodaření, 
díky němuž se nám během uplynulých čtyř let povedlo dostat 
městskou pokladnu z mínusu do velmi slušné kondice a máme tak 
finanční prostředky na potřebnou pomoc občanům i další rozvoj.

Budeme rádi, když nám i nadále budete pomáhat, a to třeba 
i kritickými ohlasy. Jsou důležité, stejně jako každá občanská či 
sousedská aktivita. Právě takové aktivity totiž tvoří ducha místa 
a my je budeme maximálně podporovat.

Samozřejmě vás, stejně jako doposud, budeme o dění ve 
městě pravidelně informovat, a to všemi kanály, které máme 
k dispozici. 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

Správní odbor - Volby do zastupitelstva obce 2022

Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 proběhly volby do zastupitelstva 
města Železná Ruda.

Informace Vám předkládáme: 
- náš volební obvod je složen ze 3 volebních okrsků
- celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 
a jejich dodatků byl 1249
- celkový  počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky byl 757
- celkový počet odevzdaných úředních obálek byl též 757
- počet členů zastupitelstva města Železná Ruda je 13

A teď již k výsledkům:

č.1 - SNK za obvod Železnorudska 
získal 1133 hlasů, což je 12,12% (1 mandát)

č.2 - Volba pro Železnorudsko                                   
získal 2295 hlasů, což je 24,56% (3 mandáty)

č.3 - Pro Železnorudsko                                               
získal 690 hlasů, což je 7,38% (1 mandát)

č.4 - MÍSTNÍ - ABY SE U NÁS DOBŘE ŽILO       
získal 5224 hlasů, což je 55,91% (8 mandátů)

Zvolení členové zastupitelstva z jednotlivých stran:

č.1 - SNK za obvod Železnorudska 
1 mandát 

Milan Kříž, počet hlasů 150     

č.2 - Volba pro Železnorudsko
3 mandáty

Petr Najman, počet hlasů 239                                                                                                                   
Kryštof Částka, počet hlasů 236                                                                                                                         

Filip Brož, počet hlasů 234

č.3 - Pro Železnorudsko
1 mandát                           

Tomáš Horek, počet hlasů 89

č.4 - MÍSTNÍ - ABY SE U NÁS DOBŘE ŽILO 
8 mandátů 

Filip Smola, počet hlasů 564                                                                                                                      
Karel Grund, počet hlasů 467                                                                                                                    
Jiří Mareš, počet hlasů 448                                                                                                              

Ctirad Drahorád, počet hlasů 432                                                                                                                        
Marek Sekyra, počet hlasů 402                                                                                                                            
Hana Faitová, počet hlasů 392                                                                                                                   

František Zelenka, počet hlasů 412                                                                                                                            
Jiří Škývara, počet hlasů 370

Těmto 13 zvoleným členům zastupitelstva vydá Registrační úřad 
(MěÚ Železná Ruda, Správní odbor) osvědčení o zvolení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: 724 053 791 
Ing. Caroline Zahradníková
 

 Caroline Zahradníková,
Správní odbor
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Během Železnorudských slavností nás v srpnu poctila návštěvou, 
mimo jiné, delegace z Italského partnerského města Aldeno. 
Početná 75 členná výprava si během pátku, soboty a neděle 
užila bohatý program slavností a poznání místních zajímavostí. 
Nyní byla řada na nás, a tak mohl jet kdokoliv ze Železnorudska 
ke společné oslavě 30 let výročí partnerství do krásné 
severoitalské provincie Trentino. Vyrazili jsme poslední zářijový 
den v pátek ráno a po vřelém odpoledním přivítání na radnici, 
milých proslovech starostky a vedoucích spolků a předání darů 

Návštěva partnerského města Aldeno
následovaly koncerty 4 hudebních a pěveckých sborů v místním 
ikonickém kostele. Nechybělo ani vystoupení Železnorudského 
smíšeného sboru a nutno říct, že to byla vystoupení velmi 
povedená. Poté byla připravená společná večeře a hudební zábava.

V sobotu dopoledne nás čekala exkurze a výlet do nedalekého 
historického města Trento. Po obědě ve sportovním areálu 
se sehrál přátelský fotbalový zápas Aldeno – Železná Ruda. 
Bohužel náš tým postihla před odjezdem marodka a zranění 
po středečním mistrovském zápase, takže jsme museli být 
doplněni o několik italských fotbalistů. V průběhu zápasu 
došlo k dalším zraněním a doplněním, a tak ke konci zápasu 
hráli víceméně Italové proti Italům. Přátelské utkání vyhráli

domácí 12:2 a oplatili nám prohru, kterou utrpěli při posledním 
zápase v Železné Rudě. Poté se předvedli Aldenští hasiči se svým 
až akrobatickým vystoupením. Následovala společná večeře 
a hudební zábava.
V neděli ráno jsme se opět sešli na radnici s vedením města, 
kterému jsme poděkovali za pěkný program oslav. Všichni jsme 
jednoznačně potvrdili, že máme eminentní zájem o pokračování 
spolupráce do dalších let a budeme rádi, když se intenzita 
vzájemných návštěv, ať mezi spolky nebo jednotlivci, zvýší 
a brzy se opět uvidíme.

Filip Brož, 
místostarosta

archiv Filipa Brože
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SPORT

SKI Klub Železná Ruda pořádá každým rokem na podzim 
sportovní soustředění. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve dnech 
8. – 11. září absolvovalo 20 lyžařů ze SKI Klubu pestrý sportovní 
program, který nezkazilo ani chladné a deštivé počasí: kolo, běh, 
in – line brusle, kondiční a koordinační cvičení a v neposlední řadě 
i lezení. Pod vedením zkušených instruktorek Terezky a Elišky 
z plzeňského horolezeckého klubu se všechny děti seznámily 
se základy lezení a s novou lezeckou stěnou v tělocvičně ZŠ. 
Potom si vše vyzkoušely i přímo na skalách pod hotelem Grádl. 
Hotel Grádl se stal také během celého prodlouženého víkendu 
naším útočištěm. Rádi bychom poděkovali manželům Malým 
za úžasné zázemí a pohostinnost během našeho pobytu a za jejich 
podporu ve sportování místních dětí. Během podzimu budeme 
i nadále trénovat každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00.

