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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,
zima si letos dala na čas, ale už je konečně tady. Rozjely se 
skiareály, tradičně upravujeme mnoho kilometrů špičkových 
běžeckých tras, funguje náš SkiBUS, který jste si k naší radosti 
oblíbili a využívali ho i v období, kdy nebyl sníh. Ten už ale napadl, 
a tak se do akce dostal nový přírůstek vozového parku našich 
technických služeb. Jde o kolový nakladač Bobcat s bohatým 
příslušenstvím, který umí kromě nakládání také třeba frézovat 
sníh nebo zametat. Určitě už jste ho zahlédli a budete se s ním 
potkávat během celého roku pravidelně. Je to skvělý pomocník.

Pokud máte zimu a sníh rádi, tak si užívejte zimních radovánek. 
My už se ale pilně chystáme na jaro, kdy nás čeká další 
zásadní stavba potřebná pro zlepšení kvality života 
na Železnorudsku. Jde o již avizovanou další etapu výstavby 
průtahu městem, tentokrát půjde o úsek mezi kruhovým 
objezdem a železničním přejezdem, tedy Javorská ulice, 
Klostermannovo náměstí a část Klatovské ulice. Intenzivně 
jednáme a spolupracujeme s hlavním investorem, 
kterým je Ředitelství silnic a dálnic. Projekt je nyní 
ve fázi vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Držme si 
palce, ať vše i nadále běží podle plánu a začne se co nejdříve 
realizovat jedna z největších liniových staveb v Plzeňském 
kraji pro letošní rok. Takto významná stavba s sebou 
pochopitelně vždy přináší i dopravní omezení. V jednáních 
děláme maximum, aby byla co nejkratší a zároveň, aby měli 

všichni včas dostatek informací o termínech, objízdných trasách 
atd. Jde o zásadní projekt pro bezpečnost a kvalitu života 
nás všech. Za to určitě trocha nepohodlí pro řidiče stojí. 
Budou opraveny chodníky, zvýšena bezpečnost chodců, nebo 
třeba nové a úsporné osvětlení.

Infrastrukturní projekty a omezení s nimi spojená byly 
jedním z témat společného zasedání našeho zastupitelstva 
a zastupitelstva našich sousedů z Bayerisch Eisenstein. 
Především jsme ale řešili společné projekty a plány do budoucna. 
Je skvělé, že naše spolupráce je opravdu výborná a vzájemné 
vztahy přátelské. V budoucnu se budeme chtít na přeshraniční 
spolupráci ještě více zaměřit, protože skýtá spoustu možností 
a příležitostí. Ty se budeme snažit i vytvářet, určitě se 
inspirujeme u jiných přeshraničních projektů napříč 
republikou, ale budeme rádi i za vaše nápady 
a tipy. Hlavním tématem bylo zvýšení bezpečnosti 
našich občanů, kterého chceme docílit snazší 
možností nasazování našich hasičů v Německu a německých 
hasičů u nás v Čechách při mimořádných událostech. 
Je škoda nevyužít  našich sil a prostředků k vzájemné pomoci, 
když je tu máme „za rohem“.

Užívejte si zimy, ale nezapomeňte, že se na Železnorudsku 
koná i řada zajímavých kulturních akcí. V galerii Stará pošta 
v Hojsově Stráži je krásná výstava „Malujeme pro radost“. 
Představuje se zde tvorba místních žen, které se již 
třetím rokem věnují kresbě a malování různými technikami 
pod vedením Jitky Chaloupkové. K vidění bude do konce 
února. Všichni jste srdečně zváni. Všechny chystané akce 
naleznete, jako vždy, na konci našeho zpravodaje. Pokud 
sami nějakou akci pro veřejnost plánujete a chcete ji zviditelnit, 
není nic snazšího, než nám ji poslat to redakce zpravodaje 
a do infocentra.

Závěrem se sluší a patří pogratulovat ke zvolení novému 
prezidentovi České republiky Petru Pavlovi. Kampaň byla 
bohužel velmi vyhrocená. Věřme, že se teď situace uklidní 
a mnohé, zbytečně vykopané příkopy ve společnosti se budou 
zasypávat. Problémů k řešení je dost a lépe to jde vždycky 
společně a se vzájemnou pomocí.

Nový pomocník Bobcat toho umí opravdu spoustu, 
nyní především pomáhá odklízet sníh.

Společné zasedání zastupitelstev Železné a Bavorské 
Rudy potvrdilo skvělé sousedské vztahy.
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Vážení občané, rádi bychom vám připomněli funkčnost mobilního 
rozhlasu a pro ty, kteří jej ještě nevyužívají, přikládáme přihlášku. 
Přihlásit se k odběru ale můžete také online na internetu nebo 
pomocí aplikace.

