
jak jsme již avizovali v mi-
nulém vydání našeho zpravo-
daje, v příštích měsících nás 
čeká zásadní dopravní investi-
ce v podobě výstavby průtahu 
městem, kterého se Železná 
Ruda dočká po dlouhých letech 
čekání. Jsme v intenzivním 
kontaktu s hlavním investorem, 
kterým je ŘSD, abychom vás 
mohli podrobně informovat  
o všech termínech a dopravních 
opatřeních, které si stavba vy-
žádá. Nejnáročnější bude hned 
první etapa, kvůli které bude 
muset být kompletně uzavřena 
Klatovská ulice v obou smě-
rech. Uvnitř zpravodaje najde-
te podrobnou mapu objízdné 
trasy.

Abychom vás mohli nejen  
o dopravních opatřeních, ale 
třeba také o případných ha-
váriích či jiných aktualitách a 
akcích ze všech oblastí infor-
movat opravdu neprodleně, 
spouštíme od března novinku v 
podobě „mobilního rozhlasu“. 
Nepůjde o rozhlas jako takový, 
ale o systém aktuálního infor-
mování prostřednictvím emailů 
nebo mobilních telefonů, tedy 
pomocí SMS nebo aplikace pro chytré telefony. Pokud máte tzv. chytrý 
telefon, můžete si zdarma stáhnout aplikaci (Mobilní rozhlas), díky níž 
budete okamžitě dostávat všechny důležité informace, které si zvolíte. 
Pro ostatní mobilní telefony bude systém fungovat formou rozesílání 
bezplatných SMS. Informace o tom, jak se k mobilnímu rozhlasu za-
registrovat, najdete uvnitř zpravodaje. Pevně věříme, že i díky této no-
vince všechny dopravní komplikace společně zvládneme, byť to nebude 
procházka růžovým sadem. Další roky nicnedělání by však problém jen 
zhoršily. Jsme přesvědčeni, že je lepší na pár měsíců zatnout zuby, aby-
chom si poté mohli říci, že je Železná Ruda konečně bezpečnějším a pří-
jemnějším místem pro život, k čemuž se všemi opravami i investicemi 
snažíme směřovat.

Věříme, že hezkým kamínkem do mozaiky tohoto našeho snažení 
jsou i nové prostory pro veřejnou knihovnu na Hojsovce. Díky přestě-
hování mohla být knihovna zvětšena a čtenáři si tak můžou užívat větší 
výběr. Moc rád bych i na tomto místě ze srdce poděkoval dlouholeté 
knihovnici paní Blechové za skvělou práci, kterou v knihovně odvedla, 
a její nástupkyni i celé knihovně popřál co nejvíc spokojených čtenářů.

Závěrem nám dovolte, abychom připomněli mimořádně důležité vý-
ročí, které jsme na začátku února oslavili. Uplynulo totiž už 30 let od 
okamžiku, kdy byly slavnostně přestříhány ostnaté dráty, které oddě-
lovaly tehdejší Československo od západního Německa. Se starostou 
Bavorské Rudy Charly Bauerem jsme se proto sešli na našem hraničním 
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Milí sousedé,

SLOVO  STAROSTY

Uvnitř si přečtete:     Informace z radnice • Mobilní rozhlas • Zprávičky ze školky • Masopustní průvod •   
Před 65 lety zemřel žel. rodák prof. Komárek • Okénko k sousedům • SkiBus - mapka a jízdní řád • Pozvánky na akce
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nádraží v Alžbětíně a symbolicky jsme společně 
vypili jedno pivo u nás a jedno o pár metrů ve-
dle v Německu. Važme si prosím toho, že naše 
vztahy jsou dnes skvělé, přátelské a umožňují 
nám vzájemně prospěšnou spolupráci. Važme si 
demokracie a svobody a pracujme na tom, aby 
si jich mohly užívat i naše děti. Neměli bychom 
nikdy zapomenout na to, že to není tak dávno, 
co nám životy i vztahy se sousedy ničily totalitní 
režimy. 

