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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,
jarní prázdniny jsou průběžně napříč republikou v plném 
proudu, což znamená tradiční nápor návštěvníků i u nás 
na Železnorudsku. Zvládáme ho letos společnými silami zatím 
bez závažnějších problémů. Pomáhá nám k tomu i nový 
pomocník, kterým je multifunkční natáčecí radlice našeho 
Unimogu.

V plném proudu je rovněž Masopust a v uplynulých týdnech 
jsme si užili dva nádherné masopustní průvody, nejprve 
v Železné Rudě a posléze i v Hojsově Stráži. Velký dík patří všem 
organizátorům i zúčastněným, kteří pomáhají udržovat tuto 
krásnou tradici. Pro sousedský život i atmosféru Železnorudska je 
to mimořádně důležité.

Neméně důležité jsou i opravy a rozvoj naší infrastruktury. 
Již jsme vás informovali, že se chystá další etapa výstavby průtahu 
městem, tentokrát půjde o úsek mezi kruhovým objezdem 
a železničním přejezdem. Původně měla začít v dubnu, ale byli 
jsme informováni naším partnerem, kterým je Ředitelství silnic 
a dálnic, že vzhledem ke komplikovanému výběrovému řízení 
na zhotovitele dojde k odložení zahájení stavby zhruba o dva 
měsíce. Podle aktuálních informací by měla začít v červnu.

Náš Unimog je s novou multifunkční natáčecí 
radlicí ještě větší fešák, ale hlavně toho zvládne 
zase o dost víc. A brzy dorazí i nová fréza.

Oba masopustní průvody 
si všichni zúčastnění moc užili.
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Již se rozběhla příprava projektu Železná karta, což bude program 
benefitů pro rezidenty města Železná Ruda, jehož symbolem 
a nosičem bude karta s názvem Železná karta. S touto kartou 
budete mít možnost čerpat různé benefity jak od města, 
tak rovněž od podnikatelů, kteří se do projektu zapojí. Pilotní 
projekt chceme spustit o prázdninách, o detailech vás budeme 
průběžně informovat.

Velmi rádi bychom touto cestou chtěli pogratulovat našemu 
sousedovi a úspěšném cyklistovi Šimonu Lehkému, který 
byl oceněn coby jeden z nejúspěšnějších sportovců okresu 
Klatovy. Takže Šimone, moc gratulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci Železné Rudy.

Pevně věříme, že na Železnorudsku žijí nejen talentovaní 
sportovci, ale také šikovní řemeslníci s chutí do práce. 
Pomalu ale jistě nás totiž čeká generační obměna našeho 
skvělého týmu v technických službách. Chlapi stále odvádějí 
fantastickou práci, ale čas nejde zastavit, takže začínáme hledat 
do našeho týmu nové kolegy. Zájemci se mohou hlásit v reakci 
na inzerát otištěný na dalších stránkách v tomto zpravodaji.

 
Závěrem také připomínáme, že se blíží čas splatnosti všech 
poplatků (odpady, parkování atd.). Termín je 31. 3., tak prosím 
nezapomeňte vše uhradit včas.

Pokud chcete být aktuálně informováni, 
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, 

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

Ocenění pro Šimona Lehkého předal na slavnostním 
večeru v Klatovech náš starosta Filip Smola. 
Za Šimona ji převzal jeho otec Jaroslav.

Rezidentní parkování
Městská policie Železná Ruda upozorňuje na povinnost držitelů 
P-karet, pro rezidentní parkování na vybraných parkovištích, 
uhradit do konce března tohoto kalendářního roku poplatek 
dle platného nařízení č. 33/363, kterým se upravují podmínky 
dopravního režimu na území města Železná Ruda.

Z tohoto důvodu bude v následujícím měsíci prováděna kontrola 
úhrady přidělených P-karet, a proto žádáme držitele o jejich 
viditelné umístění za čelním sklem vozidla, které napomáhá 
rychlejší kontrole dodržování výše zmíněného dopravního režimu 
ve městě.

Mgr. Josef Podlešák,
velitel Městské policie Železná Ruda
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ROZHOVOR
Po únorovém rozhovoru s místostarostou Petrem Najmanem 
jsem nechtěla vynechat ani druhého místostarostu našeho 
města Filipa Brože. I on má za sebou několik let v místní 
komunální politice, kromě své práce se věnuje řadě dalších 
aktivit a je jedním z nejpracovitějších lidí, které jsem měla 
možnost poznat.

ŽZ: Filipe, stejně jako Petr Najman jsi na našem úřadu znovu 
na postu místostarosty. Celé jedno volební období je pryč, je 
za vámi vidět spousta práce, jak jej hodnotíš ty?

