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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 přátelé,
tentokrát musíme úvodní slovo našeho zpravodaje začít tím, 
co se nám vůbec nelíbí a co vyvolalo oprávněnou vlnu nevole. 
Jde o uzavírku hlavního tahu z Nýrska na Železnou Rudu, která 
začala 18. července a způsobila neprůjezdnost úseku Hojsova 
Stráž – Špičák na celé tři týdny. Vzhledem k opakujícím se 
dotazům znovu zdůrazňujeme, že se nejednalo o městskou akci, 
ale o projekt Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, proti níž 
jsme vehementně protestovali od okamžiku, kdy jsme se o ní na 
konci května dozvěděli. Argumentovali jsme, že uzavírka způsobí 
obrovské problémy místním, ale také turistům a zásobování, že 
poškodí turistickou sezonu a opakovaně jsme navrhovali řešení 
v podobě zanechání kyvadlové dopravy jedním jízdním pruhem. 
Následovalo ihned oficiální odvolání a další nesouhlas. Bohužel 
vše marné. V současné době intenzivně jednáme s Plzeňským 
krajem, aby se již podobný průšvih neopakoval. Je nutná lepší 
koordinace, včasné informování a hledání kompromisů. Občas je 
samozřejmě kvůli opravě nutné nějakou komunikaci na nezbytnou 
dobu uzavřít, ovšem takto špatně načasovaná uzavírka na celé tři 
týdny je katastrofa. Tohle se Plzeňskému kraji hrubě nepovedlo a 
my jsme to bohužel všichni odnesli.

Ale pojďme k příjemnějším zprávám. Naše městské projekty 
totiž směřují ke zdárnému konci. Generální oprava silnice a 
chodníků před paneláky v Hojsově Stráži se blíží do cíle. Nové 
náměstí Karla Klostermanna v Železné Rudě je téměř hotové, 
už byla nainstalována i kašna a lavičky. Nyní zbývají poslední 
dokončovací práce, do akce přicházejí například zahradníci, 
protože chceme mít náměstí krásně zelené a barevné. V neděli 
28. srpna ve 14:00 proběhne slavnostní odhalení, na které jste 
všichni srdečně zváni.

Snad už byly definitivně vyřešeny všechny problémy, které se 
objevily při výstavbě biotopu a přírodního koupaliště Žabáky. 
Průsaky v hrázi i jarní počasí daly stavebníkům pořádně zabrat, 
ale nyní už projekt směřuje k dokončení. Takže se snad ještě 
stihneme vykoupat. A věřme, že poté nám budou Žabáky dělat 
radost po mnoho dalších desítek let.

Na své náměstí čekají obyvatelé Železné Rudy 
desítky let. Nyní už zbývá jen pár posledních dní.

Další velkou investicí, kterou realizujeme, je obnova 
multifunkčního sportoviště a běžeckého oválu u základní školy. 
Před samotnou rekonstrukcí hřiště bylo ale hlavně zapotřebí 
provést mnoho let odkládané přeložení dešťové kanalizace, která 
se při přívalových deštích kvůli svému špatnému provedení 
ucpávala a zaplavovala hřiště. Po téměř dvou desítkách let 
provozu byl povrch hřiště a běžeckého oválu místy tak poškozený, 
že bylo již zdraví nebezpečné na něm sportovat. Proto jsme se 
rozhodli, že hřiště opravíme bez ohledu na to, jestli nám na opravu 
bude přidělena dotace. Zpracovali a podali jsme žádost a k naší 
velké radosti nám dotace byla přidělena. Ušetříme tak přibližně 
5 milionů korun, které použijeme na jiné projekty.

Stavební jeřáb při budování 
nového náměstí.

Žábáky získávají novou podobu.
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Po zjištění závad na vodovodní infrastruktuře jsme rozhodli 
o výměně potrubí a všech uzávěrů v Příčné ulici. Výkopové 
práce budou zahájeny 2. srpna. Taktéž jsou měněny domovní 
uzávěry a řadová souprava v ulici Belvederská od čp. 350 až 
čp. 33. Kvůli tomu muselo být pozastaveno cca o 14 dní 
asfaltování určeného úseku až do úplné opravy a omezena doprava. 
Pro místní jde samozřejmě o komplikaci, ale neporovnatelně 
větším problémem by bylo, kdyby byla oprava ulice dokončena 
a následně došlo k havárii vodovodního potrubí. Takhle se aspoň 
udělá vše najednou, což pochopitelně vyjde i mnohem levněji.

V městském vozovém parku technických služeb máme nový 
stroj. Je to skvělá profesionální sekačka, která umí i mulčovat 
a má dokonce i sklápěčku. Budete jí vídat, jak pomáhá udržovat 
zelené plochy. Díky tomu budou práce rychlejší a s přibývajícími 
plochami pro údržbu i snazší.
V době vydání Železnorudského zpravodaje máme za sebou 
další Tradiční Železnorudské slavnosti. Letos i s odloženou 
oslavou 30 let partnerství s italským Aldenem a návštěvou ze 
švýcarského Zernezu. Zhodnotíme si je v příštím čísle, ale už nyní 
se těšíme, až 30. 9. vyrazíme na tuto oslavu právě do italského 

Zaměstnanci z technických služeb si novou 
sekačku moc pochvalují.