Větší změnou je, že tvůrce přejmenoval původní aplikaci 
„Mobilní rozhlas“ na „MUNIPOLIS / Mobilní rozhlas“, takže 
podle toho ji nejsnáze najdete v Obchodu Play na Androidu 
a v Appstore na Apple produktech. Stejně tak se můžete registrovat 
na internetových stránkách www.munipolis.cz

Poslední dobou se setkáváme s tím, že se online registrují 
„anonymní uživatelé“, kteří nevyplní své jméno, příjmení, bydliště 
a další údaje vč. souhlasu s GDPR – nařízení o ochraně osobních 
údajů. Tím ale nedojde ke správné registraci a hlavně souhlasu 
s GDPR, a tak nemohou dostávat jiné informace, nežli ty „krizové 
a nouzové“.

Nebojte se prosím uvést své telefonní číslo a adresu. Jste 
chránění souhlasem a pravidly se zacházením s osobními údaji, 
které nebudou nikdy nikomu poskytnuty. Jsou využity pouze 
pro správné zasílání informací.

Některé zprávy a informace jsou cílené a zasílané jen 
do dotčených oblastí právě podle uvedeného bydliště (např. 
plánované odstávky elektřiny, vody, apod.), abychom zbytečnými 
zprávami nezahlcovali občany, kterých se to netýká. Takže pokud 
nemáte uvedenou adresu bydliště, zpráva o odstávce vám nebude 
doručena, neboť nevíme, jestli se vás týká.

Pogratulovat musíme i místní školačce a reprezentantce 
Rozálii Garbové, která zvítězila na Olympiádě dětí a mládeže 
v disciplíně Skicross.

Pokud chcete být aktuálně informováni, sledujte oficiální 
facebookové stránky města

www.facebook.com/mestoZeleznaRuda.

Nově najdete náš zpravodaj také v elektronické „listovací“ verzi 
na stránkách mobilního rozhlasu a v aplikaci mobilního rozhlasu 
ve vašich chytrých telefonech.

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

MUNIPOLIS / Mobilní rozhlas
Pokud chcete upravit nebo doplnit svou registraci 
a informace, můžete tak učinit sami v aplikaci nebo 
na internetových stránkách. Můžete také dodat novou přihlášku, 
podle které údaje aktualizujeme (tu můžete vhodit do schránky 
na městském úřadě, nebo přinést na podatelnu).

Filip Brož, 
místostarosta

archiv Petra Pavla

archiv Českého olympijského výboru
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ROZHOVOR
Pro únorové vydání našeho zpravodaje jsem si vybrala muže, 
kterého jistě nemusím dlouze představovat. Dlouhá léta se 
angažuje v místní komunální politice, působí na vedoucím 
postu pobočky velké firmy a svými názory dává najevo, že mu 
Železnorudsko není lhostejné. Věřím, že se vám bude rozhovor 
s místostarostou Petrem Najmanem, nejen o komunální 
politice, líbit.

ŽZ: Petře, máš za sebou celé jedno volební období na pozici 
místostarosty. Jak bys ho v několika větách zhodnotil?

PN: Díky předešlé zkušenosti na pozici řadového zastupitele jsem 
si alespoň částečně dokázal představit, co mě čeká. Podařilo 
se nám vytvořit se starostou Filipem Smolou a místostarostou 
Filipem Brožem sehraný tým. Velkou oporou nám jsou také velmi 
dobře spolupracující úředníci města. A jak se nám dařilo pracovat 
pro naše město? To myslím zhodnotili občané ve volbách.

ŽZ: Teď jsme na začátku nového roku, prvního z dalšího 
volebního období, ve kterém jsi post místostarosty (stejně jako 
místostarosta Filip Brož – pozn. red.) obhájil. Co bude podle 
tebe jeho stěžejním tématem?

PN: Vzhledem k nekoncepční privatizaci městských bytů 
v minulosti to bude především bytová politika a tvorba nového 
územního plánu. Neustále se nám zvyšuje poptávka po městských 
nájemních bytech, kterou nejsme schopni uspokojit. Pokud má 
město dobře provádět sociální politiku, potřebuje dostatek bytů 
nejen pro potřebné, ale i jako motivační nástroj pro získávání 
kvalitních zaměstnanců městských služeb, hasičů, nebo třeba 
školy.

ŽZ: Jak hodnotíš dosavadní vývoj rozpočtu města, a hlavně jaký 
očekáváš do budoucna?

