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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,
máme zde nový rok 2023 a s ním i první letošní číslo 
Železnorudského zpravodaje. Dovolte, abychom vám předně 
do nového roku popřáli vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí 
a sil. Budeme je určitě všichni potřebovat. My na radnici se 
budeme snažit, abychom kvalitu našeho společného života na 
Železnorudsku posunuli zase o pár kroků kupředu.

Začali jsme už na posledním loňském jednání zastupitelstva, kde 
jsme schválili hned několik důležitých usnesení a bonusů pro 
vás. Svoz odpadů se v Železné Rudě sice zdraží na 1200,- korun 
za rok, místní občané ale díky navýšenému kompenzačnímu 
bonusu zaplatí de facto pouze 200,- korun jako doposud. 
Zastupitelstvo Železné Rudy také schválilo účelový peněžitý 
dar pro seniory na léky a nově také navíc na optické pomůcky 
dle vlastního výběru, a to celkem ve výši 600,- Kč / osoba ve 
věku 62–70 let a ve výši 1 000,- Kč / osoba ve věku 71 let 
a výše. Obojí pro občany, kteří mají trvalý pobyt na Železnorudsku, 
a kteří dovršili příslušný věk v roce 2022. Peněžitý dar mohou 
všichni senioři čerpat prostřednictvím dárkové poukázky vydané 
na správním odboru města do 30. dubna 2023.

Hodláme i nadále realizovat rozsáhlé investice do infrastruktury, 
čemuž odpovídá schválený rekordní proinvestiční rozpočet. 
Už na jaře letošního roku se začne realizovat další fáze průtahu 

městem, konkrétně jde o část projektu „průtah – střed“ mezi 
kruhovým objezdem u hasičárny a železničním přejezdem 
na Klatovské ulici. O chystaných uzavírkách a jejich termínech 
vás budeme včas informovat. Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, se kterým
 průtah ve městě společně postavíme. Jakmile počasí po skončení 
zimy dovolí, rozjedou se rovněž další rekonstrukce silnic 
a chodníků.

Město má úspěšně za sebou také několikaměsíční audit 
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který kontroloval 
realizaci rekonstrukce a výstavby hasičské zbrojnice. 
Audit konstatoval, že veškeré procesy proběhly v souladu 
s právem, město dodrželo finanční rámec a veškeré finanční 
prostředky byly vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně.

Zimní sezonu zatím výrazně komplikuje teplé počasí, ale 
nepochybujeme, že se mrazů a sněhu dočkáme. Jsme připraveni 
jak na zimní údržbu, tak samozřejmě počítáme s opětovnou 
přípravou běžeckých stop nejvyšší kvality a dalšími službami 
pro místní i návštěvníky. V minulém čísle zpravodaje nám 
železnorudští hasiči poděkovali za nákup vybavení a podporu 
jejich činnost. Chtěli bychom poděkovat i my jim a říct, že si 
vážíme toho, že jsou připraveni zde pomáhat ostatním po celý rok, 
mnohdy i s nasazením vlastního zdraví. A podporujeme nejenom 
železnorudské hasiče, ale samozřejmě také ty hojsovecké, které 
jsme v minulém roce podpořili v činnosti opravami techniky 
a nákupem vybavení za více než 140 000,- Kč.

Užívejte si první týdny nového roku ve zdraví.

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

Podrobný audit NKÚ potvrdil, že rekonstrukce 
a výstavba Hasičské zbrojnice byla zcela v pořádku.

Občané s trvalým pobytem získají 
kompenzační bonus na svoz odpadů. Ten vás 
tak v letošním roce vyjde jen na 200 korun.
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Doba konání: 14. 12. 2022, 18:00 hod. / kompletní zápis 
usnesení je na www.zeleznaruda.cz

Přítomni: pp. Mareš, Smola, Sekyra, Částka, Drahorád, 
Faitová, Grund, Najman, Škývara, Zelenka

Nepřítomni: -

Omluveni: pp. Brož, Kříž, Horek

2/22 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze 
stavební uzávěry na stavbu: „Rekreační rodinný domek“ na pozemku 
p. č. 385/31 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelka: Kateřina Hubačová…
Pro: 8 
Proti: pp. Grund, Částka 
Zdržel se: -

2/24 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze 
stavební uzávěry na změnu účelu užívání stavby: „Objekt Adolfa 
Kašpara č. p. 464“ (změna vietnamské prodejny na bytové jednotky 
v 1. NP). Žadatel: AL REAL I.t.d., …
Pro: 9 
Proti: p. Drahorád 
Zdržel se: -

2/25 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na změnu účelu užívání stavby: „Objekt Adolfa Kašpara 
č. p. 463“ (změna z ubytovny na bytové jednotky ve 2. NP a 3. NP bez 
stavebních úprav). Žadatel: AL REAL I.t.d., …
Pro: 9 
Proti: p. Drahorád 
Zdržel se: -

2/26 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze 
stavební uzávěry na stavbu: „Dřevostavba (Posed)“ na pozemku p. č. 
347/3 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Ing. Martin Jiránek, …
Pro: 8 
Proti: p. Drahorád 
Zdržel se: p. Najman

2/27 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku 
ze stavební uzávěry na stavbu: „Změna užívání a stavební úpravy 
objektu Královácká 265, 340 04, Železná Ruda“ (3. NP) na pozemku 
p. č. st. 305 k. ú. Železná Ruda. Žadatelka: Milada Blechová, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

USNESENÍ č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda
2/28 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze 
stavební uzávěry na stavbu: „Plechová garáž“ na pozemku p. č. 53/4 
v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Město Železná Ruda, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/29 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze 
stavební uzávěry na stavbu: „Prostory bývalé prodejny „SPAR“, 1. 
máje 124, Železná Ruda – změna užívání z prodejny potravin na 
restauraci“ na pozemku p. č. st. 158/1 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: 
Cong Dao Nguyen, U Řezné 374, 340 04 Železná Ruda.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/30 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze 
stavební uzávěry na stavbu: „Bytový dům v ulici Šumavská, Železná 
Ruda“ na pozemcích p. č. 186/23, 186/24, st. 486/1, st. 486/2 v k. ú. 
Železná Ruda. Žadatel: Město Železná Ruda, …
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební 
uzávěry na stavbu: „Občerstvení Aspen“ na pozemcích p. č. 538/13, 
728 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Josef Hanzlík, Sklářská 344, 340 
04 Železná Ruda.
Pro: - 
Proti: 10 
Zdržel se: -

Nebylo přijato usnesení.