Výstavba multifunkčního hřiště u 
základní školy je v plném proudu.

Aldena. Město bude organizovat zájezd pro spolky a občany, kteří 
budou mít zájem se zúčastnit mezi pátkem 30. 9. a nedělí 2. 10. 
O všem Vás budeme informovat v následujícím čísle našeho 
zpravodaje.
Přejeme Vám krásné prožití léta, a  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

Na novém náměstí se můžete 
těšit i na vodní prvek.
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Konání: 1. 6. 2022, 18:00 hod. kompletní 
znění na www.zeleznaruda.cz

Přítomni: pp. Brož F., Smola, Najman P., 
Brož R., Částka, Najman J., Chalupský, 
Grund, Mareš, Prošek

Nepřítomni: -

Omluveni: pp. Horek, Šnebergr, Greiner

25/809 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: „Nástavba stávajícího 
penzionu Pod Svahem, Klatovská 85, 
Železná Ruda“ Žadatel: Martin Šiler, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/810 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda neschvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: „APARTMÁNOVÝ 
DŮM BELVEDER“ na pozemcích p. č. 
679 a 267/1 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: 
Ing. Petr Pohanka, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/811 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: „ŽELEZNÁ RUDA, 
BELVEDERSKÁ ULICE, P. Č. KAT. 
207/13“. Žadatel: OSTRETO s. r. o., 
Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň.
Pro: 10
Proti: - 
Zdržel se: -
Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: „Rekreační rodinný domek“ na 
pozemku p. č. 385/31 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatelka: Kateřina Hubačová, …
Pro: pp. Grund, Chalupský
Proti: pp. Najman P., Smola, Brož F., 
Mareš, Částka
Zdržel se: pp. Najman J., Brož R., Prošek
Nebylo přijato usnesení.
25/812 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: „Alpský dům, K Samotám 447 – 
změna užívání na bytový dům.“ Žadatel: 
Pavel Neužil, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/813 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: „Alpský dům, K Samotám E 22 – 
změna užívání na bytový dům.“ Žadatel: 
Autocentrum Neužil, spol. s r. o., …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

USNESENÍ č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda
25/814 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: „Železná Ruda, K 
Samotám, č. ev. 73, Rekonstrukce zádveří 
a technická místnost“ na pozemcích p. 
č. 412/13, st. 521 k. ú. Železná Ruda. 
Žadatelé: Jan a Jarmila Jandečkovi, … a 
Dana Egermaierová, ….
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/815
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá 
do doby projednání nového územního 
plánu žádost o změnu územního plánu na 
pozemcích p. č. 1270/66, 1270/67 v k. ú. 
Hojsova Stráž z plochy pro výstavbu dvou 
hotelů (U – 2, U – 1) na plochu určenou 
pro výstavbu dvou penzionů. Žadatel: PPS 
consulting s. r. o., …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/816 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemcích p. č. 399/1, 399/5, 
399/6 v k. ú. Železná Ruda za účelem 
výstavby objektu pro individuální rekreaci. 
Žadatelka: Ivanka Vašáková, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/817 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemcích p. č. 108/9, 108/10, 
108/12, 108/13 v k. ú. Špičák – obnova 
stavební parcely 10 k. ú. Špičák. Žadatelky: 
Libuše Greinerová, … a Jana Pospíšilová, 
1. máje 24…
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/818 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemku p. č. 448/2 v k. ú. 
Železná Ruda za účelem ekologického 
zemědělského hospodaření (pastevní 
využití). Žadatel: Bc. Vladan Vrba, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/819 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemcích p. č. 436/2, 444, 450/1, 
450/5, 682, 710 v k. ú. Železná Ruda 
za účelem ekologického zemědělského 

hospodaření (pastevní využití a následná 
mléčná produkce), se kterou souvisí 
výstavba stáje, seníku a dojírny. Žadatelka: 
MUDr. Helena Vrbová, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/820 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na pozemcích p. č. 335/18, 326/10 
v k. ú. Špičák za účelem výstavby 
rekreačního objektu – dva apartmány. 
Žadatel: Michael Fík, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/821 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání nového 
územního plánu žádost o změnu územního 
plánu na část pozemku p. č. 508 v k. ú. 
Hojsova Stráž za účelem výstavby objektu 
pro rodinnou rekreaci. Žadatelé: Ing. 
Miroslava a František Irlbekovi, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/822 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje celoroční hospodaření 
města a schvaluje závěrečný účet města 
za rok 2021 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez 
výhrad.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/827 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje poskytnutí peněžitého daru 
organizaci Zdravotní klaun, o. p. s… pro 
potřeby financování programů organizace 
Zdravotní klaun, o.p.s. v nemocnicích ve 
výši 5 000.- Kč a pověřuje starostu města 
Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem 
darovací smlouvy.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
18:40 hod. odchází p. Mareš.
18:42 hod. se vrátil p. Mareš.
25/829 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro ABC Team Železná 
Ruda, z. s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 47 360.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/831 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
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účelové dotace pro TATRAN Železná 
Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 41 280.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/833 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro FJ SRK Železná 
Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 58 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/835 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Ski klub Železná Ruda 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 71 680.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/837 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro AKR Železná Ruda 
(Plzeňský kraj – atletický svaz) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve 
výši 30 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/839 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro Centrum volného času Železná 
Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/841 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro Ochotnický spolek Železná 
Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 15 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/843 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Osadní výbor Hojsova 
Stráž a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč.
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský

25/845 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Spolek rodičů, dětí 
a přátel školy při ZŠ v Železné Rudě a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 25 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/847 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Myslivecký spolek 
Železná Ruda a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 25 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/849 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Železnorudský klub 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 20 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/851 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Železnorudský 
smíšený sbor a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 60 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/853 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Základní kynologickou 
organizaci Železná Ruda a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Zároveň 
schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve 
výši 20 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/855 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Sbor dobrovolných 
hasičů Železná Ruda a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje 
dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
40 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/857 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Sbor dobrovolných 
hasičů Hojsova Stráž a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle 
smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč.

Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský
25/859 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Společnost Hojsova 
Stráž a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 22 000.- Kč.
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský
25/861 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Železnorudskou 
sekeru, z. s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/863 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace pro Svaz zdravotně postižených 
Šumava a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 60 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
19:08 hod. odešel p. Brož F.
25/865 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Železnorudský 
folklorní soubor Hořec a Hořeček, z. s. 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 35 000.- Kč.
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: -
Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje žádost od Petry Kasíkové 
o poskytnutí dotace na sportovní 
přípravu a účast na závodech v 
požadované částce 50 000.- Kč.
Pro: p. Grund
Proti: p. Mareš
Zdržel se: pp. Částka, Najman J., Brož R., 
Smola, Najman P., Chalupský, Prošek
Nebylo přijato usnesení.
Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje žádost od Linky bezpečí o 
poskytnutí dotace na provoz v požadované 
částce 7 500.- Kč.
Pro: p. Chalupský
Proti: p. Mareš
Zdržel se: pp. Částka, Najman J., Brož R., 
Smola, Najman P., Grund, Prošek
Nebylo přijato usnesení.
25/867 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
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účelové dotace Network East-West, z. s. 
(Projekt JANA) o poskytnutí dotace na 
sociální služby a zdravotnictví v Železné 
Rudě a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy 
finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč.
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: -
19:13 hod. se vrátil p. Brož F.
25/869 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Jana Lehkého a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 15 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/871 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Šimona Lehkého a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 30 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/873 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Jana Schejbala a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 15 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/875 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro Lenku Krejčíkovou 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 10 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/877 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace Plzeňskému kraji na 
částečnou úhradu nákladů souvisejících s 
provozem Zelených autobusů v roce 2022 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 30 000,- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/878 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje přijetí účelové investiční 
dotace v rámci programu „Podpora 
rozvoje venkovského cestovního ruchu 
v Plzeňském kraji pro rok 2022“ ve výši 
50 000,- Kč na „Rekonstrukce a úprava 

naučných stezek na Železnorudsku, revize 
a zhotovení ukazatelů pro turistické cíle“ a 
pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. 
Filipa Smolu podpisem příslušných smluv.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/879 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje přijetí účelové neinvestiční 
dotace v rámci programu „Podpora kultury 
v Plzeňském kraji pro rok 2022“ ve výši 
30 000,- Kč na „Tradiční Železnorudské 
slavnosti 2022“ a pověřuje starostu města 
Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem 
příslušných smluv.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/880 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje přijetí účelové neinvestiční 
dotace v rámci programu „Podpora 
činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2022“ ve výši 
42 000,- Kč na „Rozšíření nabídky 
informací přeshraničním návštěvníkům“ a 
pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. 
Filipa Smolu podpisem příslušných smluv.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/881 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje přijetí účelové investiční 
dotace od Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 3 999 999,98 Kč na 
akci „Železná Ruda – Úprava a obnova 
veřejného prostranství II.“ a pověřuje 
starostu města Železná Ruda Ing. Filipa 
Smolu podpisem příslušných smluv.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/882 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje přijetí účelové neinvestiční 
dotace od Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 1 000 000,00 
Kč na akci „Železná Ruda – Podpora 
infrastruktury v NP Šumava“ a pověřuje 
starostu města Železná Ruda Ing. Filipa 
Smolu podpisem příslušných smluv.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/883 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí informaci starosty 
o provedeném rozpočtovém opatření č. 
1/2022 (příspěvek na výkon státní správy) 
a č. 2/2022 (daň z příjmu za obec, příspěvek 
úřad práce, kompenzační bonus), které 
byly provedeny v kompetenci starosty.
25/884
Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí podání 
žádostí o dotace Plzeňskému kraji:

- Večer pro Železnorudsko 2022 
(30 000.- Kč)
- Úprava lyžařských běžeckých tras 
2021/2022 ( 88 000.- Kč)
25/885 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí usnesení Okresního 
soudu Plzeň-jih o schválení smíru s 
Českou pojišťovnou ohledně letitého sporu 
o náhradu škody – „most Pancířská“, kdy 
se konečně podařilo celou kauzu uzavřít 
a město obdrží částku ve výši 
2 890 724.- Kč.
25/886 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 59/68 
o výměře 92 m² v k. ú. Železná Ruda, který 
vzniknul oddělením z pozemku p. č. 59/35 
v k. ú. Železná Ruda dle Geometrického 
plánu č. 1408/2046/2022, za cenu 220,-
Kč/m² ve prospěch společnosti Bonaccia 
s.r.o., IČ 28009959.
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Prošek
25/887 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje prodej pozemků stp. č. 653 
a stp. č. 654, oba o výměře 293 m², oba v 
k. ú. Železná Ruda za cenu dle Znaleckého 
posudku, tedy 411.000.- Kč ve prospěch 
Nájemního družstva Šumavská ulice.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/888 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje provedení stavby zpevněné 
plochy mimo jiného na pozemku p. č. 518/5 
v k. ú. Železná Ruda s tím, že předmětná 
plocha bude po jejím vybudování 
převedena bezúplatně ve prospěch města, 
a to společně s částmi všech dotčených 
pozemků ve vlastnictví jiného majitele.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/890 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje nákup sekačky na trávu za 
cenu do 500 tis. bez DPH.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/891 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje nákup smykového 
nakladače za cenu do 2.000.000.- Kč bez 
DPH a pověřuje starostu města Železná 
Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem kupních 
smluv.
Pro: 8 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Chalupský, Prošek
25/892 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Změnový list a uzavření 
Dodatku k SoD na akci „BYTY 
HASIČÁRNA“. Změnový list a Dodatek 
tvoří přílohu č.1 u zápisu z dnešního
zasedání.
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Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -
25/895 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace pro U Františka, z.s. a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční 
dotaci ve výši 10 000.- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

25/896 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí informaci ZKS, a.s. 
o navyšujících se cenách v souvislosti 
se současnou situací (zdražení PHM, 
navyšování mezd, a další).
25/897 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí závěr kontroly České 
inspekce životního prostředí; ČIŽP nenašla 
žádné porušení zákona.
25/898 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
stanoví ve znění § 67 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších změn pro nové volební období 
2022 – 2026 13 členů Zastupitelstva města 
Železná Ruda.
Pro: 9 
Proti: p. Smola 
Zdržel se: -
25/899 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí zprávu finančního 
výboru.
25/900 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí zprávu Osadního 
výboru Hojsova Stráž.

Filip Brož, místostarosta

VOLBY 2022

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

díky Vašim hlasům, které jste nám v minulých volbách dali, jsme společně určili směr, kterým chceme, aby se naše město ubíralo. Zvolili jsme si

schopného starostu, z našich řad obsadili místa dvou místostarostů a dalších tří zastupitelů. Za uplynulé volební období se nám společně s  našimi

partnery podařilo realizovat drtivou většinu našich předvolebních závazků. Zhodnoťte sami naše nejdůležitější akce:

 Vybudovali  jsme  8  nových  bytů  nad  hasičkou  zbrojnicí  a

přidělili je místním obyvatelům

 Postavili jsme novou hasičskou stanici a zbrojnici

 Postavili  jsme  sportoviště  pumptrack  a  umělý  fotbalový

trávník 

 Opravili jsme a postavili stovky metrů chodníků a silnic

 Realizovali jsme první třetinu průtahu městem

 Postavili  jsme nové hřiště pro Mateřskou školku a Základní

školu, vybudovali lezeckou stěnu v ZŠ

 Začali jsme s rekonstrukcí multifunkčního sportoviště u ZŠ

 Zbourali jsme ohyzdné Espresso a budujeme náměstí

 Opravujeme silnici a chodník v centru Hojsovy Stráže 

 Zavedli  jsme  moderní  formu  komunikace  s Vámi  –  občany

(mobilní rozhlas, facebook)

 Na všechny projekty jsme získali desítky milionů Kč dotací

 Přes  všechny  investice  jsme  dovedli  původně  prázdnou

městskou pokladnu k pozitivnímu výsledku v řádech desítek

milionů Kč a můžeme investovat dál bez půjček a zadlužování

Dále máme rozpracováno:

 Nový  územní  plán,  který  stanoví  jasná  pravidla  výstavby  a

omezí výstavbu „víkendových“ apartmánů

 Projektujeme bytovku v Šumavské ulici a připravujeme další

bytový  dům  u  Kandáharu,  s nájemními  byty  pro  místní  a

potřebné

 Připravujeme  přeměnu  areálu  po  staré  školce  na  lokalitu

bydlení pro místní, s přístupným bydlením a zajištěnou péčí i

pro seniory

 Připravujeme projekt dětského dopravního hřiště a kluziště,

menší dětská hřiště u bytovek U Řezné a 1. Máje

 Dokončujeme  projekt  okolí  Envirocentra  –  nová  parkovací

stání, místo pro trhy, letní kino a divadlo

 Chceme  snížit  náklady  na  provoz  městských  objektů  a

ušetřené  finance  investovat  do  rozvoje  obcí  a  veřejných

prostranství

 Připravujeme volnočasový park v Šumavské ulici  s  obnovou

parkovacích stání

 A mnoho dalšího…

Jsme připraveni pokračovat v rozdělané práci a byli bychom rádi, kdybyste nám to Vaším hlasem umožnili. Prohlašujeme, že chceme pokračovat ve

stejném složení vedení  města a dál vést Železnou Rudu,  Špičák i  Hojsovu Stráž udaným směrem. Podrobný program představíme těsně před

volbami. 