FB: Záleží, jak se na to podíváme. Pokud se ohlédnu na to, jaké 
jsme měli vize a co jsme chtěli realizovat, tak celkem dobře. 
Doufal jsem, že stihneme víc projektů (třeba okolí Envirocentra), 
ale povedlo se i několik původně neplánovaných akcí (akustika 
v Envirocentru, fotbalové hřiště s umělým povrchem, multifunkční 
sportoviště u ZŠ). Takže vlastně dobrý. Pokud to vezmeme tak, 
že jsme byli ve funkcích a vedení města nováčky a spoustu 
věcí se učili, tak to dopadlo vlastně až nad míru dobře. Získali 
jsme mnoho dotací, významně investovali, podařilo se našetřit 
poměrně značné finanční prostředky do budoucna i když jsme si 
prošli covidem, který nás všechny dost omezil. Celkově to bylo 
časově velmi, velmi náročné.

ŽZ: Domníváš se, že by nejdůležitějším tématem pro 
následující čtyři roky měla být bytová politika města? 
A jaké další důležité body před vámi „leží na stole“?

FB: Byty jsou jednoznačně to nejzásadnější, i když ne jediné. 
Musíme se poprat s úbytkem obyvatel. Ubývají děti i dospělí, 

skoro ve všech kroužcích a volnočasových aktivitách je 
nedostatek členů, chybí zaměstnanci ve službách... Půjde to 
jedině tak, že poskytneme hlavně byty, a to rodinám a novým 
občanům za rozumné nájemné, aby neodcházeli pryč, nebo aby 
měli pádný důvod se sem přistěhovat. Menších bytů jsme udělali 
před dvěma lety nad starou hasičárnou 8. Nyní jsou zapotřebí 
větší rodinné byty, kde nebude mít problém žít tří, čtyř členná 
rodina. Vyprojektovali jsme tedy menší bytovku v Šumavské ulici 
namísto zbourané kotelny, která nabídne právě 5 rodinných 
bytů, a která je již kousek od realizace. Další se připravují. Ale 
je potřeba zlepšovat a vymýšlet projekty i pro volný čas, aby
zde každý našel nějaké vyžití. Z těch dalších projektů jsou 
to třeba prostranství, která chceme zkrášlovat a využívat – třeba 
park v Šumavské ulici. Okolí Envirocentra jako multifunkční 
prostor amfiteátru, letního kina, trhů, nebo parkovacích míst. 
Také chceme smysluplně doplnit a využít sportovní areál Za tratí 
u fotbalového hřiště – další sportoviště, veřejné tábořiště a další 
zázemí pro různé akce. Nebo opět něco pro děti a vlastně všechny 
aktivní – projektujeme dopravní hřiště, které bude využitelné pro 
výuku dětí na kolech, pro in-line bruslení a v zimě jako kluziště 
s ledovou plochou. Myšlenek a nápadů je mnoho, s časem je to 
horší, strašně to letí.

ŽZ: S veškerými investicemi samozřejmě souvisí rozpočet města. 
Vy jste po čtyřech letech na úřadu dokázali, že jste dobrými 
hospodáři, troufneš si odhadnout, jak bude vypadat městská 
kasa za pár let?
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FB: Kéž by to šlo jako doposud. Příjmy jsou velmi dobré, výdaje 
optimalizované, snažíme se nakupovat a investovat s maximální 
rozvahou. Myslíme na budoucnost a nyní připravujeme projekt 
fotovoltaiky na městské budovy, čímž bychom mohli v budoucnu 
vyrábět elektřinu pro městské budovy, snížit náklady a výdaje 
a tím opět šetřit na investice.

ŽZ: Město bylo v uplynulém období poměrně úspěšné v čerpání 
nejrůznějších dotací. Podaří se podle tebe tenhle trend udržet? 
Jak to vůbec vypadá na poli vyhlašování nejrůznějších dotačních 
programů?

FB: Obávám se, že se zhoršeným stavem státní kasy budou i různé 
dotační tituly kráceny, případně rušeny. Tohle ale nedokážeme 
predikovat, těžko říct. Nicméně se snažím neustále vyhledávat 
různé dotace, které by bychom mohli využít. K těm větším titulům 
využíváme externí firmu. Nyní připravujeme a žádáme dotace 
třeba na nový navigační městský systém, hasičské vybavení, 
dobíjecí stanice pro elektrokola, každoroční podporu kultury 
a různých akcí, opravy silnic, výstavbu volnočasového parku, … 
je toho dost.

ŽZ: Na Železnorudsku působí řada spolků a město jejich činnost 
podporuje štědrými příspěvky. Co obecně říkáš na činnost 
nejrůznějších spolků u nás na Železnorudsku?