Jelikož se začaly šířit polopravdy o tomto hlasování, musíme vysvětlit, 
že rozhodně podporujeme místní podnikatele a jejich činnost, ale 
očekáváme od nich férové jednání. Výjimka ze stavební uzávěry stánku 
„Občerstvení Aspen“ na parkovišti naproti Café Charlotte nebyla nyní 
udělena, protože se jedná o nelegální stavbu. Její majitel byl minulý 
rok předem upozorňován, že musí podat žádost a dodat podklady. 
To slíbil, leč nesplnil. Nemůžeme zde vytvořit precedens, kdy si 
někdo něco postaví a následně mu to bude schváleno, protože už to 
stojí. To je důvod neudělení výjimky ze stavební uzávěry. – vedení 
města

2/31 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze 
stavební uzávěry na stavbu: „Fotbalová klubovna a šatny – Ke Hřišti 

Už na jaře letošního roku se začne realizovat další fáze průtahu 
městem, konkrétně jde o část projektu „průtah – střed“ 

mezi kruhovým objezdem a železničním přejezdem.
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418, Železná Ruda“ na pozemku p. č. st. 617 v k. ú. Železná Ruda. 
Žadatel: Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 
Železná Ruda.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/32 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh na pořízení 
změny regulačního plánu Města Železná Ruda – místní část Špičák 
zkráceným postupem pro manžele Oldřicha a Kateřinu Tycovy, … 
na změnu regulačního plánu města Železná Ruda, místní část Špičák 
na pozemku p. č. st. 168 v k. ú. Špičák za účelem zvětšení zastavitelné 
plochy a navýšení stávajícího rodinného domu Špičák čp. 102 (změna 
regulativů krycího listu S 58 – OV).
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/33 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, že principem 
koncepce nového územního plánu bude minimalizace nově 
vymezených zastavitelných ploch s tím, že hlavní důraz bude 
kladen na vytvoření kvalitních regulací pro stávající stabilizované 
plochy i pro plochy nově navrhované, resp. převzaté z platného 
územního plánu, ve znění platných změn. Evidované požadavky 
na změnu územního plánu dle přiloženého seznamu, který 
tvoří přílohu č. 1 u zápisu z dnešního zasedání, nebudou 
obsahem zadání ani předmětem řešení nového územního plánu,  
a to z následujících důvodů:

- pro město Železná Ruda je nezbytné zajistit v co nejkratší době 
nový územní plán obsahující podrobné regulace pro výstavbu tak, 
aby zabránilo nekoordinované výstavbě na plochách, které nejsou 
dostatečně chráněné stávajícím územním plánem;

- město Železná Ruda prioritně usiluje o aktivní řešení chybějící 
veřejné infrastruktury, zejména dopravní a technické (např. 
parkovišť, odkanalizování, zásobování vodou), což je však 
významně komplikováno složitými vlastnickými vztahy a současnou 
ekonomickou situací;

- město Železná Ruda nemá zájem na dalším navyšování rekreačních 
kapacit, když v současné době zásadním způsobem převládá 
krátkodobá rekreace nad trvalým bydlením, přičemž především 
v zimních lyžařských sezónách je poměr mezi trvale bydlícími 
obyvateli nad rekreanty více než padesátinásobný; ačkoli je pak 
předmětem některých z podaných žádostí výstavba rodinných domů, 
lze mít s ohledem na dosavadní zkušenosti v této souvislosti za to, že 
i v těchto případech by docházelo k dalšímu nežádoucímu navyšování 
rekreačních kapacit.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/34 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku 
p. č. 299 o výměře 231 m2 v k. ú. Špičák ve prospěch pana Michala 
Janďury, … za cenu 220,- Kč/m2.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/35 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku 
p. č. 59/68 o výměře 92 m2 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch 
společnosti Bonaccia s.r.o., IČ: 28009959, za cenu 220,- Kč/m2

Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/39 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy 
o společném zadávání veřejných zakázek a společné realizaci na 
akci „I/27 Železná Ruda – střed“ s ŘSD ČR, státní příspěvkovou 
organizací. Předmětná smlouva je přílohou č. 3 u zápisu z dnešního 

zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/42 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup automobilu 
s pohonem 4x4 pro potřeby zaměstnanců města vč. Městské policie 
a obsluhy SLD Špičák Pancíř za cenu do 350 tis. bez DPH a pověřuje 
starostu Ing. Filipa Smolu podpisem Kupní smlouvy.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/43 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu 
předsedy finančního výboru k rozpočtu města Železná Ruda na rok 
2023.

2/45 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku Města Železná Ruda č. 1/2022 o místním poplatku z pobytu.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/46 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet Města 
Železná Ruda pro rok 2023 takto:

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 88 560 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 130 415 000,- Kč

Rozpočet se schvaluje jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu 
bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/49 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účelový peněžitý 
dar na léky a optické pomůcky ve výši 600,- Kč/osoba ve věku 62–70 
let a ve výši 1 000,- Kč/osoba ve věku 71 let a výše, pro občany, 
kteří mají trvalý pobyt ve městě Železná Ruda a kteří dovrší 
příslušný věk v roce 2022. Peněžitý dar bude čerpán prostřednictvím 
dárkové poukázky vydané na správním odboru města.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/50 - Zastupitelstvo města Železná Ruda projednalo a schválilo 
s platností od 1. 1. 2023 cenu vodného a stočného pro rok 2023.

