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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,
začal Advent a všichni už se těšíme na, jak všichni věříme, bílé 
Vánoce. V Hojsově Stráži i v Železné Rudě už svítí naše krásné 
vánoční stromy. Slavnostní rozsvícení byla v obou případech moc 
pěkná a příjemná akce se skvělou účastí. I pro letošní rok jsme 
rozšířili vánoční výzdobu, tak nezbývá než si užívat příjemný 
adventní čas a doufat v dostatek sněhu, který dotvoří tu správnou 
atmosféru. K té přispěly i Tvořivá dílna s Ježíškovou poštou 
v Hojsově Stráži a Adventní dílna pro seniory v našem 
informačním centru, kde si mohl každý vyrobit svůj adventní 
věnec. Díky moc všem organizátorům i účastníkům. Doufejme, 
že tentokrát se Vánoce obejdou bez hlupáků, kteří nám v minulosti 
vánoční výzdobu poničili.

Na vánoční rozjímání je však ještě čas, zatím se stále pilně 
pracuje. Tak jako v tomto roce budeme pomáhat především 
místním lidem. Poplatek za odpad zůstane pro občany s trvalým 
pobytem ve výši 200 Kč (kompenzováno darem), zatímco 
pro nerezidenty bude minimálně 1.000 Kč (budeme ještě řešit 
na prosincovém zastupitelstvu). Současně naši senioři opět 
získají poukaz do lékárny podle věku buď na 600 nebo 
1.000 Kč, seniorům přispíváme také na pedikúru. Zároveň mají 
místní občané nárok na zlevněnou parkovací kartu.

Abychom mohli pomáhat, je nutné také dobře hospodařit. 
Snažíme se o to na všech frontách. Podařilo se nám vyjednat 
převod 50.785 m² pozemků v Alžbětíně, které jsme získali 
bezúplatně od Státního pozemkového úřadu. Velké díky patří 
v první řadě našemu Majetkovému odboru. Získané pozemky 
dobře využijeme.

Nový přírůstek hlásí náš technologický park. Modernizovat se 
povedlo čistírnu odpadních vod. Do provozu byl uveden nový 
lis na kaly (kalolis). Starý sloužil 27 let, snad nám tenhle nový, 
moderní a plně automatický vydrží alespoň stejně tak dlouho.

Železná Ruda se v minulosti 
pozemků bohužel zbavovala, 
my se je nyní snažíme získávat.

Jako každý rok byl pro všechny zdarma svařák, 
dětský punč a napečené cukroví. Díky vaší 

vstřícnosti a dobrovolným darům za toto 
občerstvení se letos vybralo rekordních 8 422 Kč 
na provoz a opravdu místního kostela. Děkujeme.

Oba naše vánoční stromy jsou 
krásně nazdobené. Na svém místě 

je i další vánoční výzdoba.

Původní lis na kaly.
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Závěrem nám dovolte ještě i touto cestou přivítat naše nové 
občánky. Přejeme jim do života hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 
Ať se jim u nás na Železnorudsku líbí.

Třeba se některé z dětí vydá na pěveckou dráhu po stopách 
Marka Ztraceného, kterému moc gratulujeme k získání dalšího 
Českého slavíka.

Pokud chcete být aktuálně informováni o dění v Železné 
Rudě, sledujte oficiální facebookové stránky města 
(www.facebook.com/mestoZeleznaRuda). Zároveň prosím 
pamatujte, že v případě potřeby se na nás můžete kdykoli 
obrátit na e-mail:  

starosta@zeleznaruda.cz 
nebo mistostarosta@zeleznaruda.cz, 

a nebo na telefony: 724 181 624 a 734 269 989. 
Jsme zde i nadále pro Vás.

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

Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

V čistírně odpadních vod 
už pracuje nový lis na kaly.

Vítání občánků je vždy krásná a radostná událost.

Jsme hrdí na našeho souseda a občana 
Marka Ztraceného, který vyhrál dalšího 

Českého slavíka (foto archiv M. Ztracený)
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Upozornění na úhrady poplatků  
v hotovosti v roce 2023
Upozorňujeme, že úhrady poplatků v hotovosti  
v pokladně města v roce 2023 budou možné 
až od 16. 1. 2023.

Město Železná Ruda – finanční odbor

Upozornění spolkům a zájmovým
organizacím
Upozorňujeme, že žádosti o dotace z rozpočtu města 
na rok 2023, bude možné podat jen do 31. 1. 2023, aby 
mohly být schváleny do 31. 3. 2023.

Město Železná Ruda

ROZHOVOR

Pro loňský rozhovor v prosincovém čísle našeho zpravodaje 
jsem požádala nejvyššího zástupce našeho města, starostu 
Filipa Smolu. Domnívám se totiž, že prostor pro shrnutí 
roku, ohlédnutí se a další plány, by v posledním čísle v roce 
měl symbolicky dostat právě starosta. Vzhledem k volebnímu 
roku nebylo předem zcela jasné, zda i tentokrát budu 
pokládat otázky stejnému muži. Jak všichni dobře vědí, volby 
na Železnorudsku s velkou převahou vyhrálo sdružení 
MÍSTNÍ – Aby se u nás dobře žilo, jehož kandidátku vedl 
právě Filip Smola. Následně byl do čela našeho města opět 
zvolen a rozhovor ho tak ani letos nemine…

ŽZ: Filipe, v září proběhly komunální volby. Ty jsi stál 
v čele kandidátky nového sdružení MÍSTNÍ – Aby se u nás 
dobře žilo, které volby s velkým náskokem vyhrálo a získalo 
8 mandátů v našem zastupitelstvu. Co se ti honilo hlavou, 
když se zveřejnily výsledky voleb?