PN: Během minulého volebního období se nám podařilo 
konsolidovat celkový rozpočet města. Převzali jsme prázdnou 
městskou kasu, ale díky odpovědnému hospodaření 
a úspěšnému získávání dotací se nám, i přes propad příjmů 
způsobený pandemií covid-19, povedlo úspěšně realizovat řadu 
významných investic. Opravovali jsme infrastrukturu, stavěli 
byty a sportoviště a postavili náměstí. Dařilo se nám pomáhat 
občanům, pořádat řadu kulturních a společenských akcí a také 
splácet úvěry z minulosti. V současnosti má město na svém účtu 
dostatek finančních prostředků, které může použít na plánované 
akce, např. průtah, opravu místních komunikací a přípravu 
dalších projektů. Jen v letošním roce můžeme na investice použít 
50 mil. Kč, takže myslím, že jsme na následující období připraveni.

ŽZ: Železná Ruda je, troufám si říct, jedno z nejdynamičtěji se 
rozvíjejících měst Plzeňského kraje. Stačí na to zastupitelstvo 
podle tebe dostatečně reagovat? Jak na to s kolegy ve 
vedení města nahlížíte a plánujete do budoucna např. útlum 
developerské činnosti? S tím jistě souvisí i nový územní plán, 
pro jehož tvorbu jsi pověřeným zastupitelem.

PN: Problematiku dalšího rozvoje města bere zastupitelstvo velmi 
vážně. Nový územní plán bude obsahovat prvky regulačního 
plánu, a tak již nebude potřeba institut stavební uzávěry. 
Rozhodně tedy nehrozí zastavovaní zeleně bytovými domy. Při 
vytváření dalších lokalit k zástavbě je třeba vždy velmi pečlivě 
zvážit budoucí zatížení inženýrských sítí, což nebylo v minulosti 
vždy bráno v potaz a dnes nám z toho pramení mnoho problémů.

ŽZ: Za město Železná Ruda působíš jako jeho zástupce v několika 
organizacích (Rada Národního parku Šumava, Mikroregion 
Šumava – západ,…). Jak tyto organizace fungují a v čem spočívá 
tvá role?

PN: Rada Národního parku Šumava je iniciativním a konzultačním 
orgánem Správy NP Šumava, takže vlastně jejím poradním 
orgánem. Členy rady jsou delegovaní zástupci obcí se správním 
územím v NP, zástupce Horské služby a zástupci nejvýznamnějších 
právnických a fyzických osob s podnikatelskou činností na území 
NP jmenovaní ředitelem NP. Rada NP posuzuje všechny důležité 
dokumenty ochrany a řízení národního parku, především jeho 
zonaci, zásady péče, klidová území, návštěvní řád, atd.
Mikroregion Šumava – západ je zájmové sdružení právnických 
osob, převážně obcí. Sdružení bylo vytvořeno za účelem 
společného postupu na úseku ochrany životního prostředí, 
trvale udržitelného rozvoje území, součinnosti na významných 
investičních akcích, podpoře podnikání, rozvoji přeshraniční 
spolupráce, a především získávání a využívání dotačních titulů.
V těchto organizacích se snažím co nejzodpovědněji zastupovat 
zájmy města a jeho občanů.

ŽZ: Pojďme teď trochu odbočit od práce, kterou jako neuvolněný 
místostarosta vykonáváš pro naše město. Tvou prací na plný 
úvazek je post lesního správce Lesní správy Železná Ruda 
Lesů České republiky. Jak dlouho už u této firmy pracuješ? A jak 
jsi začínal?

PN: K Lesům ČR jsem nastoupil ihned po dokončení brněnské 
lesnické fakulty v roce 1993, takže mě letos čeká třicetileté 
jubileum. Začínal jsem jako revírník na sousední Lesní správě 
Nýrsko, nejprve na Mochtínsku odkud jsem se po čtyřech letech 
přesunul na vysněný revír Ostrý. Okamžitě jsem si tento velmi 
náročný revír zamiloval a dodnes je pro mě srdcovou záležitostí. 
V té době jsem již bydlel na Zelené Lhotě a začínal se tedy 
přesouvat směrem na Rudu. Když mi ke konci roku 2001 nabídl 
lesní správce ze Železné Rudy pan Vladimír Skala, abych mu 
šel dělat zástupce, nepřemýšlel jsem ani vteřinu. Nešlo jen o 
profesní růst, ale hlavně návrat do města mého dětství. Pan 
Skala byl propagátor přírodě blízkého lesnictví a já tak mohl 
pokračovat v tom, s čím jsem se seznámil na revíru Ostrý. Když 
pan Skala v červnu 2008 podlehl zákeřné nemoci, přihlásil jsem se 
do výběrového řízení na jeho nástupce. Byl jsem vybrán 
a jmenován a od té doby řídím lesní správu Železná Ruda. 
No a revír Ostrý? O ten a revír Prenet byla naše lesní správa 
rozšířena k 1. 1. 2020, čímž se splnil můj dávný sen.