Cena vodného pro rok 2023 činí 42,50 Kč /m3 bez DPH a cena 
stočného pro rok 2023 činí 47,50 Kč /m3 bez DPH.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/51 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, že provozní 
příspěvek Základní a mateřské školy Karla Klostermanna v Železné 
Rudě, určený původně na rok 2022, lze použít i v roce 2023 a to do 
maximální výše 300 000,- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/52 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku Města Železná Ruda č. 2/2022 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/53 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odměny pro:

- předsedu přestupkové komise za rok 2022 ve výši 20 000,- Kč
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- členy přestupkové komise za rok 2022 ve výši 5 000,- Kč
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/54 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odměnu pro:
- lesního správce města Železná Ruda za rok 2022 ve výši 
20 000,- Kč.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/59 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje peněžitý dar 
fyzickým osobám, které mají ke dni 31. 12. 2022 trvalý pobyt ve 
městě Železná Ruda nebo povolení k pobytu, u kterého je možné 
předpokládat, že bude trvat po celý rok 2023 a kteří nemají vůči 
městu neuhrazené závazky.

Výše peněžitého daru činí 1 000,- Kč.

Důvodem poskytnutí daru je stabilizace a motivace těchto osob 
k tomu, aby i nadále zachovali svůj trvalý pobyt ve městě Železná 
Ruda, které dlouhodobě bojuje s odlivem obyvatel a snaží se mu 
zabránit všemi dostupnými prostředky. Způsob výplaty je upraven 
metodickým pokynem k výplatě darů pro rok 2023.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/60 - Zastupitelstvo města Železná Ruda promíjí dětem narozeným 
v průběhu roku 2023 poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství. Důvodem prominutí poplatku je podpora mladých 
rodin, které mají v obci trvalý pobyt. Tímto rozhodnutím se snaží 
předejít odlivu mladých rodin, pro které je zde život v určitých 
ohledech náročnější než ve velkých městech.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/61 - Zastupitelstvo města Železná Ruda, pověřuje pana Ing. Smolu 
Filipa - starostu města Železná Ruda, pana Ing. Najmana Petra - 
místostarostu města Železná Ruda, pana Brože Filipa - místostarostu 
města Železná Ruda, pana Ing. Kříže Milana - člena zastupitelstva 
města Železná Ruda, paní Ing. Faitovou Hanu - členku zastupitelstva 
města Železná Ruda, pana Drahoráda Ctirada - člena zastupitelstva 
města Železná Ruda, pana Mgr. Částku Kryštofa - člena zastupitelstva 
města Železná Ruda k přijímání prohlášení o vstupu do manželství 
ve smyslu §11a odst. 1 písm. a) zák. č. 301/ 2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/63 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dny pro pořádání 
svatebních obřadů: pátek a sobota v sudém týdnu měsíce, a to v 
době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v obřadní síni MěÚ Železná Ruda, 
Klostermannovo náměstí č.p.295 nebo na jiném vhodném místě.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/64 - Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje Osadní výbor 
Hojsova Stráž a schvaluje počet 15 členů ve složení : Jan Chalupský, 
Karel Papež, Věroslav Máca, Vladimíra Steinerová, Martin Kulhánek, 
Iva Kohoutová, Viktor König, Gisela Kopelentová, Miroslav Toul, 
Andrea Kohoutová, Jakub Prošek, Vlastimil Bartoník, Milan Kříž, 
Gabriela Coufalová, Ondřej Szabó.
Pro: 10 
Proti: - 

Zdržel se: -

2/65 - Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje Osadní výbor Špičák 
a schvaluje počet 8 členů ve složení: Jan Kořán, Ladislav Vybíral, 
František Vrbas, Karel Maxa, Marek Sekyra, Ondřej Soukup, Aleš 
Janda, Aleš Toman, Bedřich Strnad ml. .
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/66 - Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje zahraniční výbor 
města Železná Ruda.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/67 - Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedkyní 
zahraničního výboru města Hanu Faitovou a členy Miroslavu 
Frenzlovou, Kryštofa Částku.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/68 - Zastupitelstvo města Železná Ruda volí a schvaluje dva členy 
kontrolního výboru ve složení: Jan Kořán, Jiří Najman.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/69 - Zastupitelstvo města Železná Ruda volí a schvaluje dva členy 
finančního výboru ve složení: Pavlína Šebestová, Eva Podroužková.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/70 - Zastupitelstvo města Železná Ruda volí členy povodňové 
komise v následujícím složení: předseda: Filip Smola, 
místopředseda: Petr Najman, zapisovatelka: Anna Šebelíková, 
členové: Josef Podlešák, Bohumil Ouda, Caroline Zahradníková, 
Patrik Soukup, Milan Kříž, Aleš Sekyra, František Kurc.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/71 - Zastupitelstvo města Železná Ruda volí členy evakuační komise 
v následujícím složení: předseda: Zdeněk Cyránek, místopředseda: 
Ctirad Drahorád, zapisovatelka: Anna Šebelíková, členové: Vítězslav 
Hájek, Jaroslav Lehký, Miroslav Barák, Marek Sekyra.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/72 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zastupitele pana 
Petra Najmana pro tvorbu nového územního plánu jako pověřeného 
zastupitele.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

2/73 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí procesní 
přípravu projektu pracovně nazvaného „Karta místního občana“.

2/74 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy školské 
rady za zřizovatele organizace ve složení: Jiří Škývara, Jakub Frenzl, 
Kryštof Částka.
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: -

Anna Šebelíková, Filip Brož
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DAR OBYVATELŮM MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA
Zastupitelé města Železná Ruda rozhodli, že občanům, kteří mají v obci
k 31. 12. 2022 trvalý pobyt, poskytne město Železná Ruda dar ve výši 1000,- Kč.

Podmínkou pro poskytnutí daru je, že občan s trvalým pobytem nemá vůči městu neuhrazené 
závazky z místních ani jiných poplatků.

Jak si dar vyzvednout/uplatnit?
Pokud splňujete podmínky pro poskytnutí daru (trvalý pobyt a bezdlužnost) můžete
uplatnit dar přímo při platbě poplatku za odpad.

Při platbě převodem:
Uhraďte poplatek za odpad (1200,- Kč) snížený o nárokovaný dar (1000,- Kč) 
tj. 200,- Kč.