FS: Měl jsem pochopitelně velkou radost. Nejen z volebního 
výsledku samotného, ale možná ještě víc z toho, že lidé jednak 
ocenili práci, kterou jsme tu v uplynulých čtyřech letech odvedli, 
ale zároveň také podpořili naše vize a plány do budoucna a hlavní 

ideu, že radnice má pracovat hlavně pro místní obyvatele, aby se 
nám zde společně žilo co nejlépe. Současně to ale vnímám jako 
obrovskou zodpovědnost, protože mi na Železnorudsku opravdu 
záleží. Je to náš společný domov, je tu krásně, ale všichni také 
víme, že život zde není vždy lehký. Zejména ve složité době, 
kterou teď prožíváme, chci, aby radnice byla pro lidi pomocníkem 
a oporou.

ŽZ: Nemůžu nepřipomenout, že hektické období těsně 
před volbami ještě zintenzivnila, troufám si říct, jedna 
z nejdůležitějších událostí v životě tvém a tvé manželky Ivanky 
– narodil se vám syn Filípek. A tak jste k volbám šli jako hrdí 
novopečení rodiče…

FS: Sešlo se to hezky najednou (úsměv). Hektické to trochu bylo, 
ale hlavně to bylo krásné, opravdu nejúžasnější zážitek v životě. 
Jsem šťastný, že vše dobře dopadlo, manželka i syn jsou zdraví. 
A já jsem šťastný manžel a pyšný táta.

ŽZ: Teď ale zase zpátky k práci. Volby a jejich výsledky jsou 
především jasnou reakcí na pracovitost představitelů města 
za celé volební období. Lidé se rozhodují, zda dění, které 
kolem sebe vidí, chtějí vidět a podporovat i dál. Vy jste s kolegy 
místostarosty Petrem Najmanem a Filipem Brožem udělali 
obrovský kus práce. Hodně se investovalo, ale zároveň se vám 
dařilo i dobře hospodařit. Já mám v živé paměti váš usilovný 
„boj“ o nové náměstí. Jaký je to pocit, když se po dlouhé 
a složité cestě tak velký projekt povede dotáhnout do konce?

FS: Nové náměstí je moje srdeční záležitost. Vnímám to 
jako splacený dluh, na který čekalo několik generací. Já jsem 
vybudování náměstí slíbil už před osmi lety. Když jsem se 
na konci roku 2018 stal starostou, hned jsme se do toho 
s kolegy pustili. Byla to spousta práce, jednání, nervů. Opravdu 
jsem to prožíval, a o to větší mám radost, že se to povedlo. Máme 
náměstí a lidem se líbí. Znovu musím poděkovat všem kolegyním 
a kolegům, kteří s námi v minulosti spolupracovali a spolupracují 
nadále. A stejně tak všem, kteří všemožně pomáhají a drží palce. 
Byla a je to týmová práce.

ŽZ: Projektů a investic, které se za poslední období 
na Železnorudsku podařilo realizovat, je velká spousta. 
Zpravidla se ale nikdy neděje všechno úplně hladce a bohužel 
po dlouhém období, kdy byl celý svět sevřený pandemií covidu, 
přišla další rána, kdy koncem února letošního roku vyústila 
situace na Ukrajině ve válečný konflikt s Ruskem. Jak tyto 
události ovlivňují chod takového města jako je Železná Ruda?

archiv Filipa Smoly
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FS: Samozřejmě ovlivňují zásadně. Za pandemie jsme měli 
propad příjmů, byly zavřené hranice a všemožná další omezení. 
Nyní všichni čelíme energetické i ekonomické krizi. Je to 
těžké i pro město. Jenže především je to těžké pro lidi, oni čelí 
těm největším problémům. Starosta nemá naříkat, ale starat se 
a pomáhat. V tom jsem se utvrdil v covidových dobách, kdy jsme 
rozváželi obědy, roušky, respirátory. Byla to zvláštní doba, těžká, 
ale zároveň jsem byl nadšený z toho, kolik lidí ochotně pomáhalo 
druhým. A mimochodem to byla i jedna z klíčových motivací, 
proč jsme založili sdružení MÍSTNÍ –Aby se u nás dobře žilo, 
a jakou politiku chceme dělat. O tom, že je správná a potřebná, 
nás přesvědčuje i současná situace. Na Ukrajině probíhá šílená 
válka, umírají a trpí spousty lidí, důsledkem je také energetická 
a ekonomická krize. Stále víc a víc lidí potřebuje pomoc. My se 
budeme v rámci našich možností snažit pomáhat, jak jen to půjde.

ŽZ: I přesto, že tento válečný konflikt zatím nekončí, je třeba 
normálně žít, fungovat a pracovat. A před vámi jako novým 
zastupitelstvem je celá řadů úkolů, které jste předkládali 
voličům ve svých volebních programech. Co vás tedy 
v nejbližší době čeká?