Pokud chcete být aktuálně informováni o dění 
v Železné Rudě, sledujte ofi ciální facebookové 
stránky města (www.facebook.com/mestoZelez-
naRuda). Zároveň prosím pamatujte, že v případě 
potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit na mail: 
starosta@zeleznaruda.cz, mistostarosta@zelez-
naruda.cz, nebo na telefon: 724 181 624. 

Jsme zde pro vás.
S úctou a přáním všeho dobrého,

Filip Smola, starosta města
Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

foto – město ŽR

SLOVO  STAROSTY
Dokončení ze strany 1

PROMÍTÁNÍ FILMŮ 
V ŽELEZNÉ RUDĚ

PROGRAM

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA PROMÍTÁNÍ
FILMŮ V SÁLE ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA!

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném
lektvaru, jehož výrobu střeží druid Panoramix. Když ale jednoho
dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší a jaká
by byla katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl.
S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat
vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a
tajemství lektvaru mohl předat (oficiální text distributora).

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
 OD 17 HODIN 4. 3. 2020
 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie,  2018, 82 min
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy, Předloha - komiks: René Goscinny, Albert Uderzo 
 

 

ŽENSKÁ NA VRCHOLU 
OD 19:30 HODIN 4. 3. 2020
Romantický / Komedie, Česko / Slovensko, 2019, 109 min
Režie: Lenka Kny
 Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena,
odjíždí se synem Mikulášem strávit advent na horách. Tam potkává dva
muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí. Jedním je horal a
milovník adrenalinových sportů Richard a druhým, jeho bratr, vážený
člen horské služby, ale hlavně milovník žen a zábavy. A to Helena ještě
netuší, že její starostlivá milující matka donutí protestujícího otce, aby
vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí být přece
pohromadě! (oficiální text distributora).

Veškeré informace naleznete na emailové adrese: envicentrum@zeleznaruda.cz
a nebo na  telefonním čísle: 731419896. 
Adresa: Environmentální centrum, 1. máje 12, 34004 Železná Ruda.

DNE 4. 3. 2020 OD 17 A 19:30 HODIN
VSTUP ZDARMA
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USNESENÍ č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda dne 18. 12. 2019 (zkrácená verze)

Přítomni: pp. Mareš, Brož F., Smola, Najman P., Grund, 
Najman J., Brož R., Šnebergr, Částka, Papež
Nepřítomni: - Omluveni: pp. Horek, Chalupský, Greiner

10/275 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
na stavbu: „Stavební úpravy Železná Ruda čp. 461“. Žadatel: SK Sokol 
Špičák z. s.,…
Pro: 10 Proti: - Zdržel se:
10/276 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře na 
změnu stavby před jejím dokončením „Přestavba hotelu Slávie“. Žadatel: 
FK Slavoj Vyšehrad s. r. o., …
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
10/277 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání 
nového územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu na po-
zemku p. č. 497/12 vk. ú. Špičák za účelem výstavby rekreačního objektu 
pro individuální rekreaci. Žadatelé: MUDr. Jitka Bezdíčková, …; Ing. Ema-
nuel a Ing. Danica Herotovi, …; Zdeněk Turek, … a Ing. Helena Turková, ...
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
10/279 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet Měs-
ta Železná Ruda pro rok 2020 takto: Celkové příjmy rozpočtu ve výši  
67 115 000,- Kč. Celkové výdaje rozpočtu ve výši 63 715 000,- Kč Rozpo-
čet se schvaluje jako přebytkový, přičemž přebytek ve výši 3400000,- Kč 
bude použit na úhradu splátek úvěrů.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Šnebergr
10/280 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje závazné ukazatele 
rozpočtu dle tabulek „Návrh rozpočtu na rok 2020“. Příloha č. 2 u zápisu.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Šnebergr