- v poznámce k platbě uveďte: Uplatňuji dar a telefonní číslo případně e-mail,
pro případný kontakt.

Bez uvedené poznámky není z právních důvodů možné dar započíst na vzniklý nedoplatek.

Při úhradě poplatků v hotovosti:
Uhradíte na pokladně městského úřadu všechny poplatky a následně Vám bude
vyplacen dar.

Následné vyzvednutí daru 
(pokud nebyl uplatněn již při úhradě převodem nebo v hotovosti):

V případě, že jste již všechny poplatky uhradili v plné výši a splňujete podmínky
pro poskytnutí daru, můžete podat písemnou žádost o výplatu daru.

Žádost můžete podat osobně, datovou schránkou nebo s ověřeným podpisem
na ekonomickém úseku města Železná Ruda nebo na podatelně.

Na základě žádosti bude po kontrole splnění podmínek pro poskytnutí daru zaslán
na bankovní účet uvedený v žádosti.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI NEBO UPLATNĚNÍ DARU JE DO 31. 3. 2023
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Účet:   822561309/0800        

Poplatek – odpady: Sazba poplatku pro rok 2023 činí 1200,- Kč
Dětem narozeným v průběhu roku 2023 se poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

na rok 2023 promíjí.

variabilní symbol = RODNÉ ČÍSLO, 
specifický symbol 1340
Poplatek odpad 1200,- Kč                           200,- Kč  poplatek odpad snížený o dar 

                                                                                   

NEZAPOMEŇTE VYPLNIT RODNÉ ČÍSLO DO VARIABILNÍHO SYMBOLU

Poplatek – PES: Sazba poplatku pro rok 2023 činí 

Senioři/ poživatelé důchodů

1. pes    100,- Kč / další pes 150,- Kč

Železná Ruda byty

1. pes    1000,- Kč / další pes 1500,- Kč

Hojsova Stráž 

1. pes    300,- Kč / další pes 450,- Kč

Rodinné domy

1. pes    300,- Kč / další pes 450,- Kč
variabilní symbol = RODNÉ ČÍSLO, 

specifický symbol 1341

NEZAPOMEŇTE VYPLNIT RODNÉ ČÍSLO DO VARIABILNÍHO SYMBOLU A UPRAVIT 

ČÁSTKU K ÚHRADĚ

Poplatek – P- KARTY: Sazba poplatku pro rok 2023 činí 

Ceny parkovacích karet: 1. P-Karta 2. P-Karta Přenosná P-Karta

Občan s TP v obci 150,- Kč XXX XXX

Občan s TP v obci + vlastník nem. v obci 100,- Kč 150,- Kč 500,- Kč

Vlastník nem. v obci bez TP v obci 1.200,- Kč XXX 500,- Kč

Nájemce bytu/domu bez TP v obci 1.200,- Kč XXX XXX

variabilní symbol = RODNÉ ČÍSLO, 

specifický symbol 2111

NEZAPOMEŇTE VYPLNIT RODNÉ ČÍSLO DO VARIABILNÍHO 

SYMBOLU A UPRAVIT ČÁSTKU K ÚHRADĚ
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POPLATKY 2023
VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2023 BUDE ZAHÁJEN 16. 1. 2023

ůčet: 822561309/0800

Poplatek – odpady: Sazba poplatku pro rok 2023 činí 1200,- Kč
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Senioři/ poživatelé důchodů
1. pes 100,- Kč / další pes 150,- Kč
Železná Ruda byty
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Hojsova Stráž
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Rodinné domy
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ROZHOVOR

FB: Ahoj Marku, dodatečně ještě jednou gratulujeme 
k dalšímu Českému slavíku. Kolik už jich, kromě těch dvou 
hlavních za zpěváka roku 2022 a 2021, vlastně máš? A je 
nějaké další ocenění, které bys rád zmínil nebo si ho obzvláště 
ceníš?

MZ: Díky moc za gratulaci. Fanoušci mi připravili další 
krásný večer a já za to ze srdce všem děkuji. Je radost zpívat 
a skládat písničky, když je publikum rádo poslouchá. Kromě 
těchto dvou mám ještě nějaké za písně roku, objev a absolutního, 
ale mám-li být upřímný, tak přestože mi ceny vždy udělají radost, 
největší odměnou a radostí je pro mě hrát pro plný sál, halu nebo 
stadion. A hlavně když si se mnou publikum písně zpívá. Proto 
to celé dělám.

FB: To je pěkná sbírka. Je to podle tvých představ? Nebo jsou 
nějaké ceny a soutěže, které bys chtěl ještě vyhrát?

MZ: Žádným oceněním bych nepohrdl, ale můj život a sny na 
cenách nestojí. Každopádně vždy mi udělají větší radost ty, kde 
rozhodují posluchači a ne nějaká komise nebo akademie.

FB: Česká hudební scéna i trh je poměrně malý rybník. Takhle 
významně uspět a být na vrcholu už několik let, se povede 
málokomu. Řekl bys nám, v čem tkví tvůj úspěch?

MZ: Hodně lidí se mě na to ptá, ale bojím se, že odpověď není 
tak zajímavá, jak by si někdo přál. Dělám to jenom strašně 
rád a srdcem. Můj příběh, kdy se vydal jeden kluk ze Šumavy 
v pohorkách za svým dětským snem, aniž by mu kdokoliv věřil, je 
pravdivý a není to výtvor mediálních specialistů. Zpívám o tom, 
co lidé běžně zažívají a energicky jim to hraju na pódiu. Možná 
to je to, proč lidé rádi chodí na moje koncerty. Pak jsou tady věci 
mezi nebem a zemí a těm nikdo nerozumí.

FB: Veřejně zpíváš jen česky. Co třeba doma, zpíváš si anglické 
songy? Máš ambice zkusit prorazit do ciziny a zpívat i jinak 
než česky?