FS: Úkolů a plánů je spousta. Ve zkratce bych je rozdělil do dvou 
kategorií, i když ony spolu úzce souvisí. Jednou je pomoc lidem 
a druhá rozvoj Železnorudska. Už se povedlo otevřít nové hřiště 
u naší školy, dokončují se Žabáky. V brzké době zavedeme 
rezidentskou kartu, díky které budou moci všichni místní čerpat 
řadu výhod a benefitů, jako jsou zvýhodněné ceny za odpady 
a parkovací karty, slevy u místních podnikatelů a v městských 
zařízeních (infocentrum, lanovka, vláček atd.) či slevy ve 
skiareálech pro naše děti a seniory. Chystáme porodné pro 
naše občánky, budeme pokračovat v co nejširší péči pro naše 
seniory. Postavíme nové obecní byty pro místní - v horních 
patrech Králováku, bytové domy Šumavská a mezi Kandahárem 
a Dominikem, další dva bytové domy a řadové domky a také 
nové nájemní zahrádky pro místní občany vybudujeme v areálu 
bývalé MŠ. Dokončíme nový územní plán s prvky regulačního 
a tím konečně zastavíme dosud těžko řiditelnou výstavbu 
apartmánů. Zajistíme dokončení realizace silničního průtahu 
skrz celou Železnou Rudu. Následně provedeme kompletní 
rekonstrukci Třídy 1. Máje. Chystáme revitalizaci sídliště U Řezné 
a v Šumavské. Budeme samozřejmě i nadále intenzivně opravovat 
silnice i chodníky, vodovody a kanalizace, veřejné osvětlení 
a rozvíjet i sportovní areál Za tratí. Velkým úkolem je nová náves 
v Hojsově Stráži.

ŽZ: Je jasné, že všechno nelze udělat hned. Jsou projekty, 
jejichž realizace zabere spoustu času. Přesto – je něco 
konkrétního, co můžeme pojmenovat jako vaší (tvojí) vizí?

FS: Tu vizi jsme dali dokonce do názvu našeho sdružení. Aby 
se u nás dobře žilo. To je jedna holá věta, pod kterou se ale 
samozřejmě skrývá spousta věcí. Už jen proto, že každý si pod 
pojmem dobrý život představí trochu něco jiného. Určitě máme 
ale všichni společné přání, abychom žili v hezkém, čistém 
a bezpečném prostředí, kde jsou dostupné služby, zdravotní péče, 
vzdělání i volnočasové vyžití pro všechny generace. Nejsem 
utopista, problémy byly, jsou a budou. Ale chci, a budu se vždycky 
snažit o to, aby lidé viděli, že radnice je řeší a pomáhá.

ŽZ: V nově zvoleném zastupitelstvu se po dlouhé době objevila 
i jedna žena. Zastupitelkou se stala členka sdružení MÍSTNÍ, 
Ing. Hana Faitová. Já si osobně myslím, že ženský element je, 
v jinak mužském uskupení, potřeba. Jak to vnímáš ty? archiv Filipa Smoly

FS: Naprosto souhlasím, osobně budu velmi rád, pokud se budou 
chtít angažovat i další ženy. Spousta žen je ale už dnes aktivních 
v rámci celé řady skvělých aktivit na Železnorudsku. Já jsem 
velkým fanouškem a podporovatelem všech sousedských 
a spolkových akcí, protože právě ty tvoří atmosféru a život města. 
Ale rozhodně jsou ženy potřeba i při rozhodování zastupitelstva, 
protože jde o to, aby byly co nejlépe zastoupeny pohledy a zájmy 
všech našich obyvatel.

ŽZ: Filipe, kromě pracovních aktivit jsi toho letos dost stihl 
i soukromě. Oženil ses, narodil se vám krásný chlapeček. Jak 
se těšíš na letošní Vánoce?

FS: Těším se moc. Filípek je samozřejmě ještě moc malý, ale jako 
rodina si Vánoce nepochybně nádherně užijeme. Těším se, že se 
se spoustou sousedů potkáme třeba u rozsvícení našich vánočních 
stromů a budeme si moct vzájemně popřát a užít krásnou 
atmosféru.

ŽZ: Místo poslední otázky bych tě ráda poprosila o vánoční 
vzkaz pro naše čtenáře. Děkuji.

FS: Pro spoustu lidí jsou Vánoce na horách až pohádkovou 
představou. Pro nás je Šumava domovem, kde tu pohádku 
můžeme prožívat. Pojďme zkusit na chvíli zapomenout 
na problémy a užít si to. Věřím, že k tomu přispěje i naše vánoční 
výzdoba a atmosféra. Rád bych ale taky všechny poprosil, aby 
pamatovali na ty, kterým je z různých důvodů těžko. Často pomůže 
a potěší i zdánlivá maličkost, o Vánocích dvojnásob. Přeju všem 
krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.