FB: Díky za každý spolek, který zde je a lidé tak mají možnost 
si vybrat a žít i na Železnorudsku aktivně. Problém vidím ale 
v tom, že skoro všechny spolky se potýkají s úbytkem aktivních 
členů, což je spojené s úbytkem obyvatel. Před 10 lety zde 
byly například 2 fotbalová mužstva dospělých, k tomu i dorost 
a žáci. Nyní je zde s problémy jedno mužstvo dospělých, děti jezdí 
do Nýrska, aby si zahrály alespoň ve spojeném týmu. U hasičů 
ubylo mnoho aktivních lidí. Strašně ubyl zájem ze strany mladých 
cokoliv dělat. Ale netýká se to jen tady Železnorudska, podobné 
problémy mají skoro všude na menších městech a vesnicích. 
Spolky se snažíme maximálně podpořit v činnosti, například 
dotacemi. Nyní ještě musíme zapracovat na zvýšení trvale žijících 
obyvatel Železnorudska, například těmi městskými byty.

ŽZ: Obrovským úspěchem byla v minulém období realizace 
nového náměstí nebo například tolik vytoužené krásné, nové, 
a především funkční sportoviště u základní školy. Má podle 
tebe město další, řekněme, ne zrovna vábná zákoutí, která by si 
zasloužila podobnou úpravu?

FB: Za mě byl také velký, až nečekaný, úspěch pumptrack. Bráchu to 
napadlo, sehnali jsme dotaci a realizovali. K tomu ještě fotbalové 
hřiště s umělým povrchem a osvětlením. Vznikla tak dvě nová a 
denně využívaná sportoviště. K tvé otázce – ano, najde se ještě 
několik městských míst, která si zaslouží zvelebit. Máme projekt 
na nevyužitou plochu mezi ulicemi Adolfa Kašpara a Šumavskou, 
kde vznikne volnočasový park pro setkávání a relax. Vycházeli 
jsme z toho, že již nyní je to vyhledávané místo, byť jsou tam jen 2 
lavičky, s hezkým výhledem na Velký Javor. Prostor ve sportovním 
areálu není zdaleka ideální. Musíme doladit myšlenku, jak ten 
prostor dokončit a celkově využívat. Jak jde čas a scházejí se různé 
názory, různě se to mění, takže nemáme ještě úplně jasno. Okolí 
Envirocentra je hrozné a štve mě již několik let. Máme připravený 
projekt, ale nyní to tam blokuje stavba bytového domu, následně 
bude těžké to skloubit s rekonstrukcí hlavního tahu centrem 
města, když zde budou objízdné trasy.

ŽZ: Co se týká kultury a vůbec prostoru k setkávání, byla ve 
volebním programu vašeho sdružení Volba pro Železnorudsko, 
realizace amfiteátru vedle budovy Návštěvnického centra 
(infocentra – pozn. red.). Jak to s plány vypadá dnes?

FB: Plány máme již skoro 3 roky. Jak jsem psal výše, je to 

o prioritách, financích a skloubení s dalšími akcemi. Rád bych, aby 
to bylo co nejdříve.

ŽZ: A od plánů pracovních se přesuneme k plánům v oblasti 
hobby. Ty jsi majitelem velmi rozsáhlé sbírky mobilních 
telefonů (www.mumot.cz – pozn. red.). V železnorudském 
Návštěvnickém centru jsi měl výstavu a já moc ráda potvrzuji, 
že její návštěvnost byla neskutečná. Bylo příjemné sledovat, 
že se za sbírkou mobilů vypravovali nadšenci i z velkých dálek. 
Co se s tvojí sbírkou děje teď a dočkáme se v budoucnu třeba 
stálé expozice?

FB: Samotného mě mile překvapilo, jaký měla výstava ohlas, byť 
to bylo poměrně omezené a jen asi čtvrtina sbírky. Ale co bude? 
To je ve hvězdách. Mám v tom poměrně dost financí a je škoda, 
že to leží ladem. Mám zároveň velké myšlenky, jak by muzeum 
mělo vypadat, ale tady na Železnorudsku na to nejsou dostatečné 
prostory, tak se možná budu muset poohlédnout jinde, i když jsem 
to plánoval primárně jako novou turistickou a v ČR jedinečnou 
atrakci, pro zviditelnění Železnorudska. Jsem patriot, chtěl bych 
jej zde. Ale uvidíme…

ŽZ: Nedávno jsme byli svědky děsivých zpráv z místa silného 
zemětřesení v Turecku a Sírii. Takové zprávy nenechávají klidným 
asi nikoho z nás. Co se ale honí hlavou člověku z pohledu hasiče?

FB: Nejsem členem USAR týmu, takže k tomuto se přímo 
nedostanu. U nás maximálně, že by zde došlo k nějaké 
destrukci jednotlivého objektu / stavby a na to jsme školení 
a cvičení. V rámci HZS mám jiné specializace – instruktor výcviku 
vyprošťování u dopravních nehod a lektor FOK – hašení požárů 
uvnitř objektů. Takže než z profesního na to pohlížím spíš 
z osobního hlediska a je to samozřejmě pro nás nepředstavitelné. 
Při podobných tragédiích pomáhám alespoň finančně 
na různé sbírky, když to nejde osobně nebo v rámci mé práce.