MZ: Ani trochu. Anglicky se domluvím, ale nějak mě ta představa 
vyrazit do světa nerajcuje. Navíc stojím nohama pevně na zemi a 
ve 37 letech už to na nové začátky asi nebude. Zkusím to třeba v 
příštím životě. (smích)

FB: Jak to máš teď, když jsi nedávno třikrát vyprodal Eden, 
kde se budou v létě konat tvé poslední koncerty? Jsi nervózní 
a jsou přípravy v plném proudu, nebo jsi v klidu a už to máš 
vše zařízené a teď budeš do léta odpočívat?

MZ: Jen uvedu na správnou míru, že jsem nikdy neřekl, že 
to budou mé poslední koncerty, ale že na nějakou dobu nebudu 
veřejně vystupovat, abych se pak na pódia vrátil. Konec kariéry 
vymyslel bulvár a někteří lidé bulvár milují a rádi nadpisy 
takových článků opakují. Co se týče tvé otázky, tak přípravy jsou 
v plném proudu a kdybych teď začal popisovat, co vše obnáší 
koncerty pro 100 000 diváků uspořádat, tak by tenhle rozhovor 
byl na desítky stránek. Nicméně je to krásná práce a vážně mě to 
baví. Už teď se těším, až na největší pódium na jakém jsem kdy 
stál, vyběhnu a první koncert začne.

FB: A co potom? Nastíníš nám, proč si chceš dát pauzu, když 
jsi na vrcholu a jsi tak žádaný a všude hraný?

MZ: Vím přesně, proč to dělám a sdílnější budu po koncertech. 
Důvod je ale logický a přestože mi to každý rozmlouvá, tak 
pochopí, že jsou i důležitější věci než kariéra a peníze. Navíc 
za těch 15 let už jsem odehrál 1400 koncertů a chci dělat 
do budoucna míň, ale výjimečných věcí, než hodně obyčejných. 
Muziku furt miluju a ještě nás s fanoušky čekají velké věci.

FB: Poslední dva roky jsi navíc trávil celé léto na své Tour de 
Léto, kde jsi zahrál 20 koncertů za jedny prázdniny napříč 
republikou. Nebude ti to chybět?

MZ: Poslední dva roky to bylo dokonce 120 koncertů a dokázal 
bych vyjmenovat dost věcí, které mi určitě chybět nebudou. 
Třeba najíždět ročně 60-70 000 kilometrů. Ale co se týče toho 
koncertu jako takového, to mi chybět bude. To miluju. Ale jak 
říkám, jde jen o koncertní pauzu. Budu se věnovat skládání 
a jiným věcem, které jsem často zanedbával. A hlavně rodině.

FB: Krom zpívání a hraní také písně skládáš. A nejen pro sebe. 
Složil jsi píseň k seriálu Pálava, pro film Gump: pes který 
naučil lidi žít, složil jsi píseň pro Karla Gotta (Ta pravá), nebo 
třeba pro Lucii Bílou (Protože), také pro Hanku Zagorovou 
a další. Můžeš nám prozradit, jestli pro někoho připravuješ 
další hit?

MZ: Nemám to teď v plánu. Navíc, když poslouchám ta jména,  
co si teď vyjmenoval, tak laťka interpretů je poměrně vysoko.

FB: Máš tisíce fanoušků, mnoho z nich tě hraje a napodobuje. 
Našel se ale někdo, kdo složil písničku tobě, abys ji použil a 
nazpíval?

MZ: Hraju pouze jedinou píseň, kterou jsem sám nenapsal, 
a to je 100 let, ve které jsem účinkoval. Tak nějak ke mně už patří 
a v playlistu má své pevné místo.

FB: Byl jsi někdy osloven, abys při nějaké akci zazpíval českou 
hymnu? Případně, chtěl bys třeba při nějakém mezinárodním 
sportovním utkání?

MZ: Několikrát jsem tuhle nabídku dostal, ale zastávám názor, že 
hymnu by měli zpívat opravdoví mistři - například operní pěvci.

FB: Tvůj syn hraje na bicí, dokážeš si ho za pár let představit 
u sebe v kapele? A jak vůbec bere tvoji hudbu? Víme, že má 
rád AC/DC, což je trochu jiný styl. (smích)

Od posledního rozhovoru s Markem Ztraceným v našem 
zpravodaji uplynulo několik let a od té doby toho ve své kariéře 
stihl opět hodně. Několikrát vyprodal O2 arénu, uspořádal 
stovky koncertů, dvě Tour de léto, postavil si zde domek 
a vyhrál mnoho cen. Tak jsme si o tom krátce pohovořili.

archiv Marka Ztraceného
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ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,
rok se nám přehoupl v nový a mnozí z nás pokračují ve vyšlapaných 
kolejích. Jiní však začínají na novo. Každopádně všem přejeme, 
aby pro ně byl rok 2023 šťastným a radostným. My v našem 
centru pokračujeme dále a věříme, že i v roce 2023 vám budeme 
moct přinést mnoho hezkého a zajímavého.

Hned na přelomu roku začínáme s další, v pořadí již čtvrtou 
dětskou fotosoutěží, tentokrát na téma „Největší zábava 
na Železnorudsku“. Děti nám mohou zaslat své dvě nejpovedenější 
fotografie, které dle autora zachytily největší zábavu prožitou 
na Železnorudsku. Své fotografie mohou zasílat až do konce 
února. Bližší informace naleznete v uvedeném plakátku. Soutěží 
se o hodnotné ceny věnované městem Železná Ruda.

Dále jsme se již zmiňovali o výstavě, která bude probíhat 
od 6. ledna u nás v centru a bude věnována květeně Šumavy. 
Všichni jste srdečně zváni. A jak již někteří víte, ve spolupráci 
s Martinou Voráčkovou, která vede obchod v Hojsově Stráži, 
realizujeme výstavy v hezky zrekonstruovaných půdních 
prostorách, tzv. Galerii Stará pošta. A sem bychom vás 
rádi pozvali 20. 1. od 18 hodin na vernisáž výstavy 
„Malování pro radost“. Jedná se o druhou výstavu žen 
z Železnorudska, které se pravidelně schází dvakrát do měsíce 
pod vedením Jitky Chaloupkové, aby se zdokonalily v kresbě 
a malbě. Je na vás, abyste zhodnotili, zda se jim to daří či ne.