ŽZ: Když si představím činnost, jakou firma jako ta vaše dělá, tak 
mě asi jako první napadne těžba dřeva a výsadba nových lesů. 

archiv Petra Najmana
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Určitě je ale moje laická představa velmi zúžená. Čím vším se 
tedy lesní správa zabývá?

PN: Obecně je to správa svěřeného majetku, více než 
15 tisíc hektarů lesních pozemků ve vlastnictví státu. 
Zajišťujeme také službu lesního odborného hospodáře 
pro vlastníky drobných soukromých lesů. Našim cílem je 
vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově 
skupinovitě smíšených lesů. Dříví je trvale obnovitelná surovina 
a v přírodě blízkém lesnictví se jeho těžba provádí šetrně.
Maximálně podporujeme přirozenou obnovu stanovištně 
vhodných dřevin, kterou doplňujeme výsadbou jen těch dřevin, 
které v původním porostu chybějí. Sázíme tedy převážně buky 
a jedle. O nově založené mladé lesní porosty je třeba také 
pečovat, chránit je proti buřeni a hlavně proti zvěři. S tím souvisí 
další z činností, kterou je myslivost vykonávaná v režijních 
i pronajatých honitbách. Podnik se také stará o spoustu drobných 
lesních toků a mnoho kilometrů lesních cest. Lesní cesty 
potom využívá veřejnost v rámci cyklistických nebo běžeckých 
tras. Putování se turistům snažíme zpříjemnit budováním 
naučných stezek, zastřešených lavic a opravou studánek. 
Je toho ale mnohem víc, to by však bylo na samostatný rozhovor.

ŽZ: Předpokládám, že se se svými kolegy v širším záběru zabýváte 
také osvětou a environmentální výchovou dětí a mládeže. Jak 
moc je důležité děti a mladé lidi o hospodaření v našich lesích 
informovat a poučit?

PN: Environmentální výchově a lesní pedagogice ve věnujeme 
spoustu let. Máme připravené výukové terénní programy pro 
základní školy. Přesvědčili jsme se, že lesní pedagogiku nemůže 
dětem přednášet poučený pedagog, ale že je nutné, aby 
s nimi šel do lesa profesní lesník s doplněným pedagogickým 
vzděláním, působí to mnohem autentičtěji. Zapojili jsme se také 

do mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests 
/ Mladí lidé v evropských lesích). Děti jsou naše budoucnost, 
a proto je potřeba se v osvětě soustředit především na ně.

ŽZ: Myslíš si, že jsme obecně jako společnost ve svém chování 
vůči přírodě a lesům na dobré cestě? A třeba lépe než před lety?

PN: Tak o tom jsem přesvědčen. Často slýchávám, jak to bylo 
„dříve“ lepší, jak byly lesy zelenější a potoky a řeky plné ryb. Asi 
je důležité si stanovit, s jakou minulostí se chceme srovnávat. 
Dříve se ochranou životního prostředí nikdo příliš nezabýval 
a s nástupem průmyslové revoluce, a především minulého režimu, 
se to výrazně projevilo na jeho zhoršení. Kvalita ovzduší a vod se 
za posledních 30 let výrazně zlepšila. Na stav lesů v současné 
době neblaze působí klimatická změna. O tom, že probíhá snad 
již nepochybuje vůbec nikdo, rozpory jsou jen v tom, jak moc 
na ní má vliv činnost člověka. Naším úkolem je na klimatickou 
změnu reagovat a snažit se přizpůsobit tomu skladbu lesů. 
Vzhledem k době růstu lesních dřevin to je úkol na mnoho let 
dopředu.

ŽZ: Závěrečnou otázkou se zase vrátím k politice, tentokrát 
k té nejvyšší. Protože se nemohu nezeptat na letošní volbu 
prezidenta. Co říkáš na průběh kampaně?

PN: Volební kampaň jsem podrobně sledoval a musím
konstatovat, že přímá volba si vybírá svou daň. Volební kampaň 
byla velmi agresivní a nešlo ani tak o představení programu, jako 
spíš o vyvolání negativní vášně a strachu. Máme po kampani, 
prezident byl zvolen a nezbývá, než se pokusit spojit rozdělenou 
společnost. Tomu můžeme být nápomocni my všichni, snažme se 
na to myslet.

S Petrem Najmanem si povídala Mirka Frenzlová
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PŘÍSPĚVKY SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Po dnech svátečních jsme se opět v naší školce sešli v hojném 
počtu. Sdělovali si novinky, pochlubili se dárky a zážitky 
z rodinných návštěv. Bylo patrné, že se na sebe všichni těšili.

Děti ze třídy Broučci navštívily své kamarády z ostatních tříd 
v Tříkrálovém průvodu – společně jsme si s nimi zazpívali 
a obdarovali je malou dobrůtkou. Ve třídě Sluníčka vyrobily děti 
s paní učitelkou nástěnku, která znázorňuje putování Tří králů 
městem Železná Ruda. Ve třídě Veverky přivítali nové kamarády. 

