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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,
ještě není úplně vyhráno, ale všichni věříme, že pandemie covidu 
pomalu odchází. Nejrůznější omezení a problémy s ním spojené 
nám však nedokázaly zabránit v úsilí o zlepšení kvality života na 
Železnorudsku. Zimní období znamená logickou přestávku pro 
většinu stavebních prací, o to víc se ale zaměřujeme na shánění 
finančních prostředků, nutnou administrativu či projekční práce.

S velkou radostí oznamujeme, že se nám povedlo získat dvě 
významné dotace od Státního fondu životního prostředí. Konkrétně 
se jedná o bezmála 4 miliony korun na výstavbu našeho nového 
náměstí. Tato částka pokryje téměř polovinu celkových nákladů.

Radovat se můžou i obyvatelé Hojsovy Stráže, neboť byla 
schválena i naše žádost o dotaci na rekonstrukci cesty na vyhlídku 
Liebeshöhe. Získáme tak dotaci ve výši 1 milion korun, která 
by měla pokrýt více než polovinu celkových předpokládaných 
nákladů potřebných k rekonstrukci této cesty, ze které při silnějších 
deštích stéká kamení a hlína až na hlavní silnici. Nebude to stavba 
vůbec jednoduchá, nestačí vyřešit jen povrch, ale hlavně je třeba 
odvést dešťovou vodu až do kanalizace. 
Úspěšní jsme byli i se žádostí o dotaci na nový kamerový systém. 
V tomto případě jsme žádali o dotaci Plzeňský kraj a získali jsme 
1 milion korun. Původní kamerový bezpečnostní systém byl 
starý téměř 15 let a bylo velmi náročné jej udržet v chodu. Navíc 
kvalitou již delší dobu nevyhovoval požadavkům dnešní doby. 

Nové kamery, ovládací a nahrávací zařízení již byly nainstalovány, 
doladěny ve zkušebním provozu a plně fungují, hlídají naše 
veřejná prostranství a budou pomáhat odhalovat lumpy a vandaly. 
Již mnohokrát byly využity k dopátrání projíždějících vozidel 
nebo pohybu osob. Jak ukázal případ poničených andělů, je tato 
pomoc bohužel více než potřeba. Kamery jsou instalovány na 
nejexponovanějších místech města a nově také na Špičáckém 
sedle, kde dochází hlavně v zimní sezóně poměrně často 
k dopravním komplikacím.

Pokrok můžeme ohlásit také v naší slíbené snaze o zlepšení 
dostupnosti bydlení pro místní. Výstavba 8 obecních bytů 
nad hasičskou zbrojnicí postupuje dle plánu a pomalu se blíží 
ke zdárnému konci. Můžeme tak slíbit, že se povede dodržet 
termín a do dubna budou byty předány novým nájemníkům.

Tím ale zdaleka nekončíme. Bytů totiž potřebujeme, 
a do budoucna ještě budeme potřebovat, mnohem více. Proto 
projektujeme hned dva bytové domy. Konkrétně bytový dům 
v Šumavské ulici na místě zbourané staré kotelny, která byla 
navíc ekologickou zátěží pro své okolí a bytový dům na městském 
pozemku mezi „Kandahárem“ a „Dominikem“. Zároveň hledáme 
a posuzujeme i další možnosti, jak znovu obnovit obecní 
bytový fond.

Můžeme si to dovolit i díky úspornému hospodaření, díky němuž 
město znovu má finanční prostředky, aby mohlo realizovat 
například zmíněnou bytovou politiku nebo opravy či výstavbu 
infrastruktury. A to včetně té sportovní. Již několik měsíců 
si všichni zájemci užívají hřiště a pumptrackové dráhy v areálu 
Za tratí. Nyní chystáme další velkou věc, kterou bude teoreticky 
kompletní rekonstrukce, ale de facto spíše výstavba úplně nového 
multifunkčního sportoviště u naší základní a mateřské školy. 
Jak všichni určitě víte, stávající hřiště je zastaralé, navíc bylo 
významně poničeno při nedávné povodni. Tuto škodu naštěstí 
zaplatila pojišťovna a právě i peníze z pojištění nám pomohou 
při výstavbě nového krásného sportoviště. Nyní připravujeme 
soutěž o zhotovitele a děláme vše, aby si nové sportoviště mohly 
děti užívat hned od začátku příštího školního roku.

Držte nám palce, ať se práce daří. Děláme ji pro vás.

Kamerový systém je účinným pomocníkem 
v boji proti kriminalitě, rušení nočního klidu atd.

Do dubna bude 8 nových obecních 
bytů předáno nájemníkům.
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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.

Nabídka pronájmu nebytových prostor
Město Železná Ruda nabízí nebytový prostor k pronájmu 
v budově č. 124 (Dům služeb Kralovák) o výměře 215 m2. 
Jedná se bývalou prodejnu potravin Plus (J. Šmíd) v 1. N.P. 

Naše děti se mohou těšit na to, že od září 
budou sportovat na krásném novém hřišti.

přístupnou přímo z parkoviště na hlavní obchodní třídě ve městě, 
v ulici 1. Máje.
Veškeré podmínky pronájmu jsou dostupné na úřední desce 
města www.zeleznaruda.cz.

autor: Filip Brož
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Konání: 8.12.2021, 18:00 hod. 
kompletní znění na www.zeleznaruda.cz
Přítomni: pp. Brož F., Smola, Najman 
P., Brož R., Částka, Šnebergr, Najman J., 
Chalupský, Grund, Mareš, Greiner, Papež
Nepřítomni: -
Omluveni: p. Horek

23/723 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Garáž na pozemcích p. č. 155/27, 
155/46, st. 627/1 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatelé: Manželé Jozef a Marie Šálkovi,
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/724 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda neschvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Obytný dům Železná 
Ruda na pozemku p. č. 347/2 v k. ú. 
Železná Ruda. Žadatelé: Jan a Vendula 
Blackých, … a Aleš a Dagmar Křižanovi,..
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr

23/725 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda neschvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Bytový dům 
Pamferka – stavební úpravy pro 
změnu v užívání, Železná Ruda čp. 63. 
Žadatelé: Ing. Zdeněk a Jana Jandovi, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Šnebergr

23/726 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Stavební úpravy objektu 
Hojsova Stráž čp. 197 „Beránek“. Žadatel: 
Společnost D&FG Šumava III s. r. o., …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry 
na stavbu: Rodinný dům na pozemcích 
p. č. 1/20 a 1/74 k. ú. Alžbětín. Žadatelé: 
Vlastimil a Naděžda Liederbauchovi, …
Pro: pp. Mareš, Najman P., Šnebergr, 
Najman J.
Proti: -
Zdržel se: pp. Brož F., Brož R., Částka, 
Greiner, Grund, Chalupský, Papež, Smola
Nebylo přijato usnesení.