Nadále budeme první čtvrtek v měsíci pokračovat v promítání 
filmů pro velké i malé zájemce. A také se můžete těšit 
na další přednášky. Tento měsíc si pro nás čtvrtý čtvrtek v měsíci 
od 19 hodin připravil přednášku Jarda Svoboda a provede nás 
po krásách Faerských ostrovů (viz plakátek), ze kterých jde 
mnoho návštěvníků „do kolen“. Výjimečně to však nebude jediná 
přednáška v lednu. Protože Jakub Kasl si pro zájemce 
o fotografování připravil minikurz focení s názvem 
“Jak fotografovat nejen na cestách“, a to 18. 1. od 18 hodin. 
Zájemce provede fotografií od základů přes pevná pravidla až 
k osobním tipům, jak dosáhnout působivých snímků. Přednáška 
je vhodná i pro děti od věku cca 10 let (2. stupeň ZŠ).

Věřím, že si z naší nabídky vyberete.

Přeji krásný leden a úspěšný vstup do roku 2023
Barbora Kučeravá,

vedoucí ITC a EC

MZ: Jde v mých stopách. Vyrůstal jsem na tvrdých rockových 
kapelách, které mi táta pouštěl na kotoučáku. Hrál ve spoustě 
kapel právě na bubny. Malý bubny opravdu cítí a je velký talent, 
ale teď od nich dost upustil a jde jiným směrem. Nicméně pro 
zábavu stále občas hraje a má u mě dveře kdykoliv otevřené. 
Alespoň bych ušetřil za honorář bubeníka, když by to bylo v 
rodině. (smích) 

FB: Málokdo ví, že máš Nadační fond Marka Ztraceného. 
Pomohl jsi s ním několika rodinám po tornádu na Moravě. 
Máš vyhlédnutého někoho dalšího, komu chceš pomoct? 
Obrací se na tebe hodně lidí s žádostí?

MZ: V tomhle směru jsem se našel a hodlám se mu věnovat 
do budoucna víc. Uvědomuji si svůj dosah a kromě toho, 
že do nadace dávám své peníze, tak mám možnost ještě 
oslovit fanoušky a společnost, kteří se ke mně často přidají. 
Mimochodem, když jsem tenkrát přišel s výzvou ohledně těch 
tří rodin na Moravě, tak přispěla i hromada lidí z našeho města. 

Potěšilo mě, že je kolem mě tolik lidí se srdcem na správném 
místě. Teď jsem se rozhodl pomoci chlapečkovi jménem Adámek, 
který se narodil s vadou ouška, které se mu nevyvinulo. Neslyší. 
Existuje ale možnost, aby žil bez omezení. Jedná se o operaci, 
která se dělá pouze v Americe a pojišťovna ji nehradí. Jedná 
se o 2 600 000 Kč. Během měsíce jsme již na polovině tedy 
1 300 000 Kč a pokud vše půjde dobře, tak Adámek brzy vyrazí 
do Ameriky pro své nové ouško a půjde životem bez omezení.

FB: Dodatečně přejeme tobě i tvé rodině všechno nejlepší 
do nového roku a ať se ti nadále daří. Díky za rozhovor.

MZ: Já děkuju a zdravím všechny z našeho města!

S Markem Ztraceným si povídal Filip Brož
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DORAZILO DO REDAKCE

Omluva paní Liebl
Vážená paní Liebl,

reaguji tímto na Vaši připomínku vůči mému 
vyprávění „Báječná léta v Železné Rudě“, zveřejněnou 
v prosincovém čísle Železnorudského zpravodaje.

Sebekriticky a se vší pokorou uznávám, že Vaše připomínka 
k závěrečné části mého vyprávění je ZCELA OPRÁVNĚNÁ.

V autorském zanícení jsem příliš povolil uzdu své fantazii, a tak 
se stala věc, která se neměla stát – že zmaten Vaším příjmením 
jsem Vám přisoudil možnost býti příbuznou rodiny Sturmových, 
o které píši na jiném místě.

Proto mi dovolte, abych se Vám osobně za svůj literární poklesek 
touto cestou omluvil s vírou a nadějí, že má omluva bude Vámi 
stejně upřímně přijata, jako byla míněna.
Vždyť přece – „chybovati je lidské, odpouštěti božské…“

O rodině Peleckých, do které patříte, moji rodiče hovořili vždy 
s úctou a byli považováni za velké hrdiny, kteří se neváhali v oné 
nechvalně známé době padesátých let dobrovolně odstěhovat 

Chtěli bychom s dětmi poděkovat Kynologickému klubu v Železné 
Rudě za zorganizování Mikulášské nadílky v sobotu 03. 12. 2022. 
Dva roky jsem vysvětlovala dětem, že čerti nechodí, protože 
i v pekle byli nemocní s covidem, a proto jsme se na letošní rok 
velmi těšili.

Bylo to velmi milé, příjemné setkání, a jsem ráda, že čerti 
v Rudě jsou laskaví a milí, děti se jich nebály. Nechtěla bych 

Chtěli bychom znovu apelovat na volné pobíhání psů a venčení 
bez vodítka. Opět byl napaden další pes a nebyl to pěkný pohled. 
Spousta majitelů psů venčí bez vodítka a psi nemají zvládnutý 
základní povel „ke mně“ nebo jiný, na který pes přijde. Co je 
platné, když máte psa na volno, pod dohledem, ale na zavolání 
nepřijde? Prosíme znovu, je to o bezpečnosti nás všech 
a našich psů. Asi spousta z vás nezažila opravdovou rvačku. Jde 
tomu předcházet právě tím, že budete mít psa na vodítku. Pokud 
budete mít na volno a někdo vás požádá, abyste si psa dali na 
vodítko, prosím, udělejte to… A jak většina říká „on je hodný, chce 
si hrát, potřebuje volnost“… Každý pes se potřebuje proběhnout, 
to je pravda! Ale musí být ovladatelný, a to většina psů bohužel 
není. Zamyslete se nad tím, zda chcete mít psa v pohodě, a ne 
aby po napadení měl psychickou újmu. Je to zbytečné, když tomu 
každý můžeme předejít.