Zprávičky ze školky

Únorové uzavření 
knihovny
Vážení čtenáři, v týdnu od 13. 2. 2023 
do 17. 2. 2023 bude knihovna z důvodu revize 
čtenářského fondu uzavřena. (Inventura)

Děkuji za pochopení a těším se na vaši návštěvu. 
Vaše knihovnice,

Marcela Skřivánková

Sice ukápla nějaká ta slzička, ale děti byly moc šikovné a brzy se 
na prostředí školky adaptovaly.

Konala se i novoroční posezení s rodiči. Děti předvedly, co se 
od září naučily a byla příležitost společně si popovídat v milé 
a klidné atmosféře.

Největší radost dětem udělala sněhová nadílka. Při venkovních 
hrách jim ani nevadilo, že je mráz štípal do tváří. To k zimním 
radovánkám patří. Přejeme si, aby nám sníh dlouho vydržel. 

Hana Königová
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DORAZILO DO REDAKCE

Všichni jistě někdy slyšeli o Tříkrálové sbírce. Letos v lednu se 
poprvé zapojila i Železná Ruda. Tříkrálovou sbírku tradičně 
pořádá Charita Česká republika, v našem městě jsme 
spolupracovali s pobočkou Charita Sušice. Realizaci koledování 
si vzala na starost paní Petra Demjanová, která působí v místní 
základní škole jako asistentka pedagoga. V pátek 6. ledna 
po obědě vyrazila s první skupinkou tří králů, zhruba v polovině 
odpoledne se děti prostřídaly a do koledování se pustil nový 

Tři králové poprvé v Železné Rudě
Kašpar, Melichar a Baltazar. Koledníci prochodili křížem krážem 
celou Železnou Rudu, svou koledou potěšili spoustu lidí a jejich 
dveře ozdobili nápisem „K+M+B 2023“. Při svém koledování 
vybrali celkem 9 648,- Kč. Kromě finančních příspěvků dostávali 
do svých košíků i sladké odměny, ze kterých měli velkou radost. 
Celé koledování zakončili v Pohádkové cukrárně, kde za své 
koledování dostali výborné občerstvení. Děkujeme majitelce 
Vendule Škývarové za poskytnutí dobrot, které přišli vyčerpaným 
koledníkům vhod. Věříme, že se z Tříkrálové sbírky v Železné Rudě 
stane hezká tradice a těšíme se na příští ročník.

Mirka Frenzlová

Do 15. ledna jste mohli v ulicích potkávat tříkrálové koledníky 
přinášející radost a požehnání. Letošní výtěžek sbírky bude 
opět pomáhat. Zvolili jsme si dva záměry, podpoříme klienty 
v nepříznivé životní situaci, v jejich materiální a finanční nouzi, 
kterou nemají možnost řešit jinak. Dále část výtěžku využijeme 
k zajištění minimálních provozních nákladů služeb, které by mohly 
být omezeny na činnosti díky výpadkům na veřejných rozpočtech 
a udržení jejich dostupnosti a kvality. O tom kde přesně peníze 
pomohou, vás budeme průběžně během roku informovat. Nyní 
chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se na konání letošní 
sbírky podíleli! Bez vás by to opravdu nešlo. A samozřejmě velký 
dík patří i vám za vaši podporu, která plnila kasičky nejen našich 
koledníčku, ale i ty statické. Kasičky se už usilovně rozpečeťují, 
avšak online koleda pokračuje dál, pro více informací 
navštivte: www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme, že s námi 
pomáháte!

Lucie Mikulová,
PR pracovník Charita Sušice 

DOMÁCÍ PÉČE O SENIORY
Nabízím komplexní péči o seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, 

v jejich domácím prostředí.

Pracuji 9 let v oboru pečovatelka - přímá obslužná péče.
Mám odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách 

dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách.
Péči o seniory a o zdravotně znevýhodněné osoby se věnuji na profesionální úrovni.

· Podpora soběstačnosti klientů a nácvik jednoduchých denních činností
· Příprava a podání stravy

· Poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání
· Doprovod na úřady, k lékaři, na procházky

· Praxe v rodinách seniorů s nemocí Alzheimer, Parkinson, dlouhodobě ležící pacienti 
- polohování, dekubity, paliativní péče.

Lokalita: Železná Ruda
Kontakt: +420 775 395 590 / e-mail: peceoseniory.zr@seznam.cz

placená inzerce
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Vážení čtenáři,

nový rok jsme začali se dvěma událostmi. Obě naštěstí 
dopadly dobře a bez následků. Navíc se musíme pochlubit, že 
k nahlášenému požáru „hospody“ jsme vyjeli za necelé 3 minuty 
od vyhlášení poplachu. Hospodu bychom shořet nenechali.