18:27 hod. odešel p. Šnebergr

23/729 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Rodinný dvojdům 
Samoty na pozemku p. č. 413/30 v k. ú. 
Železná Ruda. Žadatel: Ing. Tomáš Běl, …

USNESENÍ č.23 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda
Pro: pp. Brož F., Brož R., Částka, Grund, 
Mareš, Najman J., Najman P.
Proti: pp. Chalupský, Papež, Greiner
Zdržel se: p. Smola

23/730 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Rodinný dům na pozemku parc. 
č. 1270/55 k. ú. Hojsova Stráž. Žadatelé: 
Michal Hrubý, … a Miroslava Hrubá, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: p. Grund

23/731 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Hobby dílna na 
pozemku p. č. 400/13 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatel: Josef Průcha, …
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: -

18:31 hod. se vrátil p. Šnebergr

23/732 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Rodinný dům na 
pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatel: Ing. Martin Jiránek, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/735 - Zastupitelstvo města Železná Ruda 
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na 
stavbu: Novostavba rodinného domu na 
pozemku p. č. 155/68 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatelé: Manželé Aleš a Soňa Ryškovi, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/737 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: Stavební úpravy hotelu 
Ostrý – p. č. st. 156/1, p. č. 695 Železná 
Ruda. Žadatel: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ 
ŽELEZNIČÁŘŮ, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/738 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání 
nového územního plánu žádost o 
změnu územního plánu na pozemku 
p. č. 272/4 v k. ú. Špičák za účelem 
výstavby objektu pro trvalé bydlení. 
Žadatelé: Václav a Anna Pinkrovi, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/739 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání 
nového územního plánu žádost o změnu 

územního plánu na pozemku p. č. 290/9 v 
k. ú. Železná Ruda na plochu „Všeobecné 
obytné území pro bydlení a rekreaci“. 
Žadatel: Karel Chanasz, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/740 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání 
nového územního plánu žádost 
o změnu územního plánu na pozemcích 
p. č. 272/3, 272/40 v k. ú. Špičák za 
účelem výstavby objektu rodinného domu 
určeného k trvalému bydlení. Žadatelé: 
Jan a Mgr. Miroslava Haisovi, …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/741 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda odkládá do doby projednání 
nového územního plánu žádost o 
změnu územního plánu na pozemcích 
p. č. 1270/2, 1270/4, 1270/14 v k. ú. 
Hojsova Stráž za účelem modernizace 
areálu hotelu Na Stráži. Žadatel: 
společnost Bohema travel spol. s r. o., …
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
23/744 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje kupní cenu 66.500,- Kč za 
pozemky p. č. 4/7 a p. č. 4/8 v k. ú. Debrník 
u Železné Rudy dle návrhu ČD, a.s.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

23/746 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje prodej pozemku 
p. č. 155/77 o výměře 40 m2 v k. ú. Železná 
Ruda ve prospěch pana Jiřího Najmana, … 
za cenu 220,-Kč/m2.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Papež, Najman J.

23/747 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje prodej pozemku 
p. č. 155/78 o výměře 33 m2 v k. ú. Železná 
Ruda ve prospěch manželů Miroslava 
a Radky Hrstkových, … za cenu 
220,-Kč/m2.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p.Papež

23/750 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje revokaci usnesení. 
č. 21/679 ze dne 13. 09. 2021 o nákupu 
stroje - univerzální nosič LADOG T 1700.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -
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23/751 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje nákup automobilu pro 
Technické služby za cenu do 420 tis. 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
Kupní smlouvy.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

23/754 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
Města Železná Ruda č. 3/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. Příloha č.4 u zápisu.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/755 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku Města Železná Ruda č. 4/2021 
o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. Příloha č. 5 u zápisu.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/756 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje rozpočet města Železná 
Ruda pro rok 2022 takto: 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 
72 500 000.- Kč. 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 
109 910 000.- Kč
Rozpočet se schvaluje jako schodkový, 
přičemž schodek rozpočtu bude uhrazen 
finančními prostředky z minulých let.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Papež, Šnebergr

23/759 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje účelový peněžitý dar 
na léky ve výši 600,- Kč/osobu ve věku 
62 – 70 let a ve výši 1 000,- Kč/osobu 
ve věku 71 a výše, pro občany, kteří 
mají trvalý pobyt ve městě Železná 
Ruda a kteří dovrší příslušný věk 
v roce 2021. Peněžitý dar bude čerpán 
prostřednictvím dárkové poukázky vydané 
na správním odboru města.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/760 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda projednalo a schválilo s platností 
od 1. 1. 2022 cenu vodného a stočného pro 
rok 2022. Cena vodného pro rok 2022 činí 
37,85 Kč /m3 bez DPH a cena stočného 
pro rok 2022 činí 42,50 Kč /m3 bez DPH.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/761 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje přijetí účelové dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 

programu „Mikrogranty Plzeňského 
kraje na podporu a oživení kulturních 
a uměleckých aktivit pro rok 2021“, 
určené na „Večer pro Železnorudsko“, ve 
výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu města 
Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem 
příslušných smluv.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/763 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje poskytnutí peněžitého 
daru Luboši Novotnému na pořízení 
handbiku pro vozíčkáře ve výši 20 000.- Kč 
a pověřuje starostu města Železná Ruda 
Ing. Filipa Smolu podpisem darovací 
smlouvy.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/766 - Na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje zastupitelstvo města 
Železná Ruda uzavření kupní smlouvy 
s nejvýhodnějším uchazečem veřejné 
zakázky na dodávky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů - „Stroj pro úpravu 
běžeckých stop – sněžná rolba“, a to se 
společností TopKarMoto s. r. o., Sídlištní 
22, 564 01 Dlouhoňovice, IČ: 25409891 
(cena 3 985 000.- Kč bez DPH) a pověřuje 
starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpisem.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