S Filipem Brožem si povídala Mirka Frenzlová

archiv Filipa Brože
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Zprávičky ze školky
„Únor bílý, pole sílí“. Toto říká pranostika. Letos to však bylo 
jak na houpačce – užili jsme si mrazy a sníh, ale i vyloženě jarní 
týdny. Nám to však nevadilo, děti byly šťastné a veselé bez ohledu 
na povětrnostní podmínky.

Broučci vyjeli vláčkem na výlet na farmu Brčálník, kde mohli vidět 
nově narozená jehňátka. Poděkování za milé přijetí patří rodičům 
Františka Pavláska. Naopak na návštěvu pozvali svoji budoucí 
paní učitelku Šárku Štádlerovou. V souvislosti s nástupem 
do školy probíhala i pedagogická diagnostika školní zralosti, 
s jejími výsledky budou rodiče budoucích předškoláků seznámeni 
na schůzce.

U Sluníček se únor nesl ve znamení rytmu. Děti si vyrobily 
hudební nástroje – bubínky a chřestidla, které využívají při 
rytmických hrách i jako doprovod písní. Co by však byla 
hudba bez tance – každý den se tančí. Děti mají „rytmus 
v těle“ a těší se, až svoje dovednosti předvedou na vystoupení.

Únor je také obdobím Masopustu. Bylo tedy nasnadě, že se 
v mateřské škole konaly Masopustní hry, které připravila třída 
Broučci. Všichni jsme si je velmi užili! Třída Veverky vytvořila 
na nástěnku „Masopustní hostinu“, abychom si připomněli 
i původ tradice.

Hana Königová

Ředitelský šuplík
Školní pololetí je za námi. Z mého pohledu byly studijní výsledků 
žáků velmi slušné. V síti nedostatečných znalostí uvízlo velmi 
málo žáků. Je to dílem velmi dobré práce učitelů a dílem pílí žáků.

V současné době navštěvují školy velmi silné ročníky žáků. 
Tato informace mezi žáky deváté třídy není neznámá. 
S uspokojením sleduji jejich přípravu na jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy. Věřím, že náročnou přípravu využijí při 
psaní testů a budou přijati na své vybrané střední školy.

Pro předškoláky z mateřské školy nastane důležité období hned 
po Velikonocích.

V úterý 11. 4. a ve středu 12. 4. 2023 se budou zapisovat 
do základní školy pro školní rok 2023/2024.

Letošní zima si z příznivců lyžařských sportů dělá legraci. Kdy 
má sněžit prší, kdy se má lyžovat, není sníh a další podobné 
kotrmelce. Přesto se nám podařilo uspořádat lyžařský výcvik žáků 
7. třídy. Radost lyžařských elévů, že sjedou Špičák, byla odměnou 
vyučujícím za trpělivý nácvik oblouků.

Před námi je jarní období, které naplní obnovené přátelství 
s italskými žáky a učiteli. Po třech letech se opět setkají žáci 
aldenské ScuolaMedia a naši školáci ve výuce hudební výchovy, 
českého jazyka, výtvarné výchovy a samozřejmě sportu. Naši 
žáci doprovodí své italské kamarády na výletě po Šumavě. 
Momentálně připravují prezentace o naší vlasti a průvodce 
pro Šumavě. Italští kamarádi přijedou do Železné Rudy v týdnu 
od 20. do 24. března. Naši školáci mají pozvání Aldena na začátek 
května. V současné době chystáme jednu pro návštěvníky školní 
budovy poměrně citelnou změnu. Pracujeme na zabezpečení 
vstupu do školy v odpoledních hodinách, kdy doposud mohl 
do budovy zcela nekontrolovatelně vstoupit kdokoliv. Škola 
po úpravě bude uzavřena a do knihovny a do tříd hudební výuky 
se bude vstupovat pomocí videotelefonů. Žákům bude vstup 
umožněn pomocí čipové technologie. Určitě si na změny všichni 
rychle zvykneme a škola bude v odpoledních zabezpečená. 
Do jarního období přeji žákům devátého ročníku úspěšná přijímací 
řízení, ostatním pěkné školní zážitky se spolužáky a učiteli.

Ctirad Drahorád

archiv MŠ
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DORAZILO DO REDAKCE

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu... I v Hojsově Stráži 
jsme se předposlední únorovou sobotu dočkali masopustního 
veselí. Přestože předpověď počasí hrozila průtržemi mračen 
a vichřicí, nás to neodradilo a zvesela se koledovalo na všech 
naplánovaných zastávkách. Pan starosta nám dal klíč od města, 

Masopustní veselí v Hojsově Stráži
hudba zvesela hrála a kolem ní tančil rej masek. I to počasí se 
nakonec umoudřilo, a dokonce na nás vykouklo i sluníčko.

V dobrém jsme se sešli a rádi jsme se našli pospolu….