Za respektování této prosby děkují
členové ZKO Železná Ruda

„za dráty“. Tím de facto umožnili přesun naší rodiny na druhý 
konec Čech za ostatním příbuzenstvem do Děčína.

Já osobně se potýkám již osmý rok s těžkou nemocí, která mě 
postupně zbavila řeči i pohybu, a tedy i možnosti si ledacos ověřit 
či někam zajet.

Jediné mé spojení se světem živých a zdravých je prostřednictvím 
internetu. Díky tomuto vynálezu mám možnost se podívat na 
snímky Železné Rudy, projít se známými ulicemi a vidět, jak 
Železná Ruda vzkvétá…

Vidím s radostí, že i Váš dům č. p. 176 prošel velmi zdařilou 
rekonstrukcí, k čemuž Vám gratuluji.

Přeji všem členům Vaší rodiny, aby vám i nadále byl domovem 
šťastným, jako byl i pro naši rodinu po dobu 11 let, od roku 1945 
do roku 1956.

S úctou a pozdravem
Václav Rezek,

20. 12. 2022, Děčín

Venčení psů by mělo mít určitá pravidla

Poděkování za Mikulášskou nadílku
je brát někam, kde se třepou strachy i dospělí, a tady na „cvičáku“ 
to proběhlo úplně úžasně. Každé dítě si za recitace básně 
či zpěv písně odneslo milé překvapení v podobě balíčku, byla 
zajištěna spousta občerstvení, dokonce jsme si mohli opéct 
i buřty, dát si grilované maso, zapít to svařákem, no prostě paráda.

Děkujeme ještě jednou Renatě Neumannové a její partě a na příští 
čertoviny určitě zas dorazíme.

Bára Provinská

autor: Renata Neumannová
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4. 12. 2022 – Vyjeli jsme jako posilová jednotka k úniku 
oleje z lokomotivy osobního vlaku na vlakové nádraží 
v Alžbětíně. Dovezli jsme zásoby sorpčních rohoží, které uniklý 
olej z kolejiště a strojovny lokomotivy zachytávaly. Příčinou 
úniku byla technická závada lokomotivy.

6. 12. 2022 – Společně se stanicí HZS jsme vyjeli k dopravní 
nehodě osobního automobilu mezi Špičákem a Hojsovou Stráží. 
Ve vozidle měly být uvězněny 2 osoby. Při našem příjezdu se 
osoby nacházely již mimo havarovaný vůz. Naše technika nebyla 
na místě události zapotřebí, zůstala zde stanice HZS,  a my se tak 
vrátili do hasičárny.

Vážení čtenáři,

konec roku jsme prožili v poklidu, s pouhými dvěma událostmi během prosince, a to naštěstí nijak závažnými. Přinášíme statistiku 
událostí, ke kterým jsme vyjížděli během uplynulého roku.

Události za prosinec 2022:

Statistika událostí za rok 2022

Za uplynulý rok jsme vyjeli celkem jedenatřicetkrát. Oproti roku 
2021 to byl nárůst o 5 událostí.

Vyjíždíme prioritně k větším událostem jako posilová jednotka 
stanice HZS, která v našem obvodu vyjela přibližně ke 170 
událostem. Pokud je potřeba, vyjíždíme i samostatně, když je 
stanice HZS u jiné události.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Poslední měsíc v roce byl ve školce ve znamení 
horečných příprav. Třídy dostaly slavnostní výzdobu. 
To proto, aby se u nás spravedlivému Mikulášovi, hodnému 
andělovi a šibalským čertíkům líbilo. Všechny děti byly hodné, 
nebyly tedy žádné obavy, pouze radost z dárečků.

Během vycházek nezapomněly děti ani na zvířátka v lese, která 
mají během zimy omezený přístup k potravě. Přinesly do krmelce 
ovoce a seno.

Po dlouhé době byla obnovena i tradice Vánoční dílny. Rodiče 

Letošní mikulášská 
nadílka u kynologů 
se povedla
Již třetím rokem pořádal Kynologický klub Železná Ruda 
a Spolek rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ 3. 12. 2022 
od 17 hodin MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. S přípravou jsme 
začali už ve 14 hodin, aby se vše stihlo. Spolek rodičů připravil 
balíčky a maminky napekly něco sladkého i slaného. Vše bylo 
výborné. Tentokrát nám přálo počasí, a tak si děti užily i trochu 
sněhu. Překvapila nás opravdu velká účast - 86 dětí. Jsme velice 
rádi, že se akce líbí a všichni se k nám rádi vracejí. Každé dítě 
po odříkání básničky dostalo balíček, buřt a punč měly zdarma. 
Dále byla v košíku ještě spousta sladkostí, tak si děti mohly 
vybrat. Občerstvení pro dospělé bylo také zajištěno.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na přípravě akce 
podíleli: Technickým službám města Železná Ruda za půjčení 
stanů, Potravinám Pod Poštou, místostarostovi Filipu Brožovi, 
Informačnímu turistickému centru Železná Ruda, starostovi 
Filipu Smolovi. Také děkujeme všem ostatním, co pomáhali s 
přípravou venku: Lucii a Robertovi Hozmanovým, Janě a Edovi 

spolu s dětmi zažili tvořivé odpoledne a našli si čas i na společné 
popovídání.

Děti si vyrobily čertíky, adventní věnce, kalendáře, ozdobily si 
stromeček. S chutí si zazpívaly vánoční koledy a zahrály různé 
příběhy v duchu Putování do Betléma. Připravily dárky pro rodiče 
a s radostí tvořily program na besídky pro rodiče. Bohužel, vlna 
respiračních onemocnění nakonec znemožnila jejich konání.

Vážení spoluobčané, za děti i zaměstnance vám přejeme v roce 
2023 pevné zdraví, klid v duši a radost z každodenních maličkostí.

Hana Königová

Sekelovým, Janě Klimentové, Míše Volkové, Jiřině Hůlové, Haně 
Strelcové…

Přáli bychom si, aby se do přípravy venku zapojilo více 
pomocníků.