23/767 - Na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje zastupitelstvo města 
Železná Ruda uzavření smlouvy o dílo 
s nejvýhodnějším uchazečem veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební 
práce zadávané mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
- „Alžbětín – místní komunikace 
včetně napojení na silnici I/27“, a to se 
společností FINAL KOM s. r. o., … (cena 
1 740 000.- Kč bez DPH) a pověřuje 
starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpisem.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

23/768 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje prodej rolby PistenBully 
100 ve prospěch společnosti TopKarMoto 
s. r. o., … za cenu 771.375.- Kč včetně 
DPH.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

23/770 - Zastupitelstvo města 
Železná Ruda schvaluje odměny pro:

- předsedu přestupkové komise za rok 
2021 ve výši 20 000,-Kč,
- členy přestupkové komise za rok 2021 
ve výši 5 000,- Kč,
- lesního správce města Železná Ruda 
za rok 2021 ve výši 20 000,-Kč.
Pro: 11 
Proti: - 
Zdržel se: p. Papež

23/771 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda schvaluje peněžitý dar fyzickým 
osobám, které mají trvalý pobyt ve městě 
Železná Ruda k 31. 12. 2021, a to ve výši 
800.- Kč. Důvodem daru je stabilizace 
a motivování těchto osob k tomu, aby 
i nadále zachovali svůj trvalý pobyt ve 
městě Železná Ruda. Dlouhodobě totiž 
dochází k odlivu obyvatel z města Železná 
Ruda, přičemž město Železná Ruda usiluje 
o zamezení tohoto negativního jevu všemi 
dostupnými prostředky.
Pro: 12 
Proti: - 
Zdržel se: -

23/773 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí zprávu finančního 
výboru.

23/774 - Zastupitelstvo města Železná 
Ruda bere na vědomí zprávu Osadního 
výboru Hojsova Stráž.

fb
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ROZHOVOR
Železnorudsko je oblast, která se 
může pyšnit několika rodáky, kteří 
se proslavili ve svém oboru a díky 
svému talentu o nich vědí nejen 
u nás, ale často i po celém světě. 
Jedním z nich je bezpochyby běžec 
na lyžích Martin Jakš.

ŽZ: Martine, ty ses sice narodil v Plzni, 
ale když ti bylo 5 let, přištěhovala se 
tvoje rodina do Železné Rudy a usadili 
jste se v místním hamru. Můžeme 
tě tedy jistě považovat za „našeho“. 
Kdy jsi poprvé stál na běžkách, 
pamatuješ si to?
MJ: Vlastně si na první kroky 
na běžkách moc nepamatuji. Akorát 
z fotek z dětství si uvědomuji, že poprvé 
jsem stál na lyžích, když jsme právě jezdili 
na hamr ještě jako na chatu, takže kolem 
domu jsme pochodovali na lyžích, ale 
to byly ještě takové ty žluté plastové. 
ŽZ: Jsi ze tří sourozenců, máš ještě 
starší sestru Barboru a mladšího bratra 
Marka. To je plná chalupa dětí. Jsi rád, že 
se rodiče rozhodli odejít z města a usadit 
se na Šumavě?
MJ: Chalupa byla doslova plná dětí, 
protože jsme bydleli dohromady ještě 
s rodinou od mamky bráchy a ti měli dvě 
děti - Honzu a Aninu, tak jsme si společně 
užili hodně zábavy. Na dětství na Rudě 
vzpomínám rád a zpětně si nedokážu 
představit, že by nebylo na horách.
ŽZ: Základní školu jsi tedy absolvoval 
v Rudě. Tvým třídním učitelem byl 
Ctirad Drahorád, nynější pan ředitel. 
Jak na něj vzpomínáš jako na učitele?
MJ: Se Ctiradem jsme měli díky 
společnému trénování v klubu, které 
bylo dříve, asi více kamarádský vztah 
než by se možná na učitele a žáka 
patřilo. Ale vzpomínám si, že mě vlastně 
dokázal i okřiknout, když jsem něco 
provedl. Byl dobrým učitelem i trenérem 
a myslím, že  nás vedl správnou cestou.
ŽZ: U pana Drahoráda (Jakšův první 
trenér - pozn. red.) jsi pak sbíral první 
zkušenosti s běžeckým lyžováním. 
Začínal jsi ale na lyžích sjezdových. 
Kdo a co ovlivnilo rozhodnutí, že běžky 
vyhrají?
MJ: Chodil jsem nejdříve do skiklubu 
k panu Janďurovi, kde mě to také hodně 
bavilo a na sjezdovkách i v tělocvičně jsme 
se lecčemu naučili a bylo to fajn. Jednou 
v létě jsem ale náhodou vyrazil na běžecký 
trénink s Petrou Markelovou a s novou 
skupinou, která víc běhala a nakonec 
jsem začal docházet na jejich tréninky 
pravidelně. Až s příchodem zimy jsem 

postupně zjistil, že si budu muset začít 
shánět běžky. Byla tam dobrá parta a bavilo 
mě to, a tehdy jsem to neviděl ani jako 
rozhodování mezi jedním a druhým. Ale 
možná, že rodiče mne někam směřovali.
ŽZ: Zpětně je jasné, že to bylo správné 
rozhodnutí, protože tvoje sportovní 
kariéra byla velmi úspěšná a byla 
radost ji sledovat. Absolvoval jsi stovky 
závodů po celém světě. Prozraď, která 
sportovní událost byla pro tebe tou top 
a na kterou bys nejraději úplně 
zapomněl?
MJ: Tady bych asi vybral z každého 
konce dvě. Ty nejcennější pro mne byly 
titul mistra světa do 23 let a bronzová 
medaile na OH ve Vancouveru. A 
z těch nejhorších byl jeden závod na MS 
do 23 v Tarvisiu, kde jsem měl už bojovat 
o medaili, ale skončil jsem až  43. A pak si 
jako odstrašující připomínám můj rozběh 
na MS v Liberci. Tam se nám hned po 
mém úvodním úseku rozplynula šance 
na medaili. A ještě vlastně hodně vysoko 
řadím poslední olympiádu v Koreji, kde 
jsem byl třikrát v desátého místa.
ŽZ: V polovině listopadu minulého roku 
jsi společně se starostou Železné 
Rudy Filipem Smolou odhalil vitrínu 
tvých sportovních úspěchů v našem 
Environmentálním centru. S myšlenkou 
zveřejnění věcí z tvojí kariéry přišla 
vaše maminka Jana. Působíš jako velmi 
skromný kluk, ale věřím, že ti to udělalo 
radost, je to tak?
MJ: Ano, je to pro mě čest, že jsem 
se takto stal trochu součástí expozice 
historie lyžování v Železné Rudě a děkuji 
všem, kteří se na této akci podíleli. Celé 
Environmentální centrum, kterého je 
expozice součástí, je velmi povedené 
a všem bych doporučil jeho návštěvu.