10/281 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na roky 2021-2022, dle přílohy č. 3 u zápisu.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
10/282 - Zastupitelstvo města Železná Ruda projednalo a schválilo splat-
ností od 1.1.2020 cenu vodného a stočného pro rok 2020. Cena vodného 
pro rok 2020 činí 33,85 Kč /m3 bez DPH a cena stočného pro rok 2020 činí 
37,50 Kč /m3 bez DPH.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p.Šnebergr
10/284 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku Města Železná Ruda č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Šnebergr
18:52 hod. odchází p. Šnebergr
10/294 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 
291/7 v k. ú. Špičák o výměře 245 m2 ve prospěch Ing. Michala Šnebergra, 
… za cenu 100,- Kč/m2.
Pro:9 Proti: - Zdržel se: -
10/295 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 
144/10 o výměře 449 m2 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch pana Miroslava 
Janoty…  za cenu 44.900,- Kč. 
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
10/297 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis z kont-
rolního výboru ze dne 02.12.2019.

10/298 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis z Osad-
ního výboru Špičák ze dne 03.12.2019.

10/299 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zápis ze škol-
ské rady ze dne 16.12.2019.

fb

Informace z radnice

USNESENÍ č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda dne 29. 01. 2020 (zkrácená verze)

Přítomni: pp. Mareš, Brož F., Smola, Najman P., Grund, Brož 
R., Částka, Chalupský, Greiner, Horek
Nepřítomni: - Omluveni: pp. Papež, Šnebergr, Najman J.

11/304 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje povolení výjim-
ky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzá-
věře společnosti Swim Wear Olympia s. r. o., … na stavbu: Bytový dům  
„U Řezné“ umístěný na pozemcích p. č. st. 322, 234 vk. ú. Železná Ruda. 
Důvodem je nutnost stanovení koncepce rozvoje území, včetně urbanis-
tické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území včetně prověření 
relevantních podmínek pro zachování udržitelného rozvoje na území města 
Železná Ruda, k. ú. Železná Ruda dle opatření obecné povahy – územního 
opatření o stavební uzávěře č. 1/2012.
Pro: 10  Proti: -  Zdržel se: -
11/305 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
žadateli Vladanu Vrbovi,… na stavbu: Hospodářský objekt umístěný na 
pozemku p. č. 745 vk. ú. Železná Ruda.
Pro: 10  Proti: - Zdržel se: -
11/306 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
společnosti SAXANA GROUP, k. s., … na stavbu: Stavební úpravy 1. NP 
– Hotel Šumava, Železná Ruda č.p. 18 umístěnou na pozemku p. č. st. 55/1 
vk. ú. Železná Ruda.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
1/308 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje návrh na pořízení 
změny regulačního plánu Města Železná Ruda –místní část Špičák zkráce-
ným postupem pro Oldřicha Macha,… na změnu regulačního plánu města 
Železná Ruda, místní část Špičák na pozemku p. č. st. 56 vk. ú. Špičák za 
účelem změny ze stavby sauny na objekt k individuální rekreaci + úprava 

regulativů. Tuto změnu podmiňuje úhradou nákladů na zpracování změny 
regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho 
změně. 
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
11/309 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost o bezúplatný 
převod pozemku p. č. 692/2 o výměře 88 m2 vk. ú. Železná Ruda od UZ-
SVM ve prospěch města Železná Ruda. 
Pro:10 Proti: - Zdržel se: -
11/310 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr nákupu po-
zemků st. p. č. 152/1 o výměře 402 m2 v k. ú. Železná Ruda (na němž stojí 
budova č.p. 13 v majetku města) a navazujícího a funkční celek s předešlým 
pozemkem tvořícího p. p. č. 692/1 o výměře 410 m2 vk. ú. Železná Ruda od 
ÚZSVM ve prospěch města Železná Ruda.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
11/311 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup automobilu 
pro provoz sedačkové lanové dráhy za cenu do 150 tis. bez DPH. 
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
11/312 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat osobní 
automobil OCTAVIA a vozidlo MULTICAR.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
11/313 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje v souladu se stano-
viskem Osadního výboru Hojsova Stráž petici Občanského sdružení Brčál-
ník bez doložení souhlasu CHKO Šumava a majitelů dotčených pozemků.
Pro:9 Proti: - Zdržel se: p. Horek

fb
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Vážení provozovatelé hotelů, penzionů, apartmánů, či ubytování v soukromí…