Za SKI Klub Železná Ruda,
Jaroslava Schejbalová a Ivana Vybíralová

33. ročník Běhu podzimním Železnorudskem je 
úspěšně za námi. I přes velmi deštivé a chladné počasí 
si přišlo zazávodit 54 dětí. V dospělých kategoriích 
se po belvederských tratích prohánělo 32 borkyň 
a borců. Smekáme před všemi běžci, kteří se závodu 

Členové SKI Klubu absolvovali podzimní soustředění

Ani nepříznivé počasí běžce neodradilo
v tomto nečase zúčastnili a děkujeme jim za účast. 
Naše poděkování patří také všem sponzorům. Těšíme 
se na hojnou účast v zimě, kdy proběhne 38. ročník 
Belvederské lyže.

Lenka Kocumová

archiv SKI Klubu

autor: Lenka Kocumová
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V červencovém vydání Železnorudského zpravodaje jsme 
naše čtenáře informovali o úspěších mladých šumavských 
závodníků Šimona a Jana Lehkých, Adama Maxy, Andrey 
Drengubákové a Milana Koryťáka. Jejich výsledky 
v první polovině roku byly vynikající, ale to, co předvedli 
v druhé části sezóny, se dá bez nadsázky nazvat jako 
bomba. Získali úspěchy nejen v rámci celé republiky, ale 
i v zahraničí. Ty jsou velkou reklamou Železnorudska 
a Ski&Bike areálu Špičák, z něhož všichni vzešli a 
v němž pravidelně trénují. Sezónu snů prožil Šimon 
Lehký (na fotografii druhý zleva - pozn. red.). 
V dnešním článku vás chceme seznámit s výsledky 
od června a s celkovým umístěním při hodnocení sezóny.

Šimon závodil hned v několika disciplínách, a to 
v olympijském XCO (MTB Cross country olympic), enduru a na 
celostátní Olympiádě ještě v dalších. Mezi jeho největší letošní 
úspěchy patří 3. místo na MČR v enduru, 2. a 3. místo na MČR 
v XCO, čímž se nominoval do národního týmu ČR a svou 
vynikající formu potvrdil při vrcholu sezóny na zářijovém 
Mistrovství Evropy ve švýcarské Capriasce, kde v národních 
barvách a obrovské mezinárodní konkurenci získal 2. místo 
v Time trialu, 4. místo ve štafetě a 16. místo v individuálním závodě. 
Ještě před začátkem prázdnin závodil na celostátní Olympiádě 
dětí a mládeže v Olomouci, kde musel kromě své specializace 
MTB XCO, v níž suverénně zvítězil, absolvovat i ostatní 
předepsané cyklistické disciplíny. Ani v nich se neztratil, když 
v závodě na dráze získal 11. místo a v závodě BMX 
místo 4. Vrcholně talentovaný a všestranný Šimon, který jezdí v 
barvách stáje MS Bike Akademy racing/ABC Team Železná Ruda 
obsadil po dvou vítězstvích a stejném počtu druhých míst skvělé 
druhé místo v celkovém hodnocení České enduro série 2022 
v kategorii newbie (starší žáci).

Výbornou sezónu zaznamenal další šumavák a v zimě 
špičkový lyžař-sjezdař jezdící za SA Špičák Adam Maxa. 
Ten po vítězství v MČR Enduro v Sušici přešel ve svých 
17ti letech do elitní kategorie Race muži do 21 let a hned 
v prvém závodě na Klínovci obsadil 2. místo! Mimo to získal 
druhé místo na Enduro MTB series v polském Swieradovu. 
Tato tři umístění mu vynesla smlouvu se stájí Rock Machine 
Kopřivnice a nominaci na závod světové Enduro Série 22 
v září ve Švýcarsku. Ale vše tak hladce nepokračovalo. 
V červenci přišla smůla, když v prvém červencovém dni 
havaroval na Enduru Zadov a musel ze závodu odstoupit. 
V dalším závodě 24. 7. zajel čtvrté místo v jesenických 
Koutech a v červenci navíc absolvoval kurz instruktorů 
pro jezdce na MTB, který pilně využíval jako instruktor téměř 
celý srpen na Ski&Bike areálu na Špičáku. Ve volných chvílích 

Skvělé úspěchy mladých šumavských bikerů
zde pilně trénoval a připravoval se na dva vrcholy sezóny - 
Enduro Špičák a závod světové série Enduro ve švýcarské Crans 
Montaně. Bohužel přišly ještě další komplikace, když v dalším 
závodě Enduro série na Morávce 26. 8. měl další těžký pád 
s nepříjemným zraněním. Aby toho nebylo ještě málo, postihla 
ho viróza, která mu zbránila ve startu, na který se tolik 
těšil a speciálně připravoval - na domácím Špičáku. Naštěstí 
se rychle dokázal z té smůly vybabrat a v Crans Montaně 
si vše vynahradil. Ve dvou závodech 17. a 18. 9. dosáhl 
životního úspěchu mezi elitou světovou, když obsadil 
jednou 27. a podruhé 25. místo. Závodil v kategorii Race 
do 21 let, v konkurenci šedesáti nadupaných závodníků!

Třetím nejúspěšnějším jezdcem se stala žena - železnorudská 
rodačka Andrea Drengubáková. Ta dokázala v závodech Enduro 
série dvakrát zvítězit a dvakrát získat druhé místo. Kdo viděl 
někdy traily tratí Enduro, musí před touto dvaatřicetiletou ženou 
hluboce smeknout. Andrea závodí za Galaxy Stevens cykloteam 
a celkově obsadila první místo!