ŽZ: Aktivní sportovní kariéra je tedy 
za tebou. Už během ní ale začala nová 
etapa tvého života, stal se z tebe manžel 
(manželkou M. Jakše je od roku 2011 
Helena Kreuzigerová – pozn. red.) 
a tatínek. A zase jste docela velká rodina, 
máte tři děti. Už jsou z nich závodníci
na lyžích?
MJ: Trávíme s dětmi hodně času venku 
v přírodě a pohybujeme se tak často 
v létě na kolech a v zimě zase na lyžích. 
Mají ke sportu tedy blízko. Jako zpestření 
jsem je začal brát i na závody a asi právě 
kvůli jejich touze dostat se na lepší příčky 
pak přišly s tím, že by rády začaly chodit 
do skiklubu ve Vimperku. Takže nyní už 
trochu trénují a myslím, že je to také baví.
ŽZ: V profesním životě jsi zaznamenal 
obrat o 180 stupňů – z profesionálního 
sportovce se stal muž působící 
v gastronomii a službách, protože vedeš 
hotel Rankl na Horské Kvildě. Jak jsi 
k tomu přišel a baví tě to?
MJ: Skok to byl veliký a vlastně také 
náhodou. Po konci kariéry jsem měl 
několik nabídek kolem sportu, kde bych 
mohl začít pracovat, ale bohužel se 
postupně všechny rozplynuly, a tak jsem 
musel spíše hledat. Nakonec jsem našel 
podobný hotel jako je Rankl v Německu, 
kde jsem krátce působil a pak se náhodou 
uvolnila pozice na Ranklu, a tak jsem to 
zkusil. První měsíce a roky byly někdy 
krušné, ale nyní mám za sebou už tři roky 
a musím říct, že mě to také baví.
ŽZ: Ve světě sportu se ještě pořád 
pohybuješ. Jsi partonem závodu 
Šumavský Skimaraton, tzv. Šumavák. 
Ten se letos pojede na konci února. Je 
na co se těšit?

archiv Martina Jakše
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SPORT

Kromě všeobecně známých nedozírných 
škod v celé společnosti, způsobila 
covidová  pandemie velké škody v různých 
odvětvích sportu. Značné škody vznikly 
i v oblasti vedení mládeže ke sportu. 
Ukázaly to i první  sjezdařské závody na 
Špičáku po třech letech. Na tradičních 
územních kvalifikačních závodech se 
zúčastňovalo dříve přes 100 závodníků  
z desítek oddílů z celé republiky. Nově 
obnoveného závodu ve dnech 22. a 23. 
1. se zúčastnilo pouhých 60 závodníků z 
deseti oddílů. Je potěšitelné, že úspěchy 
slavili především závodníci z šumavských 
oddílů. Z pověření Krajského svazu lyžařů 
uspořádali tyto dva slalomy členové TJSA 
Špičák na Sportovním areálu Špičák. 
Závodníci šumavských oddílů v nich 
dosáhli následujících výkonů: 

Kategorie
Mladší žačky:
1. a 2. Šimáková Veronika - Sokol Špičák, 
2. a 3. Částková Agáta - ABC Team Žel. 
Ruda, 7. a 9. Matějková Emma - SK Žel. 

Sjezdaři po tříleté pauze konečně opět závodili na Špičáku
Ruda , 6. a 11. Tobiášová Emma - ABC 
Team Žel. Ruda a 8. a 11. Štěpánková Jana 
- SK Žel. Ruda
Mladší žáci:
2x 1. Hrbáček Matěj - Arnika Plzeň, 1x 2.  
Hejda Václav - SO Špičák, 1x 3. Dlouhý 
Vítek a Jan Urbánek - SA Špičák
Starší žačky:
1. a 3. Eismanová Tereza - Slj Plzeň, 
2x 4. Lebová Kristína - SO Špičák
Starší žáci :
2x 1. Jan Schejbal - SK Železná Ruda, 
jednou 2. Špičák Jakub - SA Špičák
Juniorky :
2 x 1. Nicole Zemanová - SA Špičák
Junioři: 
1. a 2. Ševčík Jiří, 3. a 9. Adam Hladík, 
1x 4. Jan Ruml a 2x osmý Špičák Vojtěch 
- všichni SA Špičák 
Muži:
2x 1. Koryťák  Milan ml. - SA Špičák, 3. a 
5. Filip Malán - Arnika Plzeň, 3. a 5. Tolar 
Jakub SO Špičák, 5. a 8. Müler Filip - SO 
Špičák

Ženy:
1. a 2. Eölösová Eva - SA Špičák, jednou 
2. Sedláčková Iva - Arnika Plzeň

Jaroslav Frič 

autor: Jaroslava Schejbalová autor: Jaroslava Schejbalová

MJ: Jsem rád, že u sportu mohu 
po aktivní kariéře alespoň takto ještě 
s něčím pomoci, protože sportu všeobecně 
fandím. Jsem patronem České olympijské 
nadace a ambasadorem plzeňské 
Akademie individuálních sportů. No a na 
Šumaváku se snažím také trochu pomoci. 
Letos by měly být novinkou závody 
pro děti zdarma a pro předem přihlášené 
dokonce s dárkem. A pokud bude dostatek 
sněhu a epidemie v mezích, tak se můžeme 
všichni těšit na čerstvý šumavský vzduch 
a pěkné sportovní výkony.
ŽZ: Poslední otázkou se přesuneme 
do čistě teoretické roviny. Pokud by ti, 
Martine, nebyl dán do vínku sportovní 

talent a ty jsi měl vystudovat nějaký obor 
a pak se mu věnovat profesně. Co by 
to bylo?
MJ: Nad podobnou otázkou jsem také často 
uvažoval, zejména pak při rozhodování, 
jaké školy zvolit. Jsem ale v tomto směru 
tak nevyhraněný, že mám problém najít 
jeden obor, který by mne bavil více 
než jiné, a který by byl od dětství třeba 
mým snem.