V návaznosti na noveli-
zaci zákona o místních po-
platcích jsme museli koncem 
roku přijmout novou vyhlášku  
(č. 1/2019) o místním poplatku 
z pobytu. Věc se zjednodušila a 
namísto dosavadních dvou po-
platků („lůžkového“ a „vzduš-
ného“) je zaveden jen jeden 
(poplatek z pobytu) a to ve výši 
20,- Kč za osobu a den. Došlo 
také k významným změnám  
v povinnostech a osvobozeních 
od placení poplatku, tedy do-
poručujeme všem se s vyhláš-
kou seznámit. Naleznete ji na 
webu města. Všechny poskyto-
vatele ubytování tedy žádáme 
o zaslání aktuálních informací 
o svých ubytovacích zaříze-
ních. Přikládáme zde formulář, 
který můžete vyplnit a dodat na 
městský úřad - finanční odbor, 
ale samozřejmě pro pohodlí 
všech doporučujeme stáhnout 
a vyplnit elektronickou verzi 
(www.zelezna-ruda.cz/mu-
ruda/formulare.asp) a zaslat ji 
elektronicky na městský úřad: 
uctarna2@zeleznaruda.cz

REGIONTOUR 
2020

V lednu 2020 reprezentovalo Environmentál-
ní a informační centrum Město Železná Ruda 
na dvou veletrzích pod záštitou Plzeňského kra-
je. Jednalo se o veletrh REGIONTOUR 2020 
v Brně. Tento veletrh představuje největší pre-
zentaci cestovního ruchu s důrazem na regiony 
ve střední Evropě a je nosným projektem na 
podporu domácího cestovního ruchu v České 
republice. Dále pak o veletrh cestovního ru-
chu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v Bratislavě, 
který se společně pořádaným Danubius Gastro 
patří mezi největší akce svého druhu nejen na 
Slovensku, ale i v rámci střední Evropy. 

Barbora Kučeravá, 
ITC Železná Ruda
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Vážení čtenáři a spoluobčané, nejen v souvislosti s nedávnou kalamitou, kdy je potřeba poskytovat včas informace, zavádíme pro vás 
všechny zcela zdarma „Mobilní rozhlas“. 

Je to moderní komunikační prvek, který nahrazuje klasický obecní rozhlas. Budeme vás tak moci informovat pomocí emailu, chyt-
ré aplikace (iOS a Android) a nebo pomocí SMS (pro obyčejné telefony které nemohou používat aplikaci) o důležitých informacích  
z oblastí, které si zvolíte (odstávky energií, dopravní omezení, kulturní akce, atd.). Pokud se nemůžete registrovat elektronicky na níže 
uvedeném webu, či si stáhnout aplikaci, použijte tento formulář, který následně odevzdejte na podatelně městského úřadu.

Filip Brož

MOBILNÍ ROZHLAS
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J Zprávičky ze školky    J
Letošní zima nebyla vskutku štědrá na sněhovou pokrývku, na kte-

rou jsme v naší horské lokalitě zvyklí. Přesto se dalo několik dní využít  
i k zimním radovánkám. Z vyšlapaných cestiček se staly zajímavé laby-
rinty, děti pozorovaly různé stopy ve sněhu a hádaly, čí asi jsou. Broučci 
několikrát podnikli výpravu za sněhem až pod Belveder, jen aby si mohli 
užít jízdu na kluzácích. 