Lucie Kulhánková,
Hojsova Stráž

Vážení a milí čtenáři,

v předchozích dnech jsme měli v naší knihovně velkou revizi 
knihovního fondu. Ta probíhá jednou za pět let a souvisí s ní 
i třídění a odepisování knih. Vyřadili jsme spoustu takových, 
které už si zasloužily jít na odpočinek a budou nahrazeny 
novými kousky. Protože jsou to ale v mnoha případech knihy, 
které rozhodně nestojí za zlikvidování, rozhodli jsme vás oslovit 
s nabídkou „ZACHRAŇ KNIHU“. Za symbolických 5,- Kč si tak 
domů můžete odnést jakoukoliv z tohoto vyřazeného souboru 
a za vybrané peníze vám pak pořídíme další nové knihy. 
V nabídce vyřazených knih najdete jak detektivky, romány, 
tak i naučnou literaturu, dětské knihy, nebo třeba klasiku, 
která ozdobí každou domácí knihovnu. Zkrátka každý si určitě 
najde to své. Přijďte se podívat, vybrat, nebo jen půjčit cokoliv, 
na co budete mít s přicházejícím jarem náladu. Budu se na vás 
těšit v naší knihovně, vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.

Vaše knihovnice, 
Marcela Skřivánková

Místní knihovna přichází s akcí 
„ZACHRAŇ KNIHU“
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Hradecký kraj pozval 1151 mladých sportovců s doprovodem 
do svých zimních středisek. Závodníci soutěžili v 26 zimních 
disciplínách. Centrem olympiády se stal Špindlerův Mlýn. Další 
disciplíny spojené s běžkami měly své centrum v překrásné 
běžecké aréně ve Vrchlabí. Z 81 plzeňských reprezentantů bylo 13 
sportovců z naší školy. Málokterá škola vyslala na olympiádu jako 
trenéry celé vedení školy – ředitele a jeho zástupce.

Rekordní železnorudská reprezentace je výsledkem dlouholeté 
tréninkové práce v našich sportovních klubech s podporou 
města Železná Ruda. Všichni závodníci svými výkony skvěle 
reprezentovali naše horské městečko. Historický zápis, ziskem 
první zimní medaile do naší školy, zajistila žákyně sedmé 
třídy Rosálie Garbová, a to rovnou zlatou medailí. Zvítězila 
v disciplíně skicross mladších žákyň. Aby zvítězila, musela se 
postavit na start skicrossové tratě celkem pětkrát. Ve všech 
jízdách zvítězila. Rozička má možnost za dva roky, v případě 
dalšího tréninku a závodění, obhajoby zlaté medaile na další 
zimní olympiádě na severu Moravy. Róza je skvělou žákyní 
a sportovkyní, kromě lyžování je oporou atletického družstva 
starších žákyň, kde se věnuje skoku vysokému a dalekému.

Ctirad Drahorád

Skvělá repezentace školáků na zimní 
Olympiádě dětí a mládeže 2023

Vítězka skicrossu zimní Olympiády 
dětí a mládeže Rosálie Garbová 

(ABC Team Železná Ruda)

Železnorudská výprava při slavnostním zahájení v Hradci Královéarchiv ZŠ



Železnorudský zpravodaj    3/2023                                    s trana 10

C2 - Confidential

10 lekcí vždy v sobotu od 14 - 15:00 v areálu ZKO Železná Ruda
Maximální počet účastníků na 1 kurz je 10!!.

Cena kurzu: 1.700 Kč splatné na 1 lekci dne 15.4.2023 
Informace a přihlášky na tel. 607 810 762 – Renata Neumannová

Cílem kurzu je naučit pejska základním povelům, přivolání a socializace. 

Na každou lekci sebou oblíbené pamlsky, hračky, obojek (ne postroj), vodítko.
V případě, že si nejste jisti reakcí vašeho pejska na ostatní, tak i náhubek.

Na první lekci  nutno donést očkovací průkaz s platným očkováním
a dostavit se 15min před zahájením lekce (kvůli administrativě).

Začali jsme nástupem v 9.45 a přivítali jsme všechny účastníky 
závodu, pana rozhodčího Josefa Zábranského, figuranty Tomáše 
Králíka a Theodora Krajčího ml. Přišel mezi nás i pan starosta 
a popřál závodníkům hodně štěstí při plnění disciplín. Počasí 
nám přálo po celý den a panovala i výborná nálada. Bylo otevřeno 
5 kategorií a jedna vložená. Celkem nastoupilo 11 psovodů se 
14 psy.

Výsledky závodu byly pro ZKO Železná Ruda vynikající.