S Martinem Jakšem si povídala 
Mirka Frenzlová

archiv Martina Jakše

Těchto závodů se nemohli zúčastnit 
všichni, kteří se i nadále věnují tomuto 
krásnému, ale náročnému sportu. Ti se jistě 
představí při dalších příležitostech a i na 
ně se dostane pochvala v našich novinách. 
Stejně tak se dočkají náležitého uznání ti, 
kteří se prvého závodu nemohli zúčastnit 
z důvodu účasti na republikových nebo 
i mezinárodních závodech. O všech úspěších 
budeme informovat v příštích vydáních. 
Dopředu můžeme prozradit, že se jedná 
o reprezentanty ČR Marka Müllera, Báru 
Zíkovou ze Sokola Špičák a Davida Jandu 
z SA Špičák, a dále pak o Adama Maxu, 
Emu Vanišovou z SA Špičák i o další, kteří 
již dosáhli  nebo budou dosahovat úspěchů 
v závodech FIS a RKZ. A samozřejmě 
nezapomeneme ani na výsledky 
z tradičního Šumavského pohárku, kde se 
dostane i na naše nejmenší závodníčky.
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DORAZILO DO REDAKCE

Sázíme budoucnost
Iniciativa Sázíme budoucnost představuje výzvy pro první čtvrtletí 
letošního roku.

Tip 1
Máte ve svém okolí stromového velikána? Přihlaste ho 
do ankety Strom roku 2022. I letos můžete rozhodnout o tom, 
které stromy budou bojovat o titul Strom roku v populární anketě. 
Pokud máte ve svém okolí strom, který si zaslouží pozornost, 
či potřebuje péči, podělte se s námi o jeho příběh a nominujte 
ho do 22. dubna do letošního ročníku na www.stromroku.cz. 
Navrhnout svého favorita může kdokoliv. Pamatujte jen, že silný 
příběh sám vítězství nezajistí. Proto hledáme stromy obklopené 
také silnou komunitou, jejíž podpora a odhodlání jim k vítězství 
pomůže. 
Tip 2
Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která 
chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny 
a odolnost měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 2019 
vysadil strom mimo les a registruje ho do interaktivní mapy 
na www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa 
poskytuje unikátní přehled o druzích a počtech vysazených 
stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení 
v České republice zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy 
i takový, který jste vysadili třeba u vás na zahradě. 

Tip na únor
Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom roku
Českou republiku bude letos v mezinárodní soutěži Evropský 
strom roku reprezentovat Zpívající lípa z obce Telecí. Její 
přízvisko odkazuje k dobám husitským, působení Českých bratří 
a jejich pronásledování. Podle pověsti se tehdy v její dutině 
ukryl bratr Jiroušek, který zde přepisoval zakázané knihy a písně 
a při tom si je prozpěvoval. Znělo to, jako kdyby lípa zpívala. 
Tento krásný památný strom můžete podpořit v bezplatném 
online hlasování na stránce www.evropskystromroku.cz 
od 1. do 28. února 2022.

Anna Poledňáková, 
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

autor Marek Olbrzymek

Knihovna ožívá dětmi!
V lednu jsme nejen pro naše děti zprovoznili velkou dotykovou 
projekci, která je teď naším zábavným společníkem. Děti si tak 
u čtení a půjčování krásné literatury mohou zároveň malovat 
obrázky a do budoucna využijeme jistě i spoustu naučných her a 
programů. Na své si ale přišli i dospělí u lednových novinkových 
knih. V nabídce nechybí autoři jako Patrik Hartl, Radka 
Třeštíková, Pawla Hawkins, Vlastimil Vondruška a mnoho dalších. 

Mladé čtenáře jistě potěší nový díl série o Malém Poseroutkovi 
nebo titul Jak napálit rodiče. Za zmínku stojí určitě i velmi 
emotivní kniha podle skutečného příběhu s názvem Matky, která 
pojednává o záměně vajíček během umělého oplodnění. Pokud 
vás zaujala některá z novinek, nebo byste rádi jakoukoliv jinou 
knihu, neváhejte a navštivte městskou knihovnu v Železné Rudě.

Krásné zasněžené dny přeje
Marcela Skřivánková,

knihovnice

PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Zprávičky ze školky
Počasí nás obdarovalo sněhem, který děti milují. V okolí školy 
se objevili sněhuláci a sněhové hrady. Došlo i na bobování 
a koulování – prostě dětské radosti. Cílem procházek se stal 
Vánoční strom s betlémem a anděly, k tichému rozjímání jsme 
navštívili místní kostel. Poslední týden před Vánoci si děti 
ve třídách ozdobily stromečky, pod kterými se objevily nové 
hračky, ze kterých se zaradovala nejedna dětská dušička.   
Vánoční čas ukončili Tři králové, kteří popřáli všem štěstí 
a zdraví. Že ho budeme potřebovat nás přesvědčila ne příliš 
příznivá epidemiologická situace. Bohužel, nevyhnula se ani naší 
školce, takže všechny třídy postupně zažily karanténu. 
Předškoláci dostali darem od manželů Sekelových 
a Hozmanových herní panel, za který velmi děkujeme. Stal se 
neodmyslitelnou herní pomůckou.
Naše děti jsou nám svojí bezprostředností a veselou hravostí 
příkladem, jak přežít i těžké chvíle, umět se radovat z každého 
dne a nepodléhat chmurným náladám. 

Hana Königová autor: Hana Königová
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Západočeská část ŠUMAVY, ŽELEZNORUDSKO, hostí 
v termínu 18. - 20. 2. 2022 podnik série světového poháru 
PARASKI WORLD CUP 2022.