Události za leden 2023:

24. 1. 2023 – Vyjeli jsme společně se stanicí HZS Železná Ruda 
k požáru zásuvky a elektroinstalace v „Pivnici u Křiváka“. Při 
našem příjezdu nedocházelo k plamennému hoření, nebylo 
nás na místě zapotřebí a vrátili jsme se do zbrojnice. Událost si 
dořešila jednotka HZS.

25. 1. 2023 – Hned následující den jsme v odpoledních 
hodinách vyjeli společně se stanicí HZS k úniku plynu v bytovce 
v centru města. Na místě bylo průzkumnou skupinou provedeno 
měření koncentrací plynů na chodbě u inkriminovaného bytu. 
Oznamovatel ještě před naším příjezdem správně otevřel 
vchodové dveře do bytovky, aby případný únik vyvětral 
a nedošlo tak k dosažení výbušné koncentrace plynů. 
Na chodbě již nic naměřeno nebylo, ale při kontrole okolí bytovky 
byl plyn cítit. Bylo tedy provedeno měření u pootevřeného 
okna, kde se již výskyt plynu potvrdil. Byl proveden vstup 
do bytu, kde byl následně uzavřen špatně vypnutý sporák 

po vaření. Spící nájemnice byla prohlédnuta ZZS, k intoxikaci 
naštěstí nedošlo. Poté byla poučena a ponechána na místě.

Únik plynu se obešel bez zraněníDrobný požár zásuvky chod pivnice neohrozil.

Tímto výjezdem a příkladem z praxe bychom chtěli apelovat 
na všechny, aby zvážili pořízení detektorů.

Detektorů existuje celá řada. Slouží pro varování při úniku 
např. zemního plynu – z nehořícího plynového sporáku nebo 
poškozeného plynového vedení. Při úniku oxidu uhelnatého 
- ten vzniká při nedokonalém spalování a může se hromadit 
v místnosti při nesprávném fungování spalinových cest nebo 
v příliš utěsněných místnostech kde není dostatek přívodu 
vzduchu pro hoření - typicky plynový kotel v bytě (karma). 
Nejběžnějším detektorem je pak detektor kouře, který hlásí 
poplach při vzniku požáru - kouře. Zmíněné detektory dokáží 
zachránit život i majetek a přitom se dají pořídit již od několika 
stokorun. Nejrizikovější je doba, když člověk spí, plyn necítí a kouř 
může udusit dříve, než se člověk vzbudí. Sofistikovanější systémy 
v řádu menších tisíců korun potom dokáží upozornit i dálkově, 
třeba na mobilní telefon, když jste mimo domov a můžete si tak 
zavolat pomoc dříve, než si někdo jiný problému všimne.

Filip Brož
www.hasiciZR.cz

www.facebook.com/hasiciZR
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ITC A EC INFORMUJE

Milí čtenáři,
práce u nás v centru je v plném proudu. Mimo to, že se 
připravujeme na nápor návštěvníků během jarních prázdnin, tak 
jsme řešili volný časový prostor škol, které kvůli nedostatku sněhu 
musely vyplnit svůj program během pobytu na Železnorudsku.
A co nás ještě tento měsíc čeká? Kromě klasického promítání 
v sále proběhne navazující přednáška. 23. 2. bude Jakub Kasl 
pokračovat ve vyprávění o životě na Novém Zélandu. Tentokrát 
se nezaměří na přírodu, ale na lidi, kteří v této krásné zemi žijí. 
Celé vyprávění bude provázeno krásnými fotografiemi. 10. 3. 
vás už nyní můžeme pozvat na přednášku v rámci festivalu 
BEST OF FEST, kdy nám Honza „Tráva“ Trávníček představí 
nejúspěšnější filmy festivalu a povypráví nám své zážitky z výstupů 
na osmitisícové vrcholy v Nepálu a Pákistánu.
V únoru nás již tradičně čekají dva masopusty. Nejprve půjde 
průvod 11. 2. v čele s koňským povozem Radka Ipsera Železnou 
Rudou za doprovodu muzikantů a dětí Železnorudského 
folklorního souboru Hořec a Hořeček. Po průvodu bude 
následovat Maškarní bál pro děti v aule ZŠ, kde jsou připraveny 
soutěže, hry i bohaté občerstvení Spolkem rodičů, dětí a přátel 