V minulých volbách jsme vystupovali pod názvem  Volba pro Železnorudsko. Stejně tak tomu bude i tentokrát. Byli bychom rádi, abyste si nás

nespletli  s  uskupením, utíkajícím od svého původu politické strany a maskujícím se velmi podobným označením. Nedovolte vrátit se „starým

známým“ po kterých jsme zdědili prázdnou městskou kasu. Těšíme se, že u voleb budete mít zase tu správnou Volbu pro Železnorudsko.

Vážení,

dne 23. a 24. 9. 2022 se uskuteční řádné volby do zastupitelstva obcí. Městský úřad Železná Ruda, Správní 
odbor je registračním úřadem ( RÚ ) dle zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí. Ve stanovené lhůtě 
pro podání kandidátních listin byly registračnímu úřadu ( RÚ) podány 4 kandidátní listiny; všechny splňují 
podmínky – tudíž RÚ vydal rozhodnutí o jejich registraci.
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Vážení Železnorudští,
letošními podzimními komunálními volbami v naší obci končí nejen současné volební období, spojené na 
Železnorudsku s vládnutím a dominancí dvou volebních subjektů v čele se starostou za ČSSD, ale budou 
i přelomem našich životů. Celosvětová pandemie, válka na Ukrajině i výkyvy klimatu změnily v celku 
klidný svět v nejistotu a krize nejen energetické. Bude nutno řešit úkoly pro zajištění života spoluobčanů 
s daleko vyšší intenzitou a péčí tak, aby práce v zastupitelstvu a na radnici byla efektivní a maximálně 
přínosná pro všechny vrstvy obyvatel našeho správního obvodu. 
Naše kandidátní listina nabízí osobnosti, které jsou již opakovaně prověřeny prací v zastupitelstvu a již v 
minulých obdobích dokázali, že jsou přínosem pro naše město. Zároveň však i noví, mladí kandidáti, kteří 
svůj osud spojili s životem na Železnorudsku. A také osobnosti, které se dokázali ekonomicky prosadit a 
zajistit své rodiny vlastní podnikatelskou činností a být přínosem celé společnosti.
Pro Železnorudsko – projekt pro nadcházející volby navazující na úspěšné kandidátky ODS, jejíž součástí 
jsou i nezávislí a nepoliticky angažovaní kandidáti.
S naším volebním programem a návrhem společné práce pro naši obec Vás brzy seznámíme a budeme se 
těšit na setkání s Vámi v předvolebních diskuzích.

Kandidáti volebního sdružení Pro Železnorudsko 
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Sdružení nezávislých kandidátů za obvod Železnorudska

I pro nadcházející volební období nechceme slibovat
nesplnitelné

PODPORUJEME:

≈ VYTVOŘENÍ „NOVÉHO“ ÚZEMNÍHO PLÁNU,

≈ AKTIVNÍ VYUŽITÍ DOTACÍ,

≈ ZLEPŠOVÁNÍ VZHLEDU MĚSTA A VŠECH OBCÍ V JEHO SPRÁVNÍM OBVODU,

≈ AKTIVNÍ ÚČAST OBČANŮ NA ROZHODOVACÍCH PROCESECH OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU PROSTŘEDNICTVÍM OSADNÍCH VÝBORŮ,

≈ SPORT A ROZVOJ KULTURY V CELÉM ŽELEZNORUDSKU,

≈ VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŽELEZNORUDSKA,

≈ SPOLUPRÁCI S „ROZUMNÝMI“ ČLENY ZASTUPITELSTVA VE PROSPĚCH MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA,

≈ VYTVOŘENÍ DATABÁZE MÍSTNÍCH DROBNÝCH ŘEMESLNÍKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ,

≈ VYTVOŘENÍ PRACOVNÍ POZICE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA.

Sdružení nezávislých kandidátů za obvod Železnorudska

I pro nadcházející volební období nechceme slibovat
nesplnitelné

PODPORUJEME:

≈ VYTVOŘENÍ „NOVÉHO“ ÚZEMNÍHO PLÁNU,

≈ AKTIVNÍ VYUŽITÍ DOTACÍ,

≈ ZLEPŠOVÁNÍ VZHLEDU MĚSTA A VŠECH OBCÍ V JEHO SPRÁVNÍM OBVODU,

≈ AKTIVNÍ ÚČAST OBČANŮ NA ROZHODOVACÍCH PROCESECH OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU PROSTŘEDNICTVÍM OSADNÍCH VÝBORŮ,

≈ SPORT A ROZVOJ KULTURY V CELÉM ŽELEZNORUDSKU,

≈ VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŽELEZNORUDSKA,

≈ SPOLUPRÁCI S „ROZUMNÝMI“ ČLENY ZASTUPITELSTVA VE PROSPĚCH MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA,

≈ VYTVOŘENÍ DATABÁZE MÍSTNÍCH DROBNÝCH ŘEMESLNÍKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ,

≈ VYTVOŘENÍ PRACOVNÍ POZICE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA.