PARASKI spojuje parašutistickou disciplínu přesnost přistání 
a sjezd na lyžích - obří slalom. Disciplína PARASKI vzniká 
roku 1950 v alpských zemích, kde prvotním účelem byla 
nutnost poskytnutí první pomoci a záchrana raněných osob 
ve špatně přístupném horském terénu. Tj. seskok záchranářů 
do bezprostřední blízkosti raněného, poskytnutí první pomoci 
a následný transport raněného pomocí lyží do lépe přístupného 
terénu pro poskytnutí další pomoci. Tolik z historie.

A co bude 18. - 20. 2. 2022 na ŠUMAVĚ k vidění? Závod startuje 
již v pátek 18. 2. 2022 v dopoledních hodinách obřím slalomem na 
sjezdovce č. 3. šumavského lyžařského areálu ŠPIČÁK, následně 
(páteční odpoledne) se přesouvá na dojezd areálu SAMOTY, téměř 
v samém centru Železné Rudy, kde bude zahájena parašutistická 
část a to seskoky parašutistů na přesnost přistání. Sportovci cílí na 
terč o velikosti 2 cm. Ano je to skutečně tak, nejedná se o překlep. 
Cíl tzv. nula má opravdu průměr pouze 2 cm. Pokud nevěříte, 
přijďte se určitě podívat. Hlavní parašutistická část závodu pak 
pokračuje v sobotu 19. 2. 2022 a to po celý den opět na dojezdu 
lyžařského areálu SAMOTY. Seskoky budou prováděny z výšky 
1000 m, z dvoumotorového letounu SHORT Sc 7 SKYVAN. 
Letouny budou startovat z důvodu ochrany vzácné šumavské 
fauny z ploch mimo Národní park, popř. Chráněnou krajinnou 
oblast ŠUMAVA.
O nejlepší umístění se zde ve výše uvedených disciplínách poperou 
závodníci a týmy z České Republiky, Rakouska, Německa, Ruska, 
Francie, Švýcarska, Itálie, Nizozemí, Slovinska a dalších zemí.

Série Světového poháru tuto zimu zavítá ještě do Itálie 
a Rakouska. Březnový závod v Rusku byl bez náhrady zrušen. 
Koho by tato disciplína zajímala více, může si nastudovat pravidal 
„paraski“ soutěže na stránkách Mezinárodní letecké federace FAI.  
Závod se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje paní 
Ilony Mauritzové a za plné podpory města ŽELEZNÁ RUDA.

PARASKI WORLD CUP, ŠUMAVA 2022

Jan Bečka, 
předseda Aeroklubu Plzeň Bory, 

www.aplzen.cz

Pokud pečujete o své rodiče či prarodiče nebo dítě se zdravotním 
postižením nebo jinou blízkou osobu či souseda, pak právě vám 
je určena anketa, jejímž cílem je zmapovat zájem a potřebnost 
odlehčovacích služeb na Klatovsku. Jedná se o služby, které zajistí 
potřebnou péči o nemohoucí osobu, a to buď přímo v domácnosti 
pečovaného, nebo v pobytovém zařízení, kam je pečovaná osoba 
na určitý čas umístěna. Takovéto odlehčení péče umožní pečujícím 
osobám nezbytný odpočinek a načerpání sil, možnost vyřídit si 
potřebné záležitosti či např. absolvovat zdravotní zákroky apod.
Anketa je anonymní a je možné ji vyplnit do 28. 2. 2022 
elektronicky. Odkaz naleznete na webových stránkách města 
Klatovy (https://www.klatovy.cz), pod záložkou „Městský úřad“ 
– „Sociální služby“ – „Aktuálně“. Názory a potřeby pečujících 
osob budou důležité při jednáních o tom, jak případně odlehčovací 
služby na Klatovsku zajistit. 
Služby pro pečující osoby jsou jedním z témat, kterým se aktuálně 
zabýváme při komunitním plánování sociálních služeb. Dalšími 
tématy, která budeme v nejbližší době společně probírat, je např. 

Pečujete o člena rodiny a chybí vám čas na odpočinek, vyřízení nezbytných 
záležitostí na úřadech či na potřebnou zdravotní rekonvalescenci?

zajištění dostupného a sociálního bydlení v regionu a nedostatek 
lékařů a zdravotního personálu. 
Pokud se zajímáte o sociální služby, které pomáhají lidem 
v tíživých situacích, a o jejich další rozvoj, bližší informace o 
komunitním plánování sociálních služeb získáte na webových 
stránkách města Klatovy, kde jsou v záložce Městský úřad a 
Sociální služby pravidelně zveřejňovány pozvánky na společná 
setkání a další informace. 
Všechny aktivity probíhají v rámci projektu „Aktualizace 
komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na Klatovsku“, který je podpořen finančními prostředky 
z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/001515.
Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
v partnerství s městem Klatovy.

Tereza Eberlová,
Centrum pro komunitní práci

archiv Aeroklubu Plzeň Bory
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Vážení čtenáři,
po roce je opět čas na menší ohlédnutí za naší činností během uplynulého roku. Kromě výjezdů, kterých bylo v naší oblasti opět 
přes 180, ke kterým vyjížděla místní stanice HZS, naše jednotka zasahovala pouze u 26. Z tohoto pohledu byl pro nás minulý rok 
nejklidnějším za posledních minimálně 20 let. Náš sbor se po dvouleté odmlce opět zhostil prodeje občerstvení během Železnorudských 
slavností, pořádali jsme dětský den, byť kvůli pandemii v omezené míře. Pro pandemická omezení se opět nekonal hasičský bál, 
ale snad si to brzy vynahradíme.

Události za prosinec 2021 a leden 2022:
27. 11. 2021 – K úniku látek na silnici jsme vyjeli jako posilová 
jednotka za stanicí HZS Železná Ruda. Vzhledem k většímu 
úniku nafty přes město až na Špičák jsme dovezli zásoby sorbentu 
a začali uklízet komunikaci ve spolupráci s HZS na přidělených 
úsecích.
30. 11. 2021 – Železniční dopravní nehoda se stala kousek za 
vlakovou zastávkou Brčálník, kde vlak najel do většího spadlého 
stromu přes koleje. Z důvodu dostatku sil a prostředků se část 
jednotky vrátila na zbrojnici, aby zabezpečila výjezd k případné 
další události. Zbytek na místě vyčkal společně s jednotkou HZS 
Železná Ruda do přistavení náhradní autobusové dopravy a poté 
pomohl s evakuací osob z vlaku. O odstranění stromu se postarali 
hasiči Správy železnic.