S Filipem Smolou si povídala Mirka Frenzlová
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SPORT

Vědomi si významu běžeckého lyžování v době, kdy se jiné formy 
zimních sportů stávají pro mnohé méně dostupné, plánujeme, i přes 
velké náklady na provoz, zachovat rozsah a kvalitu upravovaných 
běžeckých tratí na Železnorudsku na podobné úrovni, jako 
tomu bylo v uplynulých letech. Budeme se snažit o maximální 
smysluplnost vynaložených prostředků a údržbu přizpůsobit:

- zájmu a množství uživatelů tratí (rozsah a frekvence)
- aktuálním povětrnostním podmínkám a předpovědi počasí 
(úprava větších celků až po skončení sněžení)
- snaze o šetření technického stavu stroje, omezení jeho 
nadměrného opotřebení nebo poškození

Úprava bude probíhat na cca. 70 km tratí, na území CHKO 
Šumava a NP Šumava, novým strojem Kässbohrer Pistenbully 
100, který se podařilo získat z prostředků města Železná Ruda 
a významnému příspěvku Plzeňského kraje. Tratě budou 

upravovány pro oba způsoby běhu – klasický a bruslení. V případě 
příznivých sněhových podmínek je možné, že se podaří v širších 
místech tratí vytvořit 2 paralelní stopy na klasický způsob běhu.

Středobodem údržby a hlavním nástupním bodem bude Gerlova 
Huť, v jejímž okolí jsou díky specifické poloze vždy nejpříznivější 
sněhové podmínky a terén jednoduchý pro údržbu. Tato oblast 
bude upravována vždy přednostně a rozsah úpravy se bude poté 
rozšiřovat do dalších lokalit. V případě ideálních sněhových 
podmínek budeme střídavě upravovat stranu jižní (Polom, Hůrka, 
Debrník) a stranu severní (Můstek, Hojsova Sráž, Špičácké sedlo). 
Závodní tratě na Belvederu budou upravovány pouze v případě 
příznivých sněhových podmínek a pro potřeby konání závodů. 
V Hojsově Stráži počítáme s úpravou okruhu na loukách kolem 
Zámečku a kostela.

Dalšími nástupními místy s možností zaparkování jsou Nová 
Hůrka, Grádl, Belvedér s parkováním pod sjezdovými tratěmi, 
Hofmanky s parkovištěm u spodní stanice lanovky, Hojsova 
Stráž a Špičácké Sedlo. Nástup ze Samot je možný, ale strojová 
úprava mezi horní stanicí vleku a „Dálnicí“ je komplikovaná 
a vyžaduje velké množství sněhu. Ve Ferdinandově údolí jsou naše 
tratě při dobrých sněhových podmínkách propojeny s areálem 
Zwieselerwaldhaus, v oblasti Staré Hůrky pak navazují na oblast 
obhospodařovanou prášilskými kolegy.

Na námi udržovaných tratích je několik potencionálně 
nebezpečných úseků. Tyto úseky jsou i komplikované na 
údržbu a je třeba počítat se zvýšenou opatrností. Jsou jimi sjezd 
z Polomského sedla na křižovatku pod Zámeckým lesem 
a dále na Debrník, úsek z Hofmanek pod lanovkou na Pancíř 
k napojení na Pískovou cestu, úsek mezi křižovatkou Pod Habrem 
a Nad Silnicí, úsek mezi Starou a Novou Hůrkou a krátký úsek při 
sjezdu z Můstku směrem ke křižovatce U Obrázku.

Úprava tratí je možná po dohodě se všemi zainteresovanými 
subjekty od 15. prosince do 15. března, úsek z Nového Brunstu 
přes Obrázek na Můstek do 28. února.

V následující sezóně plánujeme zkušební provoz 
nového jednoduchého orientačního systému do terénu, 
který bude návštěvníky provázet po našich okruzích 
a tratích. Systém doporučí směr pohybu a díky tomu se sníží 
nutnost vyhýbání se na frekventovaných úsecích.

Údržba běžeckých tratí na Železnorudsku je financována 
z prostředků města Železná Ruda, Plzeňského kraje 
a z dobrovolných příspěvků na speciálně zřízený transparentní 
účet 297927260/ 0300. Aktuální stav běžeckých tratí bude možné 
sledovat každý den ráno na www.bilastopa.cz, pohyb rolby 
a čerstvost úpravy na www.bilestopy.cz , v tištěné formě bude 
zpráva zveřejňována každé ráno ve vestibulu samoobsluhy COOP 
a Informačním a turistickém centru v Železné Rudě.

Údržba běžeckých tratí na Železnorudsku se může realizovat 
díky spolupráci města Železná Ruda, Lesům České republiky, 
NP Šumava a Plzeňského kraje.

Kryštof Částka,
správce běžeckých tratí na Železnorudsku

Úprava běžeckých tratí  
na Železnorudsku v sezóně 
2022/ 2023

autor: Kryštof Částka
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Čekání na Vánoce si děti 
ve školce krátí pestrými 
aktivitami
Poslední slunečné a teplé dny zvaly k výletům a hrám v přírodě. 
Sluníčka vyjela vláčkem do infocentra v Alžbětíně. Děti navštívily 
expozici o životě netopýrů, o historii lyžování a půvabný model 
železnice a lanovky. Byl to velmi příjemný zážitek.

A co malé Veverky? Ty si užily strašidláckou oslavu, přivítaly 
svatého Martina a dokonce se pustily do zavařování hruškového a 
jablečného kompotu. Jsou to malí šikulové.