Dalším skvělým borcem na MTB je bratr Šimona Lehkého 
Jan. Ten se v kategorii kadetů zaměřuje hlavně na závody 
cross country. V Plzeňském kraji je v této disciplíně jasnou 
jedničkou. V rámci Českého poháru XCO obsadil celkově 
11. místo, a to i přes technické a zdravotní problémy, které 
ho tuto sezónu provázely. Honza, který závodí za team MS 
Bike Akademy Racing/ABC Team Železná Ruda, si stejně 
jako bratr Šimon rád zazávodí i v enduru a jeho 15. místo 
v závodě České enduro série na Malé Morávce a 21. místo 
na Špičáku je při velmi početném startovním poli vynikajícím 
úspěchem. Tomuto neskutečně náročnému sportu se věnuje 
úspěšně i další lyžař-sjezdař z SA Špičák Milan Koryťák. 
Po dřívějších úspěších v juniorech musí nyní zápolit 
v kategorii mužů s těžkou a početnou konkurencí v Race 
Elite mužů při průměrné stovce startujících. Navíc mu 
na trénování a závodění nezbývá kvůli jeho studiu na vysoké 
škole dostatek času. Že Milan, závodící za Sport team 
Nýrsko, i nadále patří do české špičky, dokázal v závodech 
na Kraličáku, kde zajel 15. místo a na Klínovci dne 19. 6. 
získal 14. místo, v Koutech čtrnácté a v Zadově dokonce 
11. místo.

Závodníkům patří velká gratulace a poděkování za výbornou 
reprezentaci a jejich rodičům totéž za jejich podporu 
a vynakládání nemalých finančních částek, které provozování 
tohoto sportu obnáší. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů 
a aby se jim vyhýbaly úrazy. Velký dík patří i všem dalším, kteří 
jakoukoliv formou závodníky podporují. Především se jedná 
o Ski&Bike areál Špičák, u bratří Lehkých navíc o město 
Železná Ruda a Základní školu Železná Ruda.

Jaroslav Frič

archiv Jaroslava Lehkého
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Atletické soutěže
Po letních prázdninách atletická družstva dokončila letošní sezonu. 
Starší žákyně na závodech ve Stříbře, mladší děvčata závodila 
v Domažlicích a nejmladší atleti si zazávodili v Klatovech.

Soutěž ve Stříbře byla v dosavadní historii našeho mladého 
atletického klubu nejnáročnější. Závodilo se ve všech atletických 
disciplínách. Bodované umístění získala běžkyně Lucie 
Pernicová, vítězka závodu na 1500 m, další body přidala nadějná 
oštěpařka Agáta Částková, dále běžkyně Anička Lučanová, 
ve výšce přidala body Emma Tobiášová. Svůj premiérový bod 
za zdařilý hod diskem má také nejzkušenější atletka 
Daniela Marešová. Další body získala děvčata 
ve štafetě 4 x 60 m. Naše početně malé družstvo nakonec obsadilo 
6. místo z deseti zúčastněných družstev.

V Domažlicích naše mladší žákyně úspěšně zabojovaly, 
získaly 40,5 bodu. O tento pěkný výsledek a celkové 
5. místo se zasloužila všechna děvčata. Lídrem družstva se stává 
talentovaná a všestranná atletka Lenka Nguyen.

Ze závodu přípravek je několik dobrých zpráv. Atleti závodili ve 
čtyřboji – sprint na 60 m, skok daleký, hod míčkem a závěrečný 
běh na 400 m. Matyáš Sýkora bojoval o celkové umístění ve 
třech soutěžních kolech. V závěrečném běhu na 400 m zabojoval 
a opravil slabší hod míčkem. Podařilo se mu tak získat bronzovou 
medaili. Jeho kamarádovi Jáchymu Filipovi se podařilo obsadit 
3. místo v klatovském víceboji. Z děvčat obsadila pěkné čtvrté 
místo Anička Vo.

Kateřina Strnadová a Ctirad Drahorád,
trenéři

Na začátku října proběhlo v naší knihovně pasování „druháčků“ 
na oficiální čtenáře. Mnozí z nich už nějakou dobu knihovnu 
pravidelně navštěvují a v počtu půjčených i přečtených knih 
snadno trumfnou i leckterého dospěláka. Společné pasování 
jsme si moc užili. Každý čtenář přečetl svou ukázku a tím 
si vysloužil nejen titul a diplom čtenáře, ale také odměnu 
- dětskou knihu a samozřejmě i něco na zub. Také jsme si 
pověděli spoustu zajímavostí o knihovně a nechybělo ani 
vyhlášení tří nejlepších čtenářů třídy. Těmi se nakonec ve velké 
konkurenci stali Jakub Čepelák, Jiří Strnad a Ella Brožová. 
Pro tyto čtenáře byl připraven i nějaký ten dáreček navíc. 
Velké poděkování patří samozřejmě paní třídní učitelce Janě 
Proškové, která své žáky ke čtení krásně vede. Do knihovny ale 
samozřejmě zveme čtenáře jakékoliv věkové kategorie, protože 
pro každého máme knihu přesně jemu na míru. Po létě máme navíc 
nachystanou spoustu novinek, tak je neváhejte přijít omrknout.

Těšit se na vás bude
Marcela Skřivánková,

knihovnice

PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Z „druháčků“ jsou oficiální čtenáři

archiv Ctirada Drahoráda

archiv Marcely Skřivánkové
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Nový školní rok v naší mateřské škole začal 
1. 9. 2022. Začátkem měsíce proběhly informativní 
schůzky s rodiči. Byla to hezká příležitost sejít se 
a popovídat si. Děti ze třídy Broučci využily pěkné 
počasí k polodenním turistickým výletům po okolí 
Železné Rudy, přijaly pozvání do Environmentálního 
centra, kde pro ně připravila Bára Kučeravá 
interaktivní program o flóře a fauně Železnorudska. 
Jako  předškoláci se zapojili do akce „Pohádkový den 
s jeho veličenstvem Václavem V. Vydrou zvaným“, 
kde byly děti odměněny za své obrázky pasováním 
na královské malíře.

Děti ze třídy Sluníčka vytvořily Skřítkový les, 
navštívily oblíbenou cukrárnu Charlotte, kde 
byly pohoštěni výbornou zmrzlinou, za což patří 
srdečné poděkování paní Monice Nechvátalové. 

Září ve školce proběhlo ve znamení rozmanitých aktivit

Velkým zážitkem byla nová lezecká stěna 
v tělocvičně základní školy. Děti předvedly, 
jak jsou nebojácné a obratné. Radost udělal 
i nový kolotoč na dětském hřišti.

Třída Čmeláci se přejmenovala na Veverky. Stalo se 
tak z praktických důvodů – někomu se ten hmyz prostě 
pletl a zvonil na jinou třídu. Veverky jsou ve školce 
většinou nováčkové, ale rozesmátých tváří bylo více 
než slziček, což nás velmi těší. Přejeme radostný start 
do předškolního života.