3. 12. 2021 – Jako posilová jednotka za stanicí HZS Železná 
Ruda jsme vyjeli k odstranění norných stěn, které byly umístěné 
na potoce Řezná poté, kde na nedaleké vlakové zastávce ŽR – 
centrum před několika týdny vytekla z motorového vlaku nafta 
a hrozilo, že by mohla zatéct právě do blízkého potoka. To se 
naštěstí nepotvrdilo.
4. 1. 2022 – Stanice HZS ŽR zasahovala u padlého stromu přes 
silnici a my jsme vyjeli poprvé v tomto roce. Bylo to k utržené 
střeše obslužné budovy vleku na Pancíři. Silný nárazový vítr, 

který zasál republiku, způsobil odtržení plechové krytiny a hrozil 
její pád na vozidla nebo budovu restaurace s rozhlednou. Pomocí 
kurtů, popruhů a vázacích prostředků byla střecha provizorně 
zajištěna proti dalšímu pohybu.
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Statistika zásahů 2021
Během uplynulého roku jsme zasahovali u nejmenšího počtu 
událostí za posledních 20 let. Jak je z grafu patrné, výrazný 
úbytek nastal již v roce 2018, kdy zde vznikla stanice Hasičského 
záchranného sboru, která zajišťuje řešení většiny událostí.

Proč se stát členem JSDH nebo SDH a co to vlastně obnáší?
Členem Sboru dorbovolných hasičů (SDH) se může stát 
každý – ať už mladiství, žena nebo důchodce. Povinnosti člena 
SDH jsou vesměs jen příjemné – být aktivní, účastnit se akcí 
a pomáhat při jejich realizaci (členské schůze, valná hromada, 
spolupořádání různých akcí – stavění májky, dětský den, 
Železnorudské slavnosti, hasičký bál, …). Odměnou za to jsou 
společné akce (výlety za kolegy z partnerského města Aldena 
v Itálii, různé společné poznávací výlety, … záleží, co si 
vymyslíme). Než se staneš členem SDH, musíš nás ale přesvědčit, 
že o to máš zájem. Proto pokud zájem máš nebo si nejsi jistý, 
ale chceš to zkusit, neboj se a obrať se na nás. Můžeš nám 
napsat na facebook nebo přijít do hasičárny. Domluvíme se, 
ukážeme co a jak a pak se uvidí…
Co nás dále trápí, je nedostatek členů Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH). To jsou ti, co vyjíždí 
k zásahům. Členem této jednotky už se ale nemůže stát jen tak 
někdo. Musíš být starší 18 let, mít dobrou fyzickou kondici 
a projít zdravotními prohlídkami. Musíš mít chuť učit se novým 
věcem, postupům, účastnit se školení, výcviků a kurzů, které 
se ti můžou hodit i v běžném životě. Samozřejmě bychom 
uvítali i řidiče nákladních automobilů (sk. C), jako strojníky, 
ale není to nutnost.
Jako člen jednotky se dostaneš k zajímavým událostem (díky 
kategorii naší JSDH jako JPO II se dostaneš ke všem typům 
událostí – dopravní nehody, požáry, technické pomoci, živelní 
pohromy, …), dále ke speciální technice a do akcí jako málokdo. 

Přidej se k nám a získáš spoustu výhod!

Stejně tak se ti dostane společenského uznání, drobné finanční 
odměny, ale i skvělého pocitu, když pomůžeš lidem v nouzi 
nebo zachráníš život. Jestli máš zájem pomáhat, neváhej 
a ozvi se nám. Výcvik nového hasiče trvá několik měsíců, a proto 
je dobré začít co nejdřív. Můžeš se nám ozvat na facebook nebo 
přijít osobně do hasičárny. Rádi ti přesně vysvětlíme a ukážeme, 
co to obnáší…

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR

My jme tedy vyjížděli k 10 dopravním nehodám z toho 
ke 2 železničním. Dále ke 3 menším požárům, 9 technickým 
pomocem a ke 4 únikům látek.
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ITC A EC INFORMUJE
Měsíc leden se nesl v podobě příprav nové výstavy historických 
fotografií a pohlednic ze Železnorudska, která je i nadále velmi 
navštěvovaná a ptá se po ní mnoho návštěvníků. Po výstavě 
mobilních telefonů, která probíhala před rokem a půl, je to zatím 
nejžádanější výstava. Zároveň můžete v naší expozici v Kabinetu 
jelena potkat nového člena výstavy – rysa Rica, kterého jsme 
získali od Národního parku Šumava. Tento rys žil více jak deset 
let na Železnorudsku, bohužel jeho život skončil pod koly vlaku 
v Alžbětíně. S pracovníky parku jsme pro vás připravili nástěnnou 
tabuli s povídáním, fotkami a mapou, abyste se o Ricovi mohli 
dovědět více. Díky průběžnému monitoringu rysů, který probíhá 
po celém území NP Šumava a Bavorský les, nasbírali pracovníci 
obou parků zajímavé informace o jeho pohybu a chování.

A co nás čeká v únoru? Protože epidemie covidu sílí, odkládáme 
akce ve vnitřních prostorách až na březen, kdy doufáme, že se 
celá situace zlepší. To vše nám ale nebrání vyhlásit již třetí ročník 
fotosoutěže pro děti základních škol. Opět budeme soutěžit ve 
dvou věkových kategoriích a své dvě soutěžní fotografie 
můžete zasílat na envicentrum@zeleznaruda.cz do 15. 3. 2022 
(viz plakátek  v tomto čísle zpravodaje). Vítězové si opět 

odnesou hezké ceny, které do soutěže věnuje město 
Železná Ruda. Členy naší soutěžní poroty zůstávají 
Kateřina Červená, Jitka Chaloupková, Ctirad Drahorád, 
Petr Najman a Filip Brož. Ale letos se k nim přidají i dva 
profesionální fotografové Vladislav Hošek a Jakub Kasl. 
Všem patří velké díky za čas a ochotu se soutěži věnovat ve svém 
volném čase! 