Ing. Milan Kříž  Jan Chalupský  Jakub Prošek   Ing. Viktor König   

Iva Kohoutová  Vlastimil Bartoník Andrea Kohoutová Jiří Pscheidt  

Věroslav Máca  Karel Papež  Ing. Michal Psheidt Václav Hirman  Miroslav Toul

SPORT

Minulý měsíc jsme se rozloučili s ukončenou sezónou 2021/2022 
a nyní vás již zveme na tu nadcházející. Přinášíme rozpis zápasů 
podzimní části. Berte prosím v potaz, že se termín zápasu může 
změnit v závislosti na klimatických podmínkách (podmáčená 

FJ SRK Železná Ruda - FOTBAL muži
hřiště po deštích, brzký příchod sněhu). Předem děkujeme za 
diváckou podporu, ať v domácích ochozech nebo na hřištích 
soupeřů.

Filip Brož,
místopředseda
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DORAZILO DO REDAKCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu 
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. 
Stáří 16- 20 týdnů

Prodej: 21. 9. a 20. 10. 2022 v 17.25 hod.
Železná Ruda - u vlak. zastáv. Žel.Ruda-město 

Cena 220 - 269,- Kč/ks
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

placená inzerce

Vzhledem k častému napadení psů bychom rádi  touto cestou 
apelovali na všechny místní občany a návštěvníky našeho města, 
aby své psí miláčky nenechávali volně pobíhat bez vodítka. 
Ne každý pes si bude hrát se psem, kterého potká. A každý by 
měl respektovat i to, že i někteří lidé se psů bojí. Prosíme, 
když vás někdo poprosí, abyste si dali psa na vodítko, učiňte 
tak. Je to pro bezpečnost nás všech a za škody způsobené psem 
nese odpovědnost majitel. A nezapomínejte ještě na jednu věc.
Po svém psu jste povinni vždy uklidit.

Za respektování prosby děkují 
členové klubu ZKO Železná Ruda

Volné pobíhání psů 
v Železné Rudě
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Kynologický klub pořádal dne 14. 5. 2022 zkoušky, kde nastoupilo 
6 psovodů. Rozhodčí Ing. Lea Šveráková, kladeč stop Jana 
Klimentová, figurant Theodor Krajčí ml. Vedoucí zkoušek Zdeněk 
Čejka.
Počasí nám opravdu přálo celý den. BH-VT Zuzana Marková, 
Belgický ovčák malinois - Connie Tomi-Bull - Záchranná 
brigáda kynologů Plzeňského kraje, IGP3 Andrea Kaslová, Heder 
Dacherri, německý ovčák, ZKO Železná Ruda, IFH2 Veronika 
Javorská, Trix Family Citas, ZKO Klatovy. Bohužel třem zkouška 
nevyšla, ale to nevadí, protože za 14 dní byly zkoušky další.

28. 5. 2022 zkoušky: rozhodčí Bc. Stanislav Beníšek, vedoucí 
zkoušek Petra Uldrychová st., kladeč stop a figurant Janina 
Klimentová.

V kynologickém klubu Železná Ruda se konaly zkoušky

Tak se z předškoláků oficiálně stali školáci. Poslední den školního 
roku se uskutečnil slavnostní „výkop“ do 1. třídy základní 
školy. Děti dostaly památeční trička a drobné dárky – to bylo 
radosti! Bude se nám trochu stýskat, ale věřím, že se uvidíme při 
vzájemných návštěvách.

Letos je léto opravdu teplé. S dětmi ve školce trávíme co nejvíce 
času venku. Nejlépe je nám v lese, kde si můžeme hrát i odpočívat 
ve stínu stromů. Hlavní je mít pokrývku hlavy a dostatek tekutin. 
Velmi se těšíme na naše prázdniny! Začínají nám v pondělí 
1. srpna a končí ve středu 31. srpna. Výlety, návštěvy u babiček 
a dědečků, dovolené s rodiči, ráno žádné brzké vstávání – ach, 
to bude krásný čas! No a ve čtvrtek 1. září se opět budeme všichni 
těšit na naše stávající i nové kamarády. Tak ať se všichni ve zdraví 
a spokojenosti opět sejdeme a vám všem přejeme krásné léto.

Hana Königová

Konec školního roku ve školce

Nastoupilo 5 psovodů, jednomu zkouška nevyšla.

ZZO, Magda Voldřichová, Furie z Klídkova dvora, německý 
ovčák, ZKO Vimperk, FPr1, Karolína Majdlová, Pampeliška 
z Blatenských luk, ZKO Klatovy, IGP1 Renata Neumannová, 
Cammi z Kačerova dvora, německý ovčák, ZKO Železná Ruda, 
ZPS1 Pavlína Hýbnerová, Nataliaa Tena Ernst Astronaut, knírač 
malý, Klub chovatelů kníračů.