Jak je již tradicí, pan Ipser se svým koňským spřežením 
pozval děti z mateřské školy na vyjížďku kočárem. 
Počasí nám přálo, výlet jsme si všichni užili. Velmi 
děkujeme.

Hana Königová

Ředitelský šuplík
Jako každý rok po krásných letních prázdninách přichází 1. září 
nový školní rok. Veliký krok ve svém životě museli udělat žáčci 
první třídy se svými rodiči. Ve zcela naplněné třídě - po dvou 
letech covidových omezení mohli se žáčky vstoupit i jejich rodiče, 
prarodiče i jiní průvodci - je všechny přivítala paní třídní učitelka 
Hana Fischerová doprovázená starostou města Filipem Smolou 
a ředitelem školy Ctiradem Drahorádem. Popřáli novým školákům 
velké úspěchy a jejich rodičům ještě větší dávku trpělivosti.

Školní rok začal se 173 žáky, z toho je 19 žáků z Ukrajiny. Většina 
z těchto devatenácti se s námi učila již v loňském školním roce. 
Tito žáci o prázdninách využili nabídku týdenního intenzivního 
kursu českého jazyka, jenž s podporou MŠMT spoluorganizovala 
naše škola. Začátek práce nám 14. září zpříjemnil příjezd Jeho 
veličenstva pohádkového krále Václava V., Vydrou zvaného. 
Na počest jeho návštěvy jsme zorganizovali výtvarné klání. Král 
se svou družinou potom ocenil dvanáct nejlepších autorů.

Co nás čeká?
Testování fyzické zdatnosti žáků třetí a sedmé třídy vyžádané 
ministerstvem. Testovat se bude běžecká rychlost a vytrvalost, 
síla paží a břišních svalů a odrazové schopnosti dolních končetin. 
Průzkum má přinést upřesnění údajů o fyzické zdatnosti 
v etapě úvah o možnosti zavedení třetí hodiny tělesné výchovy.

Pracujeme na obnovení spolupráce s aldenskou školou. 
Na základě dohody vedení obou škol bude spolupráce probíhat 
v duchu Agendy 2030.

Nemalé starosti i nám způsobuje situace na trhu s energiemi, ale 
snažím se zůstat optimistou a věřím, že i ve spolupráci s novým 
vedením města dokážeme těžkosti překonat a zajistíme našim 
školákům a učitelům optimální podmínky pro výuku po celý 
školní rok.

Přeji všem čtenářům klidný podzim a dostatek sil 
k udržení optimismu, neboť jak praví české přísloví: Žádná píseň 
není tak dlouhá, aby jí nebylo konce.

Ctirad Drahorád

autor: Hana Königová
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Ve dnech 11. - 12. 6. 2022 proběhl výcvikový víkend 
s panem Krajčím. Přijelo celkem 15 účastníků s 21 psy. Začalo 
se v sobotu ráno v 8:30 hodin, rozdělili jsme se na dvě skupiny, 
a tak tomu bylo po oba dva dny. První skupina se psy jela 
na Samoty na stopy. Ostatní se přidali bez psů. Po obědě 
proběhly poslušnosti a obrany, kde každý předvedl, jak svého psa 
učí různé cviky a pokud to nebylo správně, pan Krajčí opravil 
a ukázal, jak by se dal ten cvik naučit. V neděli se skupiny 
prohodily, aby se opravdu dostalo na všechny. Každý se mohl ptát, 
na co chtěl. Pan Krajčí vše zodpověděl. Počasí nám přálo, a tak 
jsme si víkend opravdu užili.

Byly jsme požádáni, zda by mohly děti ze ZŠ Prachatice 
na 3 dny zavítat k nám do kynologického klubu. 15. června přijelo 
17 dětí a dva kantoři. Odpoledne si udělali výlet na Debrník, 
kde prošli stezku Utajená obrana železné opony, dále zavítali 
i do Informačního a Environmentálního centra. Poté postavili 
stany u nás na cvičišti, a ještě je čekala ukázka výcviku služebních 
psů a bylo vysvětleno, jaký je rozdíl mezi sportovní a služební 
kynologií. Na této ukázce s námi spolupracovala Policie ČR 
Železná Ruda a Městská policie Železná Ruda. Policisté dětem 
pověděli něco o své práci a ukázali jim pomůcky, které používají. 
Tímto bych jim chtěla moc poděkovat, že s námi strávili krásnou 
hodinu. Večer si děti opekly vuřty a plánoval se výlet na čtvrtek. 
Ve čtvrtek ráno po snídani vyrazili všichni na Černé a Čertovo 
jezero. Po návratu si šli zakopat na umělé hřiště, a byli víc jak 
spokojeni.

V pátek ráno odjeli s tím, že po cestě mají naplánovaný ještě jeden 
výlet a rádi by zase přijeli příští rok.

V termínu 24. - 26. 6. jsme uspořádali obranářský víkend 
s Davidem Caltou a Theodorem Krajčím ml. Přijelo 14 účastníků 
s 20 psy. Zaměřili jsme se na poslušnost, které není nikdy dost 
a poté na obrany. Děkujeme, že jsme mohli využít fotbalové 
hřiště na obrany. Byli tady i psovodi, kteří se účastní výběrových 
soutěží mistrovství republiky nebo světa. Ti byli hodně rádi, že 
mohli obrany dělat na hřišti, protože tyto velké akce se konají 
právě stadionech. Většina účastníků se připravovala na zkoušky 
nebo na tyto velké akce.

Těšíme zase za rok.

Renata Neumannová,
ZKO Železná Ruda

Ohlédnutí za kynologickým létem

archiv ZKO
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ROZHOVOR
Železná Ruda se, jak všichni víme, pyšní řadou šikovných 
rodáků, kteří vynikli ve svém oboru daleko za hranicemi 
našeho města nebo naší republiky. Mezi talentovanými 
„železnoruďáky“ tak můžeme najít například biologa, 
zpěváka, dirigenta nebo běžce na lyžích. Další rodák, který 
se dostal až mezi světovou špičku, vyniká v naprosto odlišném 
oboru – je chovatelem okrasného ptactva. Na dnešní rozhovor 
jsem se moc těšila a jsem ráda, že si v něm mohu popovídat 
s Rostislavem Petříkem.