Současně nám začíná období masopustů, které můžeme 
po konzultaci se státní hygienou realizovat. Samozřejmě je třeba 
dodržovat proticovidová opatření. Ve spolupráci s podnikateli, ale 
i soukromými osobami na Železnorudsku (Hojsova Stráž 
a Železná Ruda), s městem Železná Ruda, Železnorudským 
folklorním souborem Hořec a Hořeček a Unií rodičů 
připravujeme hned dva masopusty – první v Železné Rudě 
19. 2. druhý v Hojsově Stráži 26. 2. (viz plakátky v tomto čísle 
zpravodaje). Vstup je volný a všichni jste srdečně zváni!

Barbora Kučeravá,
vedoucí ITC a EC

Masopust na Železnorudsku
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Ve čtvrtek 20. 1. 2022 proběhla 
od 17 hodin v budově Environmentálního 
centra v Železné Rudě vernisáž dlouho 
připravované i očekávané výstavy, 
která představuje Železnorudsko 
a jeho okolí ve starých fotografiích 
a pohlednicích. Návštěvníci zde mohou 
vidět známá místa jako třeba Černé 
a Čertovo jezero, hotel Rixi nebo hotel 
Prokop na nejstarších pohlednicích již 
z přelomu 19. a 20. století, dále fotografie 
a pohledy z dob předválečných 
i poválečných. Ale najdou zde také obrázky 
zaniklých osad nebo míst, která znají už 
jen opravdoví pamětníci nebo těch, která 
už dnes ani nenajdeme.   

autor: Filip Brož

autor: Mirka Frenzlová

V Železné Rudě probíhá 
zajímavá výstava

Podklady k výstavě poskytli místní 
obyvatelé a pamětníci, Muzeum Šumavy 
Sušice, Museum fotoateliér Seidel, archiv 
Environmentálního a informačního centra 
a největší množství pohlednic poskytl 
sběratel pan Jaroslav Nechvátal, za což mu 
tímto moc děkujeme. Poděkování patří také 
žákům 6. a 7. třídy základní školy, kteří 
pod vedením paní učitelky Katky Červené 
pomáhali v rámci výtvarné výchovy 
pracovnicím infocentra s přípravou 
a instalací fotografií do rámů. 
Výstava potrvá až do 18. 4. 2022 a my 
doufáme, že bude mít stejný úspěch jako 
zmiňovaná vernisáž, kterou uvedl pan 
starosta Filip Smola a proběhla za velmi 
přátelské atmosféry. Věříme, že si najdete 
cestu k nám do infocentra a potěšíte se 
pohledem na místa známá i neznámá nebo 
nostalgicky zavzpomínáte.

Ivana Vybíralová,
ITC a EC

 

  Environmentální centrum ve spolupráci s fotografyEnvironmentální centrum ve spolupráci s fotografy
Vladislavem Hoškem a Jakubem Kaslem, ZŠ v ŽeleznéVladislavem Hoškem a Jakubem Kaslem, ZŠ v Železné

Rudě a městem Železná Ruda pořádajíRudě a městem Železná Ruda pořádají

FOTOSOUTĚŽ PRO DĚTIFOTOSOUTĚŽ PRO DĚTI  
"LYŽE A JÁ""LYŽE A JÁ"

  
  Své fotografie zasílejte na: envicentrum@zeleznaruda.cz do 15. 3. 2022.

Každý účastník zašle maximálně DVĚ své nejlepší fotografie.
Aby byly fotky přijaty, je třeba uvést jméno, třídu a školu, do které soutěžící chodí.
Soutěžit se bude ve dvou věkových úrovních: 1. a  2. stupeň základní školy.
Porota bude hodnotit ve dvou kategoriích - VYSTIHNUTÍ TÉMATU 

Oceněno bude vždy 1. až 3. místo v obou kategoriích i úrovních.
Soutěží se o hodnotné ceny darované městem Železná Ruda a nejpovedenější
fotografie budou vystaveny v expozici Environmentálního centra.  
V případě dotazů pište na email envicentrum@zeleznaruda.cz, popřípadě volejte 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

       a NEJORIGINÁLNĚJŠÍ FOTOGRAFIE.

       na 606 675 991.

Adresa: Environmentální centrum, 1. máje 12., Železná Ruda.
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
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Železnorudská (tajenka). O její stavbě se začalo prvně uvažovat už v roce 1936, ale realizace nakonec proběhla 
mnohem déle. Lanová dráha na Pancíř slouží návštěvníkům již 51. rokem a po celou dobu se nezměnila, pořád 
se jedná o dvouúsekovou, jednosedačkovou lanovku.

SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 28. 2. 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: .................................................
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Kdy: 10. 3. 2022 od 17 hodin
Kde: Environmentální centrum v Železné Rudě 
VSTUP ZDARMA
NUTNÁ REZERVACE: monika.najman@email.cz, nebo tel. 607837724

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PROTICOVIDOVÝCH OPATŘENÍ.
Adresa: Environmentální centrum, 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda.

 

M a t e ř s k á  š k o l a  p ř i  Z Š  K a r l a  K l o s t e r m a n n a  
z a  p o d p o r y  Mě s t a  Že l e z n á  R u d a  z v e  r o d iče  a  d a l š í  z á j e m c e  

N A  V E L M I  Z A J Í M A V O U  A  I N S P I R A T I V N Í  PŘE D N Á Š K U

co cítí a o čem přemýšlejí malé děti do šesti let
jakým způsobem prožívají a co nejvíce potřebují
vztah maminky a dítěte jako základní diamant a pilíř našeho života
co znamená Most důvěry a jak souvisí s Mostem odvahy 
na co bychom rozhodně neměli při výchově zapomenout a také nejčastější chyby,
kterých se dopouštíme v rodinách malých dětí

PROČ NEJDE NAVÁŽIT 15 DEKA NĚHY
Psycholog PhDr. Marek Herman nás provede tématem
tajemství dobré výchovy dětí do šesti let.

Na to všechno i další vám odpoví autor knih: Najděte si svého marťana, Máma není
služka, máma je dáma a Jsi tam, brácho? 
NA ZÁVĚR VÁS ČEKÁ JEDNA JEDINÁ VĚTA, VE KTERÉ NAJDETE VŠECHNO, CO
POTŘEBUJETE K TOMU, ABYSTE VÝCHOVU SVÝCH DĚTÍ NEPOKAZILI.