Děti ze třídy Broučci se pustily do zdravotního cvičení s prvky 
jógy v pohádkových příbězích. A jak pekly jablečný závin? 
Nejprve si zahrály formou pohybové imaginace na pečení, 
a nakonec si opravdový závin upekly. Chutnal báječně! 
Svatomartinskou tradici si připomněly hudebně-pohybovým 
ztvárněním Legendy o Martinovi a žebrákovi. Nakonec vyrobily 
obrázky technikou koláže s domalbou. Své budoucí žáky si 
užila i paní učitelka Štádlerová při společném cvičení ve velké 
tělocvičně. Děti ze třídy Broučci s dětmi ze 3. třídy ZŠ úspěšně 
zdolávaly překážkovou dráhu, nakonec si zahrály pohybovou hru 
na Pejsky a boudy.

Nastal čas zklidnění, rozjímání a radostných příprav – prostě 
advent. Děti se pustily společně s paní učitelkou Miluškou 
do výroby čertíků a keramických ozdob na vánoční stromeček. 
Vznikají betlémy, třídy se pomalu odívají do slavnostní zimní 
výzdoby. Atmosféra radostného očekávání je cítit na každém 
kroku. Doufáme, že jsme jí kousek přenesli i k vám.

Hana Königová

Informace z Muzea Šumavy 
Železná Ruda
* 18. 11. 22 proběhla a troufám si říci, že velmi úspěšně, 
vernisáž prodejní výstavy „Šumavská řemesla“. Hosty přivítal 
pan ředitel Mgr. Josef Hais. Dále se o uvítací slovo postarala 
Lenka Krejčíková se svým pohádkovým proslovem. Následovalo 
flétnové vystoupení Elišky Barákové a také krátké slovo 
starosty Ing. Filipa Smoly. Pak již bylo vše na vystavovatelích. 
Představili se zde: Karel Tittl, Iveta Kůsová, Veronika Pavlíková, 
Jan Gábor, Pavel Korčák a Martina Prnková. Tato výstava bude 
pokračovat i nadále, a to až do konce března 2023. Své výrobky 
budou postupně obměňovat a doplňovat šumavští řemeslníci 
s: řezbářstvím, dekorativní keramikou, suchou vazbou, 
foukaným sklem, malbou, Hojsoveckými vinutkami 
a vypalováním do dřeva.

* 16. 12. 22 – 16:30 hodin Vás srdečně zveme na autogramiádu
nové knihy „POHÁDKY MATKY ŠUMAVY“, kterou napsala 
Lenka Krejčíková-Praumová. Zároveň si knihu ve spolupráci 
s Ivanou Vilišovou též ilustrovala. V rámci autogramiády 
a předvánočního času, budete moci knihu zakoupit za akční 
cenu 145,- Kč. Jako dárek navíc každé dítě ke knížce dostane 
dřevěnou záložku. Kmotrem knihy nebude nikdo jiný než náš 
„pohádkový pes“, který se již ukázal na společné akci v MŠ při 
opékání buřtů. Kdo nestihne autogramiádu, bude si moci knihu 
zakoupit v Šumavských Dárcích – Rezidence Javor. Cena již 
však bude 199,- Kč. Na akci nebude chybět drobné pohoštění s 
tradičním vánočním svařákem.

Nemusíte se bát, že tímto akce v muzeu končí. Neboť na příští 
rok připravujeme několik velmi zajímavých výstav, akcí 
a také nabídek ve všech našich pobočkách (Sušice, Kašperské 
Hory a Dobrá Voda)... Ale to vám prozradíme později.

Krásné Vánoce s šťastné vykročení do roku 2023 přeje Muzeum 
Šumavy Železná Ruda.

Ivana Vilišová,
Muzeum Šumavy Železná Ruda
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DORAZILO DO REDAKCE

Nadace Partnerství přichází 
znovu se zajímavými projekty
Požádejte si až o 150 tisíc na jarní výsadbu stromů (Probíhá 
od listopadu 2022 do 16. ledna 2023). Díky grantové výzvě 
Sázíme budoucnost od Nadace Partnerství můžete získat až 
150 tisíc korun na jarní výsadbu stromů. Výzva se zaměřuje 
na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí. 
Nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný 
dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. 
O grant mohou žádat všechny subjekty, které prokáží vztah 
k místu realizace projektu, tedy i fyzické osoby. Příjem žádostí 
poběží do 16. ledna 2023 na www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

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.

Podpořte Hrušeň hniličku v anketě Evropský strom roku. 
V mezinárodní soutěži Evropský strom roku 2023 reprezentuje 
letos Českou republiku Hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku. 
Vítězka národního kola ankety Strom roku roste jen 25 metrů 
od uranové šachty. Koncem 50. let 20. století byl poblíž hrušně 
otevřen důl na uran a vytěžená hlušina se vyvážela na haldu 
nedaleko stromu. Je neskutečné, že v těžkých podmínkách během 
těžby v uranových dolech hrušeň přežila. Tento krásný solitérní 
strom můžete podpořit v bezplatném online hlasování na stránce 
www.evropskystromroku.cz od 1. do 28. února 2023.