ZZO1 
1. Veronika Hájková, NO, Queena, ZKO Kubice
2. Helena Kučerová, Australská kelpie, Kelpiés, ZKO Nýrsko
3. Zuzana Kinkorová, BOM, Kuki, ZKO Železná Ruda

ZM 
1. Veronika Sopková, NO, Dina, ZKO Železná Ruda
2. Magda Voldřichová, NO, Furie, ZKO Vimperk
3. Andrea Kaslová, BOm, Bunny, ZKO Železná Ruda

ZVV1 + IGP1
1. Andrea Kaslová, NO, Farrah, ZKO Železná Ruda 
2. Michaela Nedomová, NO, Aria,ZKO Sto
3. Soňa Hanělová, NO, Barí, ZKO Hrádek u Rokycan

BH-VT
1. Tomáš Králík, NO, Qessidy, ZKO Železná Ruda
2. Sofie Tumpachová (9 let), Stafordšírský teriér, Kessy, ZKO Stod
3. Zuzana KInkorová, BOM,Majda, ZKO Železná Ruda

Kynologický klub uspořádal 
Železnorudský závod

IGP3 
1. Andrea Kaslová, NO, Hederr, ZKO Železná Ruda
2. Veronika Javorská, Erdeteriét, Trix, ZKO Klarovy

Vložená kategorie NEJLEPŠÍ OBRANÁŘ - nastoupilo 7 psovodů:
1. Andrea Kaslová, Farrah, Železná Ruda
2. Andrea Kaslová, Hederr, Železná Ruda
3. Andrea Kaslová, Bunny, Železná Ruda
4. Soňa Hanělová, Barí, Hrádek u Rokycan
5. Veronika Javorská, Trix, Klatovy
6. Michaela Nedomová, Aria, Stod
7. Veronika Sopková, Dina, Železná Ruda

V této kategorii byl pes přezkoušen zadržení na terase mezi 
závodníky, přepad z makety a krátkým doprovodem figuranta 
na určené místo a třetí zadržení přes fotbalové hřiště.

Velké poděkování patří hlavně sponzorům, bez kterých 
by nebylo možné závod uspořádat. Cen bylo moc a nejvíce se líbila 
naše bohatá tombola. Děkujeme: Café Charlotte, Krmiva Šmakoun 
Sušice, Martina Klímová, Jiří Mařík, Cukrárna Sněhurka, Anna 
Shop Alžbětín, Adler Shop Alžbětín, Calcio Bar Železná Ruda, Jana 
Klimentová, Jana Hájková, Petra Uldrychová, Pavlína Hýbnerová, 
Železářství Železná Ruda Huy Hong Nguyen, Arbo Klatovy - Tomáš 
Míšek, Všeobecné praktické lékařství Pod Korábem Kdyně, Zuzana 
Kinkorová, Restaurace u Nováků, Penzion Šumavský zvoneček, 
Firma Lorenc Logistic.

O kantýnu se starali Jiří Mařík a Martina Klímová.

Ještě jednou všem děkujeme za účast a za velice pěkné ceny.

Tým ZKO Železná Ruda
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Z historie Železnorudska
Plzeňské Listy (dříve Plzeňské noviny s datem 27. 5. 1884 zaznamenaly tragickou událost, která se stala v květnu na zamrzlém 
Černém jezeře. Při těžbě ledu, který známý šumavský statkář Fuchs dodával mj. do Prahy a Mnichova, došlo k prolomení ledu 
a k utonutí 9 dělníků. Obchod s ledem se stal po určité době výnosným artiklem, který si vyžádal i stavbu 
železné dráhy z Černého jezera k nádraží. Ochranu území Černého jezera a jeho okolí vyhlásil v roce 1911 
jeho tehdejší vlastník, kníže Hohenzollern-Sigmaringen, na doporučení botanika a ekologa Huga Conwentze 
(1855-1922). Článek, který následuje, byl publikován 16. února 1884 (před 139 lety) v klatovském týdeníku Šumavan.

Led z pralesů šumavských

pocházející z jezer Černého a Čertova, zůstával každého roku nevšímán a zůstaven účinkům teplých paprsků slunečních, které jej na jaře 
opětně měnily v to, z čeho jej mrazy utvořily, ve vodu. Že by ohromné spousty ledu, jež každého roku pokrývají tato dvě světoznámá 
jezera, mohly se také zpeněžiti, nikomu snad ani nenapadlo, ba ani správě statků knížete Hohenzollerna, jemuž náleží Černé jezero, ani 
panu Fuchsovi, jemuž náleží Čertovo jezero.

Teprve letos — kdy nepovedlo se Moraně matičku přírodu tak tvrdě uspati a pak v plášť sněhový a ledový ji ukrýti, jako v dobách 
minulých, — po ledě lačnící majitelé pivovarů, sládci, řezníci, cukráři atd. veškerý um svůj sbírali a přemýšleli, odkud by jaký led, 
velepotřebný pro výrobky své, jímž jindy začasté, majíce jej hojnosť, plýtvali, dostali.