ŽZ: Rosťo, ačkoliv jsme se před časem vídali pracovně, 
vlastně nikdy nebyla příležitost a prostor na to, povídat si 
o koníčcích nebo třeba o rodinách. A vzhledem k tomu, že 
ty nejsi zrovna „chlubící“ typ, neměla jsem tušení, jak dobrý 
ve svém koníčku jsi. Ale pojďme úplně na začátek a řekni, jak 
ses vlastně s chovu ptactva dostal. Já vím, že váš otec choval 
v zahrádkách v Rudě holuby – můžeme tedy chovatelství 
vašeho otce brát jako první impuls tvých chovatelských 
začátků?
RP: Ahoj Mirko, také jsem se moc těšil. Ano máš pravdu. Lásce 
ke zvířatům a přírodě jako takové nás vedl táta. Byl velmi dobrý 
akvarista a my se starším bratrem Víťou jsme to po něm převzali. 
Vždy mě fascinovalo vytvořit takové podmínky, aby vše, co 
chováme, bylo schopné reprodukce. Poté co se povedlo daný druh 
rozmnožit, jsme hledali další výzvy, a tak se to u nás dost střídalo. 
Od akvaristiky k rakům, teraristice a asi 4 páry zebřiček pestrých, 
což je takový běžný domestikovaný druh astrildovitých pěvců.
ŽZ: Ty ses rozhodl pro chov okrasného ptactva, konkrétně 
amadin Gouldové. Už sám název těchto ptáků je tak trochu 
pohádkový. Můžeš je našim čtenářům krátce představit?
RP: Určitě. Amadina Gouldové - česky pěnkava nádherná je 
astrildovitý pták, pocházející ze severní tropické Austrálie. 
Objevil ji cestovatel a ornitolog John Gould a pojmenoval ji podle 
své ženy Elizabeth, která byla prý stejně krásná a fascinující. 

Velmi zajímavé je, že tito drobní pěvci dokáží stejně jako velbloud 
dvouhrbý přeměnit tuk na vodu a díky tomu jsou schopni žít 
v suchém podnebí.
ŽZ: Když se někdo rozhodne, že by se chtěl do chovu těchto 
drobných ptáčků pustit, co všechno musí samotnému chovu 
předcházet?
RP: Na prvním místě by si měl každý, kdo chce chovat něco 
živého uvědomit, že je ten tvor na něm plně závislý. A to každý 
den po několik let. Poté si nastudovat literaturu a připravit dobré 
podmínky. Ideální je zeptat se zkušeného chovatele a navštívit 
jeho chov. V tomto případě doporučuji začít s méně náročnými 
druhy jako je třeba již zmiňovaná zebřička pestrá či chůvička.
ŽZ: O jak velký chov se jedná v tvém případě, kdy se jím 
zabýváš už 11 let?
RP: Já mám asi 40 chovných párů v různých mutacích. 
Chovám přírodní ptáky, ale také žlutou a modrou mutaci 
v různé barevné kombinaci prsou a hlavy. Ročně odchovám 100 
až 150 mladých. Mám na to extra místnost, která není součástí 
bytu. Pro běžného člověka to je asi ohromné množství, ale
v porovnání s chovateli jak u nás, tak ve světě, se jedná spíše 
o menší středně velký chov. Je také důležité podotknout, že 
200 těchto ptáčků je mnohem tiší než jedna andulka.
ŽZ: Se svým chovem jsi zapsaný v Klubu chovatelů amadin 
Gouldové (www.agklub.cz – pozn. red.). S kolegy z klubu si 
vzájemně vyměňujete zkušenosti, předáváte rady, pořádáte 
výstavy. A zúčastňujete se světových klání, kdy své chovy 
jezdíte představovat ostatním chovatelům, a především 
odborným porotám. Aby jedinci z chovů ve velké konkurenci 
uspěli, musí splňovat docela přísná kritéria, je to tak?
RP: Ano, před 10 lety jsem byl jeden z pěti zakladatelů klubu. 
Založení klubu bylo klíčové pro rozvoj chovu a předání 
zkušeností novým zájemcům. Podobných specializovaných 
klubů na určité druhy ptáků je v ČR více, ale my máme zdaleka 
nejnižší věkový průměr ze všech a to asi 37 let. A to máme cca 
50 členů! Aby pták uspěl, musí být téměř bez chyby. Je přesně 
daná velikost, úhel postoje, kvalita opeření, sytost barev a mnoho 
jiných parametrů. Rozhodují mezinárodní posuzovatelé školení 
celosvětovou organizací C.O.M.A. to vždy anonymně, aniž by 
věděli, kdo je majitel daného ptáka.
ŽZ: Tobě se podařilo hned dvakrát získat titul mistra světa 
– v roce 2019 a 2020. Jsou to velké obavy připravovat se na 
soutěž? Co všechno musí tzv. klapnout, aby se dostavil úspěch? 
Dočetla jsem se například, že právě amadin Gouldové jsou 
ptáci dost citliví na transport, který u nich může vyvolat stres 
a následný výkyv chování. Máš takovou zkušenost?
RP: Ve skutečnosti jsem titul získal již třikrát. V roce 2021 
se kvůli covidu uskutečnilo on-line mistrovství, kde jsme 
posílali krátká videa, a i zde jsem získal titul mistra světa. 
Obavy to nejsou. Musí se jít postupně. Nejdříve jsem vyhrával 
u nás, poté jsem získal několik titulů mistra Evropy v Norimberku 
a pak poslal ptáky na „svět“ a nic nečekal. Poslal jsem 
do Holandska tři ptáky a získal zlato a bronz. Bylo tam celkem 
25 tisíc ptáků. Amadin Gouldové tam bylo kolem 600 kusů 
z 23 zemí světa. Když mi zavolali, že jsem absolutní vítěz, bylo 
to neskutečné. Pokud chcete uspět musíte ptáky perfektně 
připravit jak po fyzické, tak mentální stránce a věřit, že v ten daný 
moment budou nejlepší.
ŽZ: Uspět ve světové konkurenci v jakémkoliv oboru je 
většinou těžké. Jak je tomu u chovu amadin Gouldové – má 