Renata Neumannová,
ZKO Železná Ruda

Prázdninový pětidenní intenzivní kurz českého jazyka 
pro místní ukrajinské žáky s podporou MŠMT.
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Vážení čtenáři,

první měsíc letních prázdnin byl trošku hektický i s jedním vážným 
úrazem, proto doufáme, že ta druhá část bude poklidnější. Dále 
bychom chtěli upozornit na problém, který předpokládáme většina 
z místních znáte a netýká se vás, ale pro jistotu připomínáme…

Události za červenec 2022:

3. 7. 2022 – nejednalo se klasický zásah, ale činnost jednotky, kdy 
jsme na žádost města dováželi vodu pro lokalitu Horizont, kde 
došlo k havárii na vodovodním řadu. Dovezli jsme desítky tisíc 
litrů vody, aby byla zajištěna dodávka vody pro hotel Horizont a 
další přilehlé objekty v hlavní sezóně.

4. 7. 2022 – Jako posilová jednotka jsme vyjeli k požáru 
nákladního automobilu se dřívím pod Hojsovou Stráží. Na místě 
zasahovala HZS PS Železná Ruda, JSDH Nýrsko a JSDH Hojsova 
Stráž. Provedli jsme doplnění vody do zasahující cisterny a poté 
se vrátili do hasičárny.

16. 7. 2022 – K pádu osoby do potoka jsme vyjeli do Alžbětína. 
Na místě zjištěno, že se pod turistou utrhl okraj mostku a po pádu 
z výšky 1,5 m přímo do koryta potůčku necítí dolní ani horní 
končetiny. Ve spolupráci se ZZS Železná Ruda a stanicí HZS 
Železná Ruda byla osoba vynesena na silnici a poté naložena 
do sanitky. Následně jsme na místním fotbalovém hřišti zajistili 
místo pro přistání vrtulníku LZS, do kterého byl pacient přeložen.

17. 7. 2022 – k vycházejícímu bílému kouři z prostoru lyžařského 
areálu „Nad nádražím“ jsme vyjeli společně se stanicí HZS. Na 
místě nebylo nic nalezeno a proto byla událost překlasifikována 
na planý poplach.

31. 7. 2022 – opět jsme vyjeli k vycházejícímu kouři, tentokrát 
u lesa pod Javornou. Na místě zjištěno pálení dřevin. Majitel 
nemovitosti nic neporušil, ale bylo mu doporučeno v tomto suchu 
nepálit a příště pro jistotu pálení nahlásit na https://paleni.izscr.cz

Parkování na přístupových cestách

Jako každou sezónu, ať letní nebo zimní, se setkáváme se 
zablokovanými přístupovými cestami. Lesní ani hospodářské 
cesty neslouží k parkování vozidel! Krom toho, že tudy potřebují 
jezdit a obhospodařovat lesy nákladní automobily vyvážející 
dříví (někdy i o víkendech), můžeme tudy třeba potřebovat projet 
my, Horská služba nebo Zdravotnická záchranná služba! Úrazy, 
zdravotní indispozice nebo požáry se mohou díky velkému počtu 
turistů stát kdekoliv. A také že se stávají. Takže neblokujte cesty, 
můžeme jet k vám!

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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Vážení čtenáři,

jak jsem slíbila, přináším tento měsíc pár informací ohledně 
návštěvnosti v našem centru. Všeobecně se řeší letošní „obsazenost“ 
a musím přiznat, že jsem z prvního pololetí velmi překvapená. 
Zimní sezóna byla v našem centru nebývale silná. Hodně tomu 
napomohly školní lyžařské zájezdy, které k nám v den volna 
zavítaly. Z grafu i tabulky je zřejmé, že návštěvnost v únoru byla 
rekordní  a v březnu minimálně dvojnásobná oproti nejsilnějšímu
roku 2019. A když se podíváte na další měsíce, tak i zde vidíte 
značný nárůst oproti minulým letům, i těm, které nebyly ovlivněny 
covidem.

Velké díky za naši vysokou návštěvnost patří ubytovatelům 
a dalším podnikatelům na Železnorudsku, kteří naše centrum 
doporučují a nabízejí svým ubytovaným a návštěvníkům možnost 
podívat se k nám do centra. Děkujeme Vám! Budeme i nadále 
našim návštěvníkům nabízet co nejkvalitnější služby.

Nyní k dalším aktivitám našeho centra a na Železnorudsku. Pokud 
půjde vše, jak má, tak na začátku srpna by měla být veškerá 
expozice darovaná nám do centra Ministerstvem životního 
prostředí vystavena v expozici. Jedná se o chráněné druhy 
živočichů CITES. Podíváte se na výra velkého, samce a samici 
tetřeva hlušce, trofeje losa evropského, sluku lesní a kůži s hlavou 
vlka obecného.