V nouzi té veliké, poskytující špatné vyhlídky do příštího léta, zpomenuto konečně na pověstná jezera šumavská, přesvědčeno se o tom, 
zda-li snad i zde, vždy studené Šumavě, nebyla zima teplá, a když shledána obě jezera pokryta ledem, čistým jako křišťál a studeným 
jako — inu jako led, tu rozlehl se jásot tak nehorázný, že otřesením vzduchu na některých místech kůra ledová popraskala a tu opětně 
napadlo tloušťku ledu změřiti. A tak shledáno na Černém jezeře 48 cm, na Čertovu pak 39 cm.

O zásoby ty nastalo ovšem ihned dělení; odebéře pak měšťanský pivovar v Plzni prozatím 300 vagonů a pivovar v Dobřanech 50 vagonů, 
oba z Čertova jezera.

Z Černého jezera zásobí se ledem pivovar firmy „M. H. Russ a spol.“ v Klatovech, který odebéře 70 -100 vagonů. Doprava počala již ve 
čtvrtek dne 14. t. m. a to z Čertova jezera, děje se na vozech do stanice Špičáku, z Černého jezera ale po saních.

Tak konečně zpomenuto i v zimě na „Šumavu“ a zpeněžen led druhdy bezcenný, jímž by se mohla celá Praha zásobiti a lidu šumavskému 
poskytnuta práce a výdělek. Dnes objevily se první fůry ledu šumavského v městě našem, i rozumí se, že obdivovány byly jako nedávné 
záře na nebi západním.

Šumavan, ve svém dalším vydání dne 22.03.1884 uvádí: Šumavský led z jezera Černého, stále ještě se dováží do různých míst, 
ba v posledních dnech stal se i předmětem obchodu zahraničního, neboť pražský velkoobchodník p. V. F. Kellner chce ještě jistou část 
ledu z Černého jezera zvláštními nočními vlaky také dodávati do Drážďan.

Za tou příčinou dodáván bude, ještě as 1 000 vagonů, do Prahy a Dráždan. Aby doprava z jezera na stanici železniční byla snazší, 
položena jest železná kolej, po níž na vozíkách odváží se jezerní led až na stanici. Led ten je dosud více než 40 cm silný.

Josef Růžička,
Plzeň

ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,
jaro už pomalu klepe na dveře, ale zima mu ještě nechce 
předat svou vládu. Tak uvidíme, co nás v příštích dnech 
a týdnech čeká. U nás v centru pokračujeme v našich 
aktivitách včetně promítání filmů. 2. 3. si diváci zvolili 
další filmy na 6. 4. Dětem budeme promítat Kocoura 
v botách: Poslední přání a dospělým českou komedii Hádkovi.

Jak už jsem uvedla v minulém čísle, připravujeme pro vás 
10. 3. v rámci mezinárodního horolezeckého festivalu „Best 
of fest“ představení nejúspěšnějších filmů festivalu Honzou 
„Trávou“ Trávníčkem, který nám také povypráví své zážitky 
z výstupů na osmitisícové vrcholy v Nepálu a Pákistánu. 
A 23. 3. se můžete těšit na přednášku Jakuba Greschla 
o Thajsku: Cestování s hendikepem aneb Nic není nemožné, která 
bude začínat od 17:45 v našem přednáškovém sále.

Také nás čeká již tradiční akce Ukliďme Železnorudsko, která 
bude probíhat opět individuálním způsobem o víkendu 1. a 2. 
4. Rukavice a pytle budou připraveny zdarma od 27. 3. v našem 
centru a v krámku Stará pošta v Hojsově Stráži. Klidně se 
pro ně zastavte.

A na závěr bych vás ráda pozvala na novou výstavu akrylových 
obrazů Zdeňky Janakievové: Šumava a Slavkovský les a s ní 
spojenou vernisáž a workshop Malujeme akrylem. Po otevření 
výstavy v našem centru bude možné se zúčastnit worshopu, kde 
se můžete naučit malovat s akrylovými barvami. Avšak počet 
účastníků je omezen. Proto je třeba si předem rezervovat míst 
na telefonním čísle +420 607 877 144. Všichni jste srdečně zváni!

Krásné předjarní dny přeje,
Barbora Kučeravá
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 31. 3. 2023) 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: .................................................

V dobách našich předků se na Šumavě dodržovaly různé zvyky. S nimi byl spojený i jídelníček. V období půstu – 
tedy mezi masopustem a Velikonocemi – se podávala „pučálka“, pokrm z naklíčeného hrachu. Obdobou pučálky 
byla tzv. (1. tajenka), jejíž základ tvořilo naklíčené (2. tajenka).



Železnorudský zpravodaj    3/2023                                    s trana 16

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 1. 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. 

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.

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – ZIMA 2022/2023

KRÁTKODOBÉ AKCE

DLOUHODOBÉ AKCE

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
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

18. 1. 2023
18:00

Jak fotografovat nejen na cestách… „aneb minikurz focení“
Fotograf Jakub Kasl se podělí o zkušenosti posbírané během 25 let profesionální práce.