Anna Poledňáková, 
Nadace Partnerství

Reakce čtenářky
Reakce na úryvky Báječné dětství v Železné Rudě 
 
Stačilo se zeptat, pane!
Na Báječné dětství v Železné Rudě „hodil“ sám autor kaňku. 
Měly to být hezké a korektní vzpomínky, ale… Vyprávění 
o radostech i strastech mládí v Železné Rudě, které bylo 
publikováno v Železnorudském zpravodaji roku 2021 až 2022, 
sám autor Václav Rezek dehonestoval. Jak? Třeba neznalostí 
a (asi) nechutí se informovat. Tato má reakce na dílo pana Václava 
Rezka není projevem mého egoismu, ale potřeby se bránit 
výrazným nepřesnostem…

Budu konkrétní, v závěrečné části (XI.) svého vzpomínání 
(Železnorudský zpravodaj č. 6/ 2022) autor uvádí, že jeho rodiče 
dlouho nemohli najít kupce na svůj téměř splacený domek 
v Železné Rudě, až se objevila rodina Peleckých. O nichž uvádí, 
cituji: „Byli to lidé sice solidní, ale též nepříliš validní, takže se 
prodávalo téměř se ztrátou…“ Zde si dovolím uvést, že šlo o mé 
rodiče, kteří zmíněný objekt v Železné Rudě koupili a zaplatili 
za něj plnou cenu dle smlouvy dané výměrem tehdejšího odboru 
rady ONV v Klatovech. Kopii dokumentu - usnesení - o prodeji 
mám k dispozici, stejně jako přídělovou listinu a notářský zápis 
k výměře poplatků. Nebudu tu vypisovat jejich obsahy, ale 
existují a potvrzují, že moji rodiče za dům zaplatili, co od nich 

bylo žádáno. Nad užitím autorova slova „validní“ - směrem 
k mým rodičům - se snažím povznést, ač asi mělo naznačit jisté 
opovržení… Malá douška, moji rodiče nepředstavovali režim!

Autor se zjevně s minulostí nesmířil (byť se to snaží naznačit), 
což ukazuje jeho závěrečné další zbytečné (opět neověřené) 
rýpnutí, kde uvádí: „Nahlédneme-li dnes do katastru nemovitostí, 
zjistíme, že současnou majitelkou, našeho bývalého domku 
č. p. 176 je jakási Frau Irene Liebl. Že by dědička původních 
odsunutých majitelů Sturmových? Kdo ví?…“

Vážený pane, takové konstatování ve mně vyvolává smutek nad 
lidským myšlením a konáním, nicméně vězte, majitelkou domu 
jsem já. Dcera těch, jimž vaši rodiče dům prodali. Jsem Češka, 
ale i kdybych byla jakékoli jiné národnosti, jakéhokoli vyznání… 
Nadsadit domněnky nad reálnou, dohledatelnou skutečnost 
a ty pak veřejně publikovat, považuji za nízké. Sám jste své dílo 
znevážil a zpochybnil. Toť ale vůle autora. Škoda, stačilo se zeptat.

Irena Liebl,
Železná Ruda
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V nabídce stáčená i lahvová vína

Více na   www.pensionstmoritz.cz
Sledujte nás na: 

Tel.: pí Králová – 724 169 805

pensionstmoritz pensionstmoritz

Lyžařská 294, Železná Ruda

Samoobslužná vinotéka v provozu NONSTOP

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

Nová podoba samoobslužného prodeje 
ochrání víno před mrazem.



Železnorudský zpravodaj    12/2022                                    s trana 12

Vážení čtenáři,
je tu konec roku a opět nastal čas ohlédnout se za tím, co nám 
přinesl a vzal. Díky podpoře města nám přinesl například několik 
nových technických prostředků a hlavně osobní výstroje. Tou 
byly lehké zásahové přilby se svítilnou a ochrannými brýlemi 
a 6 obleků pro technické zásahy a požáry ve venkovním prostředí. 
Nemusíme tak v létě nosit těžké třívrstvé obleky a klasické přilby, 
které člověka v horku velmi rychle vysílí. Jeden tento oblek 
s přilbou vyjdou přibližně na 14000 Kč. Obdrželi jsme sadu 
7 zásahových hadic, které doplnily zásoby starých a poškozených 
nebo třeba speciální páčidlo.

Jelikož naše technika stárne a musí být neustále připravena 
k akceschopnosti, zaslouží si patřičnou údržbu a péči po celý rok. 
Kromě běžné údržby jsme se tedy pustili do opravy vodní nádrže 
cisterny, která je nyní v zápůjčce v Hojsově Stráži. Podvozek 
naší Tatry 815 je starý přes 35 let, nástavba na něj byla postavena 
nová v roce 2002, ale i kvůli provozu ve zdejších klimatických 

podmínkách a zimnímu solení je to na ní značně znát. Neustálá 
přítomnost vody dělá na této ocelové konstrukci také své, a tak 
byla nyní již značná vrstva rzi obroušena a dvakrát natřena. Díky 
tomu byla prodloužena její životnost. Veškeré práce probíhaly 
v respirátorech a následně i v dýchacích přístrojích, což bylo při 
pohybu ve stísněném prostoru o objemu 3 500 l poměrně náročné. 
Věříme, že cisterna ještě dokáže plnohodnotně sloužit.
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Další nestandardní činností byla podpora Ukrajiny během začátku 
války poté, co byla napadena Ruskem. Díky rychlé reakci, úžasné 
podpoře nejen zdejších obyvatel, ale i těch z okolních obcí 
a měst (i Německa) byly uspořádány 3 cesty s humanitární pomocí 
přímo na Ukrajinu. První cestu provedla soukromá firma, my jsme 
poté vyrazili do ukrajinského Lvova s dalšími dvěma náklady.