archiv Rosti Petříka
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Česká republika širokou členskou základnu v porovnání 
s jinými státy?
RP: Na začátku jsi říkala, že nejsem chlubící typ, ale teď už 
nevím jak dál. Smích. Je to těžké a musíte mít kus štěstí a zdravou 
drzost do toho jít. Jsem v historii České republiky, i s bývalým 
Československem, jediný Čech, který s tímto druhem vyhrál. 
S porovnáním se špičkou, což jsou Španělé, Portugalci, 
Francouzi a Holanďani, je nás pár. Je zajímavé, že vévodí 
mořeplavci, kteří tyto nové druhy do Evropy vozili a ta tradice 
tam drží po staletí, i když jsou dovozy již dávno z těchto oblastí 
zakázané.
ŽZ: Co se ti na charakteru těchto ptáků nejvíc líbí? A jak moc 
se dají ochočit?
RP: Amadiny jsem si zamiloval hned, jak jsem je viděl. Jméno, 
které dostaly po krásné dámě Elizabeth, jim naprosto sedí. Jsou 
krásné v mnoha barvách, elegantní, tiché, klidné a dělají oproti 
jiným druhům málo nepořádku. Na videích jsem viděl ochočené, 
ale moc předurčeny k tomu nejsou. Mě vždy zajímala spíše 
genetika a sportovní chovatelství.
ŽZ: Rosťo, ty jsi tatínkem tří dětí – s manželkou máte 
malinkou holčičku a dva kluky. Ti jsou už větší, tak pověz: už 

v tobě našli vzor a také se věnují chovu amadin? Nebo je to 
koníček, ke kterému je to zatím netáhne?
RP: Ano, s Maruškou máme celkem velkou rodinku. Oba kluky 
jsem se snažil k tomu přivést, ale zatím je to moc neoslovilo. 
Rosťa (10) je skautem a k přírodě má i tak kladný vztah. Hraje 
florbal a má moc šikovné ruce. Sebastián (7) chytá ryby, chodí 
do skauta a nepřestává mě překvapovat svou trpělivostí. A malá 
Sofinka? Té je sice jen devět měsíců, ale momentálně se vše řídí 
podle ní. Říkáme jí „šéfová“.
ŽZ: Myslím si, že každý, kdo se věnuje svému koníčku na 
takové úrovni jako ty, má nějaký velký sen. Jaký je ten tvůj?
RP: Já jsem si svůj již splnil. Jako kluk jsem hrál závodně fotbal 
a vždy jsem si představoval, jak nastupuji za národní tým a hrají 
nám českou hymnu. To se mi splnilo při prvním titulu mistra světa 
v Holandsku, kde jsem byl osobně a vyzvali mě na podium a pustili 
naši hymnu. Momentálně mám ale jiný sen. Být dobrým tátou, 
na kterého budou jeho děti vzpomínat jako na super parťáka 
a fajn tátu, který z nich vychoval slušné lidi, a proto jsem 
se popravdě rozhodl na čas s chovem skončit. Budu rád, když se 
mi podaří být dobrý táta a manžel, než špičkový chovatel. To je 
můj sen.

S Rostislavem Petříkem si povídala Mirka Frenzlová

DORAZILO DO REDAKCE

Pozvánka na  koncert
V sobotu 15. 10. 2022 v 18.00 hodin se bude konat koncert 
v místním železnorudském kostele Panny Marie Pomocné 
z Hvězdy. Účinkovat budou dva sbory – Železnorudský smíšený 
sbor a jako host Bohemiachor.

V Železné Rudě se Bohemiachor poprvé prezentoval v létě 2019, 
kdy proběhlo týdenní soustředění sboru a vše vyvrcholilo ve 
společný koncert s místním Železnorudským smíšeným sborem 
v rámci Železnorudských slavností. Již tenkrát to byl pro mnohé 
z publika velmi silný kulturní zážitek, který pohladil po duši. 
Nenechte si ujít příležitost opět něco takového prožít.

BOHEMIACHOR je zvláštní sbor. Vznikl v roce 1993 z iniciativy 
několika členů ateliéru na festivalu Bohemia Cantat, který vedl 
Honza Staněk. Ve sboru zpívá 60 zpěváků z celé České republiky, 
kteří se každý rok scházejí ke čtyřem zkouškovým víkendům 
a k pravidelnému týdennímu letnímu soustředění. Řada z nich 
je sama sbormistry různých sborů. V rámci těchto setkání, 
která pořádají členové sboru pokaždé v jiném místě naší země, 
sbor také vystupuje na koncertech, někdy i spolu s místními 
sbory nebo orchestry. Základní ideou smíšeného pěveckého 
sboru BOHEMIACHOR je poznávání způsobu práce různých 
sbormistrů. Proto si sbor na svá setkání velmi často zve vynikající 
hostující sbormistry. Během dosavadní téměř dvacetileté historie 
se jich před sborem vystřídalo už několik desítek, a to jak českých, 
tak i zahraničních. Hostem letošního říjnového soustředění 
v Železné Rudě bude sbormistr zabývající se technikou 
alikvotního zpěvu Wolfgang Saus z Dürrwangenu. Repertoár 
sboru je velmi rozmanitý, obsahuje skladby všech slohových 
období, stylů od úprav lidových písní po písně duchovní, moderní 
našich i zahraničních skladatelů. Přestože hlavním cílem práce 
není sborové soutěžení, získal Bohemiachor v průběhu let různá 
ocenění. Například 1. cenu z Llangollenu 1997, stříbrnou medaili 
ze Sborové olympiády v Brémách 2004, 1. místo Canti Veris 
Praga 2008, Slovakia Cantat v Bratislavě 2012, ocenění Grand 
Prix a jiné. Na podzim 2019 sbor podnikl zájezd do Švédska, 

kde koncertoval ve městech Malmö a Lund. Ve vedení sboru se 
vystřídali sbormistři Jan Staněk, Libor Sládek, Michal Hájek. 
V současné době sbor působí pod vedením sbormistra Vítka 
Novotného. Sbor také diriguje sbormistr Jiří Mátl a nově velmi 
mladý talentovaný sbormistr Igor Karpilovskij.