ITC A EC INFORMUJE
Začátek srpna patří vždy Železnorudským slavnostem. Avšak 
ještě před slavnostmi, od 3. 8. od 17 hodin, je otevřena nová 
výstava, která zachycuje ve fotografiích vývoj a hezké okamžiky 
na Železnorudsku. Věřím, že si v nich každý najde hezkou 
vzpomínku. V neděli 14. 8. bude následovat již tradiční koncert 
Dua bratrů Kosů, kteří představí líbivé skladby v železnorudském 
kostele od 18:30 hodin. Poté se nám prázdniny už pomalu 
překlopí ke konci a děti se začnou připravovat do školy. Avšak 
26. 8. od 21 hodin nás ještě čeká druhý Železnorudský letňák, 
na kterém se bude promítat film Vyšehrad: Fylm, který si návštěvníci 
zvolili na červencovém promítání. Při srpnovém promítání se pak 
bude hlasovat o další film, který se promítne již v našem centru 
8. 9. od 19:30 hod.

S létem se rozloučíme již třetím ročníkem Večera pro 
Železnorudsko, jehož součástí je druhým rokem turnaj v malé 
kopané Slivovica cup. Ten zahájí svůj 19. ročník dopoledne 

v 10 hodin a festival začne otevřením stánků od 11 hodin. 
Ve 12 hodin zahájí vystoupení kapel Luďka Kuralová se svou 
kapelou. Věříme, že si s námi letošní ročník opravdu užijete. 
Všichni jste srdečně zváni!

S přáním krásného léta,
Barbora Kučeravá
vedoucí ITC a EC
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FESTIVAL
"VEČER PRO
ŽELEZNORUDSKO"
PROGRAM:
11:00   
12:00  
12:10   
14:30     
17:00    
19:30     
21:00
23:00    

VSTUP ZDARMA

OTEVŘENÍ STÁNKŮ S OBČERSTVENÍM 
ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
LUĎKA KURALOVÁ "ROCK"
BACK TO ROOTS "ROCK-BLUES"
BEAT SISTERS "HARD ROCK-ROCK"
S.T.A. ROCK "COVER SLAVNÝCH ROCKOVÝCH HITŮ"
ALKEHOL REVIVAL "PUNK-ROCK"
KONEC FESTIVALU

10.09.
2022

U FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ ZA TRATÍ
V ŽELEZNÉ RUDĚ

POŘADATEL: ENVIRONMENTÁLNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM,
1. MÁJE 12, 
34004 ŽELEZNÁ RUDA, EMAIL:
ENVICENTRUM@ZELEZNARUDA.CZ, TEL. ČÍSLO: 606675991.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA POŘADATELEM.
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26. 8. 2022 od 21:00
cena 120 Kč

 
 

„Železnorudský letňák“
Promítání filmů v Železné Rudě

@opravduskvelyweb

Naše improvizované kino bude vybavené lavičkami. Kdo
má raději více pohodlí, může si přinést např. rybářské
křesílko, nebo cokoliv, odkud se mu bude film příjemně
sledovat.

Těšíme se na Vás na prostranství u fotbalového hřiště!
Veškeré informace získáte na emailové adrese:
envicentrum@zeleznaruda.cz a nebo na  telefonním
čísle: 376 397 033 a 606 675 991.
Adresa: Environmentální a informační centrum, 
1. máje 12, 34004 Železná Ruda.

VYŠEHRAD: FYLM
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY



Železnorudský zpravodaj    7/2022                                    s trana 19

SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 31. 8. 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: .................................................

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vede mimo jiné registr, kde lze vyhledat například 
památné stromy. Při zadání Železná Ruda do kolonky obce se objeví celkem 13 stromů, o kterých se 
v (tajenka) památných stromů dozvíte veškeré detaily.



Jako pravidelný měsíčník vydává Železnorudský zpravodaj město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda, IČO: 00256358.
Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČRE 11849. Periodický tisk územního samosprávného celku pro oblast Železnorudsko. 

Elektronická verze: www.zeleznaruda.cz
Redakční rada: Filip Brož, Filip Smola, Petr Najman, Mirka Frenzlová a Adéla Brožová.
Příjem inzerce: mistostarosta@zeleznaruda.cz, e-mail redakce: redakceZZ@email.cz.

Náklad: 1300 výtisků. Uzávěrka 25. každého měsíce. 
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či neotisknout. Město Železná Ruda ani redakce nenese odpovědnost za skutečný 

průběh zde inzerovaných akcí. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor a nemusejí vyjadřovat názor či postoj redakce a města. 
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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 2022
KRÁTKODOBÉ AKCE

   

                   DLOUHODOBÉ AKCE

  

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT

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

8. 9.
17:00 a 19:30

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

Environmentální centrum Železná Ruda 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
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

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

16. 7. - 31. 8. Výstava V Pekle vlhko
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: Vývoj a hezké okamžiky na Železnorudsku
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 2022
KRÁTKODOBÉ AKCE

   

                   DLOUHODOBÉ AKCE

  

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT

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

8. 9.
17:00 a 19:30

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

Environmentální centrum Železná Ruda 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
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

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

16. 7. - 31. 8. Výstava V Pekle vlhko
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: Vývoj a hezké okamžiky na Železnorudsku
Od opony do současnosti, vernisáž 3. 8. od 17 hodin   

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
envicentrum@zeleznaruda.cz