Jako SDH jsme pořádali několik akcí – každoroční Dětský 
den, tradiční stavění Májky, nebo Vepřové hody, které byly 
i napodruhé velmi úspěšné a brzy bylo vše vyprodáno. Zajišťovali 
jsme občerstvení i během dvoudenních Železnorudských slavností. 
Jen tradiční hasičský bál se již podruhé nekonal, neboť pandemie 
COVID znemožnila konání hromadných akcí.

Závěrem vám chceme popřát příjemné a klidné svátky, dobře 
vyčištěný komín, abychom se nepotkali třeba u vašich hořících 
sazí a také jen to nejlepší do nového roku s číslovkou 2023, který 
už snad bude bez extrémů pandemií nebo válek.

Události za říjen - listopad 2022:

4. 10. 2022 – Vyjížděli jsme pouze k požáru automobilu 
společně se stanicí HZS nad Pamferovu Huť. Zde 
vůz začal hořet během jízdy kvůli technické závadě. 
Na uhašení začínajícího požáru podvozku a interiéru stačil jeden 
vysokotlaký proud. Na všechny další události během těchto dvou 
měsíců vyjížděla a vystačila stanice HZS.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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ITC A EC INFORMUJE
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Milí čtenáři,
Advent už je v plném proudu, Vánoce tu budou, co by dup, 
a my se můžeme těšit na tu krásnou, nezaměnitelnou atmosféru 
nejkrásnějších svátků v roce. A co můžeme mimo jiné očekávat? 
To se dozvíte v kalendáři akcí na konci zpravodaje.

My bychom vás rádi pozvali do našeho centra nejen 
na vánoční výzdobu, která jistě nadchne malé i velké návštěvníky. 
Ale také u nás proběhne 20. 12. od 17:30 akce Česko 
a Bavorsko zpívají vánoční koledy. Jedná se o setkání 
českých a bavorských sousedů, kteří si spolu zazpívají koledy 
za doprovodu muzikantů z Železnorudského folklorního souboru 
Hořec a Hořeček a spolku Über d´Grenz (Přes hranici). Zpěvem 
je doprovodí ostatní členové spolku a děti z folklorního souboru. 

Přidat se však může kdokoliv, kdo má rád koledy. Akce navazuje 
na tradici před covidovou pandemií, která probíhala na hraničním 
nádraží v Alžbětíně. Všichni jste srdečně zváni.

Naše centrum je po listopadové uzavírce zase k dispozici každý 
den od 8 do 17:30 hodin. Během vánočních svátků bude uzavřeno 
pouze 24. a 25. 12. a poté 1. 1. 2023. Otvírací dobu můžete 
sledovat na našich stránkách.

Zároveň bychom rádi popřáli do roku 2023 vše dobré, pevné 
zdraví, klid, pohodu a hodně štěstí. A budeme se na vás nadále 
těšit v novém roce.

S přáním krásných vánočních svátků,
Barbora Kučeravá a Ivana Vybíralová,

ITC a EC Železná Ruda
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LADISLAV BERAN JAN BLAHOŽ VÁCLAV BLAŽEK 
MARIE BUBENÍKOVÁ ZDENĚK BUREŠ  

PAVEL ČERNÝ MARTIN FALÁŘ VLADIMÍR FAUST  
JOSEF FIALA LUBOŠ FILA JIŘÍ FORST  

LUKÁŠ GALLO MILAN HANUS VLADISLAV HOŠEK 
DRAHOMÍR JELEČEK TONÍK (YETTI) JELÍNEK  

PAVEL JURÁČEK PAVEL KAVALE PETR KLINGR 
ALEXANDR KOLOVRATNÍK VLADIMÍR KOUKAL 

VLADIMÍR KUNC KVĚTA LUTNEROVÁ  
EVA OHEROVÁ PAVEL OUŘEDNÍK  

JAN PAVLÍČEK OLDŘICH PAVLÍK JIŘÍ PLACHÝ 
MARTINA PROKOPOVÁ JAROSLAV PROVAZNÍK 

ZDENĚK PŘIBYL KATEŘINA PŮBALOVÁ  
LUCIE RAMBOUSKOVÁ JIŘÍ ROD  

VÁCLAV SKLENÁŘ MILAN SLAVINGER  
KAREL SLIMÁČEK ANTONÍN SMOLA  
VLADAN STREJC JINDŘICH SÝKORA  

VÁCLAV ŠAROCH VÁCLAV ŠTĚTINA JAN TLÁSKAL 
JIŘÍ TRACHTULEC LEOŠ TŮMA TOMÁŠ TYKAL  

JITKA TYKALOVÁ JAROSLAV VAVŘÍK  
FRANK VEJR MARTIN VELÍŠEK ANTONÍN VYSTRČIL  

JIŘÍ WASSERBAUER OLGA ŽÁKOVÁ

↑ AKTUÁLNÍ MÍSTA 

A TERMÍNY  

KONÁNÍ VÝSTAVY

MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA

FOTOOBR A Z Y

aneb ŠUMAVA OBJEKTIVY 53 FOTOGRAFŮ 

MĚSTO A ENVIROMENTÁLNÍ CENTRUM

ŽELEZNÁ RUDA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PUTOVNÍ VÝSTAVU 

17. 11. až 30. 12. 2022
ENVIROMENTÁLNÍ CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA

K VÝSTAVĚ JE VYDÁN TIŠTĚNÝ KATALOG  
SE SNÍMKY A TEXTY OD VŠECH AUTORŮ

VERNISÁŽ VE STŘEDU 16. LISTOPADU 2022 V 18.00 HOD.

24. a 25 . 12.  
Z A V Ř E N O
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 31. 12. 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: .................................................

Šumava a Železnorudsko je nesmírně fotogenickou oblastí. Věděl to už Josef Seidel (*2. října 1859), známý 
a úspěšný fotograf. Za pěknými snímky se po Šumavě v zimě pohyboval na lyžích, v létě na kole, později 
(tajenka). Od roku 1905 používal motocykl značky Laurin-Klement.
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KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – ZIMA 2022/2023

KRÁTKODOBÉ AKCE

DLOUHODOBÉ AKCE

 

V případě zájmu vaše akce pro veřejnost rádi 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
1. 12. 2022
17:00 a 19:30

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

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

2. 12. 2022
19:00

Přednáška O horách, lavinách a lyžování v terénu s freeriderem a horským 
vůdcem Karlem Křížem (rezervace nutná)

Environmentální centrum Železná Ruda
737 599 677
itc@zeleznaruda.cz

3. 12. 2022
15:30 

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

SDH Hojsova Stráž
Penzion Vyhlídka

608 810 810

3. 12. 2022
17:00 

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

Unie rodičů a Kynologická organizace
Areál ZKO Železná Ruda

607 810 762
734 436 780

7. 12. 2022
17:00

Vánoční posezení s hudbou
Setkání seniorů u dobrého jídla a pití. K tanci a poslechu zpívá a hraje paní Irena Fürstová s doprovodem.

Město Železná Ruda, Bufet Kryštof Částka 737 599 677

10. 12. 2022
15:00

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

Pohádková cukrárna 776 660 777

13. 12. 2022
17:00

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

Železnorudský FS Hořec a Hořeček
Aula ZŠ v Železné Rudě

731 419 896

17. 12. 2022
15:00

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

Pohádková cukrárna 776 660 777

20. 12. 2022
17:30

Česko a Bavorsko zpívají koledy
Setkání českých a bavorských sousedů při zpívání koled. Všichni posluchači i zpěváci jsou srdečně zváni.  

FS Hořec a Hořeček a Über d´Grenz
Environmentální centrum Železná Ruda

731 419 896

25. 12. 2022
17:00

Železný pašerák
Otevřený večerní skialpový závod.

Horská služba Šumava
Špičák

602 161 107

27. 12. 2022
18:00

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

Železnorudský smíšený sbor
Kostel v Železné Rudě 

737 331 059

30. 12. 2022
11:00

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

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

Otevřená Šumava z. s. 724 062 612

30. 12. 2022
17:00

Světlušky
Sjezd malých dětí s lampiony.

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

724 095 446

31. 12. 2022
17:00

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

Horská služba Šumava
sjezdovka č. 4 - Šance

602 161 107

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

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

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

6. 1. 2023
18:00

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

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

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

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

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

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

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

11. 2. 2023
11:00 

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

SPORT CLUB PLZEŇ, z. s.
Běžecký areál Belveder

739 389 513

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

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

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

11. 3. 2023
16:00

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

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

724 095 446

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT

17. 11. - 31. 12. 2022 Fotoobrazy moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů
Putovní výstava 53 fotografů začínající veřejnou vernisáží 16. 11. od 18 hodin. 

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

18. 11. - 31. 3. 2022 Výstava Ukázky šumavských řemesel
Autory jsou Karel Tittl, Iveta Kůsová a Veronika Pavlíková.

Muzeum Šumavy
Železná Ruda

376 397 319
zeleznaruda@muzeumsumavy.cz

27. 11. - 31. 1. 2023 Výstava fotografií Františka Zvonečka: Šumavské elegie
Výstava započne vernisáží od 14 hodin 26. 11. 2022. 

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

27. 11. - 19. 12. 2022
Ježíškova pošta
Zasílá vánočních přání Ježíškovi od těch nejmenších, až po jejich rodiče i prarodiče.

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

1. 1. - 28. 2. 2023 Promítání dokumentů v knihovně v Hojsově Stráži
Promítání probíhá první pátek v měsíci od 18 hodin.

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

6. 1. - 31. 3. 2023 Výstava Přemysla Večeři: Rok na Šumavě
Výstava fotografií květin a krajiny od zimy do zimy.

ITC a EC 
Železná Ruda

376 397 033 
itc@zeleznaruda.cz

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.