Železnorudský smíšený sbor vznikl v roce 2006. Od jeho prvních 
krůčků ho vede sbormistr, železnorudský rodák, výborný muzikant 
a skladatel Martin Červenka. Sbor je mezinárodní, má zpěváky 
české, německé a anglické národnosti. Sborový repertoár je velmi 
bohatý a rozmanitý. Žánrově se sbor nijak nevyhraňuje a zpívá 
písně duchovní i světské od středověku až po soudobou hudbu. 
Repertoár tvoří i skladby lidové, nejčastěji v úpravách od skladatelů 
z 20. století, spirituály i moderní písně. Sbor samozřejmě zpívá 
i autorské skladby sbormistra Martina Červenky. Koncertuje nejen 
v Čechách, ale i v zahraničí. Vystupoval např. v italském Aldenu, 
v anglickém Bathu, rakouském Bad Radkersburgu, slovinské 
Murské Sobotě, švýcarském Zernezu a dalších místech. Nejčastěji 
sbor vystupuje v Železné Rudě, Hojsově Stráži a v sousedním 
Bavorsku.

Na shledanou na koncertě, těšíme se na Vás.

Monika Najmanová,
členka Železnorudského smíšeného sboru
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Vážení přátelé,

v roce, kdy slavíme 10 let od založení spolku Šumavské cesty, 
z. s., začínáme novou dekádu pravidelných svatomartinských 
setkání. Letos se potkáme u kapličky sv. Martina 
na bývalých Zadních Paštích v sobotu 12. 11. ve 12:00 hodin.

Od 15:30 hodin bude program pokračovat v kostele sv. Vintíře 
v Dobré Vodě bohoslužbou a od 16:30 hodin naváže koncert Ireny 
Budweiserové.

Čeká vás samozřejmě i tradiční občerstvení jak u kapličky, 
tak v Domě sv. Vintíře.

Po loňské úspěšné ochutnávce likérů z Prádla, přijede majitelka, 
Hanka Jenčíková, znovu. Budete tak moci nejen ochutnat, ale 
i zakoupit.
Jako dárek udělá určitě někomu radost i kalendář na rok 2023 
s fotografiemi Šumavy od Pavla Semeráda - nástěnný za 199,- Kč, 
stolní za 119,- Kč.

Setkání u kapličky 
sv. Martina

K dostání bude i poslední, čtvrtý, hrnek do série.

A pro každého účastníka malý dárek, ale to je překvapení.

Naplánujte si výlet na Šumavu.

Méně pohyblivé občany odveze ke kapličce z Hartmanic a potom 
i z parkoviště pod Dobrou Vodou miniautobus města Hartmanic.

Jana Kolářová,
www.sumavskecesty.cz

Vážená redakce,
chtěly bychom se podělit se čtenáři našeho Železnorudského 
zpravodaje o překrásné, až dojemné chvíle, které vznikly při 
našem srazu „rodáků“ Hojsovy Stráže dne 3. září 2022.

Někdy dalo práci se vzájemně poznat, ale různé příhody, na které 
se vzpomínalo, nás prozradily.

Sešlo se nás celkem 25 „mladých“ osob všech věkových kategorií 
a tělesných rozměrů. Pohoštění bylo bezchybné, za což všem 
zúčastněným patří velký dík. Po skončení našeho šumavského 

srazu jsme se rozhodli, že není poslední, protože láska k takzvané 
„Hojsovce“ nás všechny vrací ke vzpomínkám na své dětství 
a hlavně mládí.

Rozchod nebyl bujarý, žádných přestupků se dříve narození 
nedopustili.

Závěrem děkujeme hlavní organizátorce paní Hance Koleňákové, 
které dalo jistě hodně práce sehnat spojení na zúčastněné, protože 
byli z různých našich českých končin.

Za všechny,
Anna a Hana Nevlidovy

archiv Šumavské cesty
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Události za srpen a září 2022:

8. 8. 2022 – Nezodpovědní turisté způsobili menší požár dřevin 
a porostu v prostoru bývalé pískovny na Pamferově Huti. Stanici 
HZS, která byla na místě první a požár hasila jedním vysokotlakým 
proudem, jsme doplnili vodu z naší cisterny a po poté vrátili zpět 
do hasičárny.

Vážení čtenáři,

nebudeme strašit zimou a Vánocemi, na ty je ještě času dost, ale přeci jen bychom vám rádi připomněli povinnost přezout své 
automobily. Nastává chladné období, letní pneu při nízkých teplotách tvrdnou, ztrácejí přilnavost a prodlužuje se brzdná dráha. 
U nás na horách se s mrazíky setkáváme již dříve, takže doporučujeme zvážit přezutí ještě před povinností, která nastává 1. listopadu.

31. 8. 2022 – K další události jsme vyjeli až na konci měsíce 
společně se stanicí HZS. Jednalo se o dopravní nehodu 2 osobních 
automobilů v 2. viaduktu směrem do Alžbětína, kde došlo k jejich 
čelnímu střetu. 2 cestující z automobilu, který nehodu způsobil, 
byli odvezeni do nemocnice k vyšetření. Další dva cestující 
z druhého automobilu byli ponecháni na místě, neboť ošetření 
nepožadovali. Provedli jsme odpojení akumulátorů pro prevenci 
vzniku zkratu a případného požáru a pomohli s řízením 
dopravy jedním jízdním pruhem až do vyšetření nehody a odvozu 
vraků automobilů.

1. 9. 2022 – Hned první zářijový den jsme vyjeli ke dvěma 
událostem. Jednalo se o dvě likvidace nebezpečného bodavého 
hmyzu. Nejdříve to bylo na Špičáku, později odpoledne 
v Hojsově Stráži. Pomocí chemických prostředků byla obě hnízda 
zlikvidována.

14. 9. 2022 – Jako posilová jednotka za stanicí HZS jsme vyjeli 
k většímu úniku hydraulického oleje v ulici Belvederská. Dovezli 
jsme další sorbent pro odstranění více než 200 m dlouhé a 5 m 
široké olejové skvrny ze silnice.

17. 9. 2022 – K požáru transformátoru jsme vyjeli po vyhlášení 
poplachu společně se stanicí HZS do autokempu. Došlo k menšímu 
požáru po technické závadě na sloupu el. vedení. Na místě se čekalo 
na příjezdu technika ČEZ a jelikož jsme zde nebyli potřeba, tak 
jsme mezitím přejeli na Špičák k transportu osoby do sanitního 
vozu ZZS.