Báječná akce skončila v 19.30 hodin. Děkujeme všem za účast a 
těšíme se opět příští rok.

Členové kynologického klubu

Předvánoční čas ve školce
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Z HISTORIE ŽELEZNORUDSKA
V květnu tohoto roku uplyne 140 let od položení základního kamene k Prokopovu penzionátu na železnorudském Špičáku. Tento počin 
v dalších letech významným způsobem vstoupil do historie nejen celého Železnorudska, ale také českého lyžování a turistiky. Na svou 
dobu moderně pojatý penzionát přitahoval nejen české a bavorské turisty, lyžaře i významné osobnosti tehdejšího veřejného života. 
Za tím vším stál podnikatel, hoteliér, Jan Prokop (1838-1914). Jeho slavný penzionát dnes již na Špičáku nenajdeme, splnil již před 
mnoha lety svoji funkci. Odkaz této slavné doby by neměl nikdy zapadnout v myslích našich příštích generací. Pražský stavitel, 
arch. Jindřich Jechenthal, stavěl a následně vlastnil také věhlasnou chatu Karla, pod hotelem Rixi. Následující článek byl publikován
12. 05. 1883 v klatovském Šumavanu, text až na malé výjimky, je autentický.

Slavnosť založení základního kamene k nové budově Prokopova pensionátu na Špičáku

K slavnosti odbývané ve čtvrtek, dne 03. 05. 1883, dostavilo se mnoho hostí z blízkého okolí i z dáli, ba až z Rokycan, Plzně 
a Klatov. Nová budova státi bude na místě velmi výhodně voleném a poskytne rozkošnou vyhlídku do Eisensteinského údolí a Bavor.

Veškeří účastníci slavnosti odebrali se o 4. hod. odp. k základům nové budovy, kdež do připraveného žulového kаmene vložen byl v 
plechové krabici spis obsahující krátký životopis zakladatele p. Jana Prokopa, vznik pensionátu jeho, jakož i budovy té a opatřený 
podpisy přítomných.

Mimo to vložena sem jednotlivá čísla časopisů: Národních listů, Politik, České politiky, Pokroku, Plzeňských listů, Tribüne, Lumíra, 
Domácího krbu s podobiznou p. Nerudovou, Šumavana, Českého Hasiče, Vojenských listů, Budečské zahrady, Koruny České, 
Praktického zedníka, Pilsner Reform a brožurka F. J. Šubrtova „Památné hrady a tvrze na Šumavě“.

Na to přivalen svrchní kámen letopočtem 1883 opatřený a naň pak klepáno s přiměřenými hesly všemi přítomnými. Mezi tím došlo 
mnoho blahopřejných depeší z Prahy, Plzně, Klatov atd., kteréž za živého souhlasu přítomných byly čteny.

Po slavnosti této pak v hostinských místnostech p. Prokopových celá společnost v přátelském hovoru se pobavila, ba mnozí účastníci 
nebojíce se sněhu a namáhavé cesty k Černému jezeru se vypravili, začež odměněni nemálo vzácným podíváním na zamrzlé jezero.

Ku slavnosti dostavili se též mnozí bodří sousedé Němci tu usedlí, i úřadnící při dráze. Milo bylo hleděti na vzájemné přátelství, kteréž 
mnohým slovem případným došlo slušného výrazu, a nebylo ani památky o nějaké napnutosti, ač tu rovněž Češi upřímní jako Němci 
pohromadě se bavili. Dojemná, přátelská slavnost tato skončila v pozdních hodinách nočních, při čemž osvědčená restaurace „otce“ 
Prokopa i tentokráte zachovala svou dobrou pověst’.

Všeobecná nálada obrazila se věrně v knize pamětní, do níž událosť ta v následujícím znění byla zapsána a přítomnými podepsána: 
„Slavnosť založení základního kamene ku Prokopovu útulku na Ostré Hoře ve čtvrtek dne 3. května 1883. Na prahu rodné země, 
na rozhraní vod a národů, na temeni hory, kde donedávna ještě pralesy šeptaly tajemné báje své, postavil nám Prokop útulek 
pro všecky krajany a milé hosty z krajin veškerých. Zde kam každý spěje, aby života zapudil trud, kde duši uštvané blahodárný 
popřáti chce klid, aby nových nabyl sil k dalšímu zápasu s protivenstvím života, zde alespoň žijme svorně, bratři s bratry. 
Vedeni touto myšlénkou přišli jsme sem dnes, abychom s upřímným přáním všeho zdaru súčastnili se oslavení chvalitebného podniku 
„otce“ Prokopa.

Ve čtvrtek 3. května 1883 položen základní kámen k budově, kterou ku přijetí hostí z vlasti i ze sousedstva p. Jan Prokop 
postaviti se odhodlal. Do kamene vložena krabice se základní listinou a krátkým dějepisem Prokopova „Pensionu“ 
podepsanou četnými podpisy.“

Stavba pokračuje dosti rychle, pracujeť na ní 65 dělníků. Plány pocházejí od pražské stavitelské firmy „Jechenthal & Hněvkovský“; 
stavbu řídí p. Jan Tatz, stavitel z Eisensteinu a hodlá býti do konce června hotov; takže ještě letos budou moci výletníci do Šumavy 
v ní bydleti.

Přejeme upřímnému národovci, „otci“ Prokopovi, aby podnik jeho zdařil se co nejlépe a přinesl jemu hojného užitku, všem 
Čechům, kteří do Šumavy zavítají, aby byl provždy útulkem a každému cizinci sem zavítavšímu, aby jím hlásáno bylo, že nalézá 
se na půdě české.

Josef Růžička, Plzeň
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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. 1. 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: .................................................

K oblasti Železnorudska a celého Pošumaví se váže jedno velmi úspěšné odvětví, a sice pivovarnictví. 
Některé pivovary fungují dodnes, některé bohužel zanikly. Historii pivovarnictví sepsal (tajenka) ve své knize 
Pošumavské pivovary.
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V případě zájmu rádi vaše akce pro veřejnost vložíme do výše uvedeného kalendáře, který se bude 
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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 provázené 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
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

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 plný 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. 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

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 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