školy. A další sobotu 18. 2. projde průvod již potřetí Hojsovou 
Stráží. Bude opět přichystáno občerstvení a muzika Folklorního 
souboru Hořec a Hořeček.
Na konci února 26. 2. se bude otvírat nová výstava v Galerii 
Stará pošta v Hojsově Stráži. Bude se jednat o díla minulých, 
současných, ale i budoucích studentů Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Všichni jste srdečně 
zváni!
A na závěr bych vám ráda představila návštěvnost našeho centra, 
které bylo po dvou covidových letech konečně otevřené celý rok. 
Z uvedeného grafu lze vidět značné zvýšení návštěvnosti i oproti 
předchozím letům 2017 až 2019, a to nejenom v sezóně, ale 
i mimo ni. Částečně může za její zvýšení pravidelné využití budovy 
pro kroužky během večerních hodin, přednášky a kino. Navýšil 
se také počet škol, které naše centrum navštěvují, zvláště pak 
v zimních a jarních měsících. A na podzim jezdí více návštěvníků 
důchodového věku, zvláště pak zájezdy Dostupné Šumavy. Jsme 
rádi, že se lidem u nás v centru líbí a věřím, že i nadále bude naše 
centrum vyhledávaným místem.

Přeji krásný, pokud možno, sněhový únor,
Barbora Kučeravá

Návštěvnost Environmentálního centra 
Železná Ruda v letech 2017 až únor 2020
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LYŽAŘKÝ ODDÍL TJ TATRANU ŽELEZNÁ RUDA
pořádá závod v běhu na lyžích volnou technikou

38. ročník BELVEDERSKÉ LYŽE
Závod je vypsán jako veřejný závod v běhu na lyžích pro všechny kategorie.

Datum závodu: neděle 12. února 2023

Místo závodu: Železná Ruda - Belveder

Disciplína: běh na lyžích volnou technikou s hromadným startem

Tratě: standartní běžecké okruhy na Belvederu

Časový program: prezentace od 9:00 – 10:30 hodin 
v lyžařské chatě na Belvederu 

Start nejmladších lyžařů v 11:00 hodin, dále podle rozpisu startu.

Kategorie: Minižáci 2015 a mladší - 300 m / Nejmladší lyžaři 2013 - 2014 - 900 m /
Mladší žactvo 2011 – 2012 - 1 km / Starší žákyně 2009 - 2010 - 2 km / Starší žáci 2009 – 2010 - 3 km /

Mladší dorostenky 2007 – 2008 - 3 km / Mladší dorostenci 2007 - 2008 - 5 km /
Starší dorostenky 2005 – 2006 - 5 km / Starší dorostenci 2005 – 2006 - 10 km /

Ženy A 1988 - 2004 - 5 km / Ženy B 1987 a starší - 5 km /
Muži A 1983 – 2004 - 15 km / Muži B 1973 - 1982 - 15 km / Muži C 1972 a starší - 10 km

Startovné: 20,- Kč za žactvo a dorost 50,- Kč za dospělého závodníka

Přihlášky: zašlou oddíly s uvedením kategorií a rokem narození 
nebo jednotlivci na e – mail: syky.j@seznam.cz 

do středy 8. 2. 2022 nebo se přihlásit na místě v den startu do 10:00 hod.

Ceny: medaile, diplomy a drobné lyžařské potřeby

Podmínky účasti: vysílající oddíl je plně odpovědný za zdravotní způsobilost 
přihlášených závodníků; individuálně přihlášený závodník odpovídá za svůj zdravotní stav 

osobně, viz. PLZ čl. 221.1CZ, 342.1.1. Závodníci startují na vlastní riziko.

Předpis: závodí se podle PLZ SLČR , vyd. 2021; platného soutěžního řádu 2022/2023 
a tohoto rozpisu. Účastníci závodu jsou pojištěni souhrnnou úrazovou 

pojistnou smlouvou ČUS. Odvolání závodu: bude oznámeno přihlášeným závodníkům 
ve čtvrtek 9. 2. 2022 večer. Kontaktní telefon – 777804539.

Zdravotní služba: v místě závodu a HS Šumava

Činovníci závodu: ředitel závodu Jiří Sýkora 
                     hlavní rozhodčí Ctirad Drahorád 

                      velitel tratí Josef Růžička 
     předseda TJ Václav Nový

Najdou se nové hvězdy?!

LYŽAŘSKÝ ODDÍL TJ TATRANU ŽELEZNÁ RUDA
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V r. 1883 byl položen základní kámen ke stavbě Prokopova pensionátu. K jeho plnému provozu bylo třeba zajistit dostatek pitné vody, 
která na Špičáku nebyla nikdy snadno dostupná. Otec Prokop se rozhodl problém vyřešit novou studnou. Při hloubení studny byl použit 
dynamit. Nechybělo mnoho a na Špičáku mohlo tehdy dojít k lidské katastrofě. K velkému štěstí všech aktérů výkopu se právě nacházel 
doma na Špičáku MUC (Medicinae Universae Candidatus) František Prokop, syn otce Prokopa, tehdy ještě „Kandidát Všeobecného 
lékařství, který poskytoval první pomoc. Na České universitě Karlo-Ferdinandské v Praze promoval 18.07.1893. Následující příspěvek byl 
publikován před 132 lety, dne 05.09.1891, v klatovském regionálním týdeníku Šumavan (1868-1941).