25. 9. 2022 – Společně se stanicí HZS Železná Ruda jsme vyjeli 
k dopravní nehodě osobního automobilu na Nové Hůrce. Řidička 
automobilu z karambolu, kdy vůz převrátila na bok, naštěstí 
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vyvázla bez zranění. Nehodu si zajistili hasiči ze stanice, pro nás 
nebyla na místě činnost, tak se naše jednotka vrátila domů.

28. 9. 2022 – Jako posilová jednotka jsme vyjeli k úniku ropných 
produktů na silnici u Javorné. Dovezli jsme na místo několik 
desítek kilogramů sorbentu a pomohli stanici HZS s likvidací 
skvrn z mezinárodní silnice I. třídy.

Poděkování městu

Město Železná Ruda je zřizovatelem naší jednotky. Město sice 
má zákonnou povinnost vybavit naše členy ochrannými 
pomůckami a technikou dle vyhlášky, nicméně díky vřelému 
přístupu vedení města, které umí ohodnotit naši činnost, je 
o nás pečováno lépe, než musí být. Nyní jsme například obdrželi 
nové lehké zásahové přilby, které jsou určeny pro technické 
zásahy a požáry ve venkovním prostředí. Nemusíme tak mnohdy 
i hodiny nosit na hlavě těžké přilby a usnadní nám to zásahy. 
K tomu jsme obdrželi nové zásahové hadice (žluté). Na fotce 
je i další vybavení, které obdrželi kolegové hasiči z Hojsovy 
Stráže: hadice, rozdělovač, proudnice a dříve i přilby. Jejich 
zřizovatelem je také naše město.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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ITC A EC INFORMUJE
Milí čtenáři,

začátek podzimu se ohlásil prvními mrazíky a nám nezbývá 
než se postupně rozloučit s teplými dny a se připravovat 
na zimu. U nás v centru jsme se vrátili do klasického režimu, 
kdy vždy začátkem měsíce promítáme ve čtvrtek večer kino, 
poté se dva čtvrtky v Komárkově knihovně maluje a čtvrtý 
čtvrtek patří přednášce. Tentokrát k nám zavítá dlouholetý 
průvodce Šumavou Jaroslav Neužil, který nám povypráví 
o kolonizaci Šumavy a o vztahu lidí ke krajině v minulosti a dnes 
(viz plakátek). Jeho znalosti a zkušenosti jistě zaujmou a pobaví.

Opět se začalo v našem centru cvičit (viz přiložený plakátek) 
a nově bude v jeho programu SM systém (i pro začátečníky) 
s Evou. Také nás čeká nová výstava „Fotoobrazy moje Šumava 
aneb Šumava objektivy 53 fotografů“, která bude začínat vernisáží 
16. 11. v 18 hodin.

Zároveň upozorňujeme na uzavření našeho centra 
z důvodu inventury a opravy expozic. Uzavírka potrvá 
od 31. 10. do 15. 11. Budova bude v tomto období otevřena pouze 
pro večerní akce – cvičení, malování a kino.

A na závěr bychom vás velice rádi pozvali 28. 10. na Den 
turistických center, který u nás v budově proběhne. V týdnu 
24. – 30. 10. 2022 probíhají oslavy turistických center po celé 
republice a oslavuje se tak Světový den pro rozvoj informací. 
V daný den bude u nás možné získat nápoj zdarma, děti 
si budou moct zasoutěžit a získat drobné dárečky (viz plakátek).

Všichni jste srdečně zváni!

S přáním barevného a pohodového podzimu,
Barbora Kučeravá
vedoucí ITC a EC
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 28. října 
 
 
 
 
 
 
 
     Železná Ruda 
 
 
 
 
 

- teplé nápoje zdarma 
- soutěže 
- dárečky  
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 31. 10. 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: .................................................

Nádražní budova v Alžbětíně se stavěla v letech 1876 – 1877. Slavnostně bylo nádraží otevřeno a zprovozněno 
20. října 1877. Jedná se o celoevropskou raritu, protože nádražní budovu protíná státní hranice. V době 
zprovoznění byla hranice mezi Čechami a Bavorskem v hale nádražní budovy vyznačena na podlaze (tajenka), 
ze stran doplněnou o státní znaky.
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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 – LÉTO/PODZIM 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
6. 10.
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

14. - 16.10.
18:00

Zumba víkend na Špičáku
Pro všechny místní i přespolní příznivce zumby.

Ingrid Karlová
Hotel Karl www.karl.cz

15.10.
18:00

Podzimní koncert
hostujícího sboru Bohemiachor a našeho Železnorudského smíšeného sboru.

Monika Najmanová
Kostel v Železné Rudě monika.najman@email.cz

27. 10.
18:00

Přednáška Jaroslava Neužila: Kolonizace Šumavy
Povídání s dlouholetým průvodcem po Šumavě o její historii a vztahu ke krajině dříve a nyní. 

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

28. 10.
8:00

Týden turistických informačních center
Den oslavující Světový den pro rozvoj informací – zdarma nápoje, soutěže, dárečky.

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

3. 11.
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

5. 11.
15:00

Halloween party 
Akce pro děti i dospělé. Přijďte si užít hezké odpoledne v halloweenských maskách.

Pohádková cukrárna

776 660 777

10. 11.
20:00

Divadelní hra ZAS (ti) TUPITELÉ
Železnorudský ochotnický spolek uvede komedii ze současnosti; prodej vstupenek jen v aule. 

Ochotnický spolek
Aula ZŠ a MŠ Karla Klostermanna ŽR 602 437 686

11. 11.
20:00

Divadelní hra ZAS (ti) TUPITELÉ
Železnorudský ochotnický spolek uvede komedii ze současnosti; prodej vstupenek jen v aule. 

Ochotnický spolek
Aula ZŠ a MŠ Karla Klostermanna ŽR 602 437 686

24. 11.
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 376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

26. 11.
15:00

Maškarní rej 
Odpoledne pro děti za doprovodu rodičů, které si užijí odpoledne plné legrace a masek.

Pohádková cukrárna

776 660 777

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
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

3. 8. - 9. 10. Výstava fotografií: Vývoj a hezké okamžiky na Železnorudsku
Od opony do současnosti, PRODLOUŽENO.

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

17. 11. - 31. 12. 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