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

26. 1. 2023
19:00

Přednáška Jaroslava Svobody a Jana Bucka: Faerské ostrovy
Zajímavé povídání o cestování provázení krásnými fotografiemi.

Environmentální centrum Železná Ruda
606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.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

11. 2 .2023
12:30

Masopustní veselí s průvodem
Sraz u městského úřadu ve 12:15.

Železnorudský FS Hořec a Hořeček
Železná Ruda

731 419 896
horec.horecek@gmail.com

11. 2. 2023
15:00

Maškarní ples pro děti
Navazuje na masopustní průvod. Ples je planý zábavy a soutěží pro děti.

Spolek rodičů, dětí a přátel školy
Aula ZŠ v Železné Rudě

734 436 780

18. 2. 2023
11:00

Masopustní průvod v Hojsově Stráži
Sraz je u hasičárny v 11:00 v maskách.

Železnorudský FS Hořec a Hořeček
Hojsova Stráž

731 419 896
horec.horecek@gmail.com

23. 2. 2023
18:00

Přednáška Jakuba Kasla: Nový Zéland II
Zajímavé povídání o způsobu života lidí na Novém Zélandu provázené krásnými fotografiemi.

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

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

23. 3. Přednáška Jakuba Greschla: Thajsko
Zajímavé povídání o cestování s přednášejícím pro Cestování s handicapem aneb Nic Není Nemožné.

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

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT

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. - 15. 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

26. 12. - 28. 2. 2023 Fotosoutěž pro děti, téma „Největší zábava na Železnorudsku“
Soutěž pro děti ze ZŠ. Ty mohou zasílat své nejpovedenější akce z celého roku na Železnorudsku.

ITC a EC
Železná Ruda

606 675 991
envicentrum@zeleznaruda.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

20. 1. - 28. 2. 2023 Výstava Malujeme pro radost
Výstava začne vernisáži v 18 hodin 20. 1.2023.

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED AKCÍ – ZIMA A JARO 2023

KRÁTKODOBÉ AKCE

DLOUHODOBÉ AKCE

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
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

10. 3. 2023
18:00

Mezinárodní horolezecký festival BEST OF FEST
Honza Trávníček uvádí projekci nejúspěšnějších filmů a přednáší nejen o výstupech na osmitisícovky.

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

11. 3. 2023
14:00

Jízda přes louži
Zábavný přejezd vodní plochy na lyžích pro širokou veřejnost.

SKI&BIKE ŠPIČÁK
376 397 167
info@spicak.cz

15. 3. 2023
14:00 – 18:00

Pokračování semináře pro seniory – Jak na tablet a chytrý telefon
Seminář pro účastníky prvních kol – znovu s lektorem Lukášem Staňkem.

Environmentální centrum Železná Ruda 737 599 677

18. 3. 2023
14:00

Šumavský pohárek – závěrečný
Veřejný lyžařský závod v obřím slalomu pro děti (předžáci, žáci), závěrečný večerní závod s ohňostrojem.

SK Arnika
SKI&BIKE ŠPIČÁK – Spodní šance

603 510 295

23. 3. 2023
17:45

Přednáška Jakuba Greschla: Thajsko
Zajímavé povídání o cestování s přednášejícím pro Cestování s handicapem aneb Nic Není Nemožné.

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

1. 4. 2023
15:00

Workshop Malujeme akrylem
Akce k výstavě akrylových obrazů: Šumava a Slavkovský les, rezervace nutná na +420 607 877 144.

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

1. a 2. 4. 2023 Ukliďme Železnorudsko
Pytle a rukavice k vyzvednutí od 27. 3. v ITC Železná Ruda a v krámku v Hojsově Stráži.

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

3. 4. 2023
13:00

Velikonoční tvořivá dílna pro seniory – ve spolupráci s Charitou Sušice
Vlastnoruční výroba dekorace na velikonoční stůl.

Environmentální centrum Železná Ruda 737 599 677

6. 4. 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

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
18. 11. 2022 –
31. 3. 2023

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

Muzeum Šumavy
Železná Ruda

376 397 319
zeleznaruda@muzeumsumavy.cz

18. 12. – 16. 4. 
2023

Jindřich Bílek 1950–2014
Mimořádná výstava v Bayerisch Eisenstein.

Kunsträume grenzenlos
Bayerisch Eisenstein

www.kunstraeume-grenzenlos.de/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

26. 2. – 31. 3. 2023 Plenér
Výstava grafických prací minulých, současných a budoucích studentů FDULS.

Galerie Stará pošta
Hojsova Stráž

733 544 104
m.vorackova@atlas.cz

1. 4. – 31. 5. 2023 Výstava akrylových obrazů Zdeňky Janakievové: Šumava a Slavkovský les
Výstava bude zahájena vernisáží 1. 4. od 14 hodin.

ITC a EC
Železná Ruda

376 397 033
itc@zeleznaruda.cz