Otec Prokop na Špičáku staví studnu
(...) A že je opravdovým otcem, sám dohlíží na dělníky, radí jim k opatrnosti a obezřetnosti, neboť při stavbě té jest co činiti s dynamitem 
a lehkomyslní dělníci věru mají dohlídky přísnější třeba, nežli na malé děti. Že slova ta jsou pravdivá, osvědčilo se skoro vždy, kdy otec 
Prokop nebyl doma; vždy se něco aspoň nepatrného přihodilo.

Když odcházel minulý týden v pátek, napomenul otcovsky dělníky, aby od trhání dynamitem na den upustili, ježto provaz, jímž se 
ze studny vytahovali, byl již dle zdání jeho nespolehlivý; ale dělníci nedbali a tak stalo se, čím vždy byli zastrašováni.

Ve jmenovaný den v hloubce 8 m založili opět 3 dělníci 2 patrony dynamitové, zapálili doutnáky, 2 dělníci vystoupili po žebříku, který 
pak pomáhal jim třetí, jménem Kristián Rausch, vyndati ze studně; sám měl býti v okovu ven vyvážen.

Veškeré práce dobře se zdařily, když však Rausch vyvážen až k obrubě studny chtěl z okovu vystoupiti, přetrhl se provaz s okovem 
a Rausch sletěl, maje nohy v okovu, dolů do studně. Na poplach přiběhl na pomoc kde kdo, ale povážlivý otec Prokop 
očekávaje výbuch obou patron, nedal pomáhati, dobře soudě, že takto jedná se jen o život Rauschův, kdežto při osvobozování 
Rauschově snadno by mohl i pomocník přijíti o život. Po nedlouhém trapném čekání konečné zahoukla v hloubi 8 m první rána 
a po chvíli za ní druhá.

Po té do studny spuštěn žebřík a několik soudruhů Rauschových sešlo k nešťastníku, o němž domníváno se, že je rozbit na kusy. 
Ale nebylo tomu tak; ležel celý a bezvládný na studené zemi blízko prohlubně plné vody.

Po nedlouhém buzení a volání k obdivu svých soudruhů počal sebou hýbati, ba i vstávati a po chvíli, nedbaje domluv a výstrah, sám 
vylezl po žebříku ven. Po první pomoci, jíž poskytl mu p. MUC Fr. Prokop, přivodiv si úplné vědomí řádným šňupcem, odpovídal 
na otázky, jež z četných úst hostů p. Prokopových mu kladeny.

I zvěděno, že sletěv dolů narazil na ostrý výstupek žulový, rozrazil si čelo a padl omráčen dopředu a to tak, že nohy kryté okovem ležely 
při patronách, hlava pak pod oním výstupkem. O výbuchu patron dynamitových nevěděl ničeho. První rána rozbila okov na nohou, 
druhá jeden dřevák. Mimo to byl z původního svého položení přehozen.

V jakém vězel nebezpečí, nedovedl si představiti; jisté však jest, že vězel v náručí trojí smrti utopením, zabitím nárazem na skálu 
a roztrháním dynamitem.

Šťastným řízením Božím — jak všeobecně mezi udivenými hosty p. Prokopovými uznáváno — ušel všem třem smrtím. Hosté učinili 
pak mezi sebou sbírku ve prospěch zázračně zachráněného Rausche, jež vynesla 24 zl.

Josef Růžička

Z historie Železnorudska
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SOUTĚŽÍME! 
Přineste tuto vyluštěnou stránku do infocentra (ul. 1. Máje 12 - vhoďte do schránky nejpozději do 28. 2. 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: .................................................

Městská knihovna Železná Ruda funguje v našem městě dlouhou řadu let a najdete ji v budově základní školy. 
V jednotlivých odděleních si na své přijdou čtenáři napříč generacemi a knižními žánry. (Tajenka) je norma, 
kterou se podle zákona musí řídit všichni návštěvníci knihovny a její zaměstnanci.
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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 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 2023

KRÁTKODOBÉ AKCE

DLOUHODOBÉ AKCE

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL, MÍSTO KONTAKT
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

9. 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

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

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

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

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

18. 12. – 16. 4. 2023 Jindřich Bílek 1950–2014
Mimořádná výstava v Bayerisch Eisenstein.

Kunsträume grenzenlos
Bayerisch Eisenstein

www.kunstraeume-grenzenlos.de/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. - 25. 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

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