Nejmladší děti ze třídy Čmeláčci, podnikly návštěvu Environmentální-
ho centra, kde si hravou formou užily exkurzi na téma „Ptáčci“.

Sluníčka si v lednu zimních radovánek moc neužila pro nedostatek sně-
hu. Užívala si cvičení v tělocvičně, tvoření z keramické hlíny, malování, 
stříhání. Čtení pohádek a nové hračky od Ježíška.

Sluníčka a Broučci shlédli v atriu základní školy divadelní představení 
s názvem „Duhová pohádka.“ Tři příběhy o sluníčku symbolizovaly důle-
žitost pozitivních ušlechtilých lidských vlastností.

Ve třídě Broučci, kterou letos navštěvují nejstarší předškolní děti naší 
mateřské školy, probíhala po celý leden rozsáhlá pedagogická diagnostika 
školní zralosti. Paní učitelky formou různých úkolů, činností a dalšího 
průběžného pozorování dětí při hře sledovaly dosažené vývojové úrov-
ně jednotlivých dětí v různých oblastech. Například v oblasti zrakového  
a sluchového vnímání, úrovně řeči, myšlenkových procesů, předmatema-
tických představ, pravolevé orientace, pohybových či sociálních doved-

nostech apod. Cílem bylo zjištění vývojové zralosti dětí před zápisem do 
1. třídy základní školy, který proběhne na jaře. 

S výsledky budou seznámeni rodiče dětí navštěvující třídu Broučků  
a to v druhé polovině měsíce února, kdy proběhne informativní schůzka  
k problematice školní zralosti.

Za MŠ zapsala Monika Najmanová,
foto – archiv MŠ

Dopolední hry u Broučků

Hrajeme si na království

Sluníčka a jejich sněhuláci

Úspěšné žákyně
V okresní olympiádě z českého jazyka pořádaného v Klatovech naše 

dvě školačky, Julie Kulhánková a Agatha Lilly Kopecká, výrazně uspěly. 
První jmenovaná byla o jeden bod druhá a Agatha obsadila 6. místo. Julie 
Kulhánková se nominovala do krajského kola soutěže, kde se pokusí opět 
příjemně překvapit. 

Ctirad Drahorád, ředitel školy,  
foto – archiv ŽŠ

ŘEDITELSKÝ 
ŠUPLÍK

Úspěšné řešitelky soutěže z českého jazyka
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Z a č á t k e m 
ledna knihov-
na obdržela 
katalogy Al-
batros Zima 
2020 a Mla-

dá fronta Zima 2020. Ty byly dětem rozdány  
7. 1. 2020. Knihy mohly děti objednávat do  
31. 1. 2020. Velkou výhodou tohoto systému je 
neplacené poštovné a nižší katalogové ceny.

V lednu se také knihovna přihlásila do zná-
mé akce „Noc s Andersenem“, která proběhne 
koncem března nebo začátkem dubna 2020. 
Knihovna je taktéž zapojena do projektu ŠKO-
LA NARUBY. Na toto téma se děti mohou těšit 
v knihovně již v únoru. Více informací bude po-
dáno nejen čtenářům, ale i rodičům dětí zatím  
1. a 2. třídy a z mateřské školky Sluníček  
a Broučků v průběhu února/března.

V úterý 28. 1. se do knihovny vrátila sedmá 
třída. Měli jsme nějaké „resty“ z konce minulé-
ho roku, takže bylo na čase je napravit. Zabývali 
jsme se knihou z jejich povinné četby a jejím 
hlavním hrdinou Harrym Potterem. Opravili 
jsme si kvíz, který o něm měly děti vyplnit. Ze 
správných odpovědí nám vyšla tajenka: „Pro 
spořádanou mysl je smrt jen další velké dobro-
družství“. Po dotazu, kdo je autorem tohoto vý-
roku v sérii s Harrym Potterem a po odpovědi: 
„Dalajláma“, se musím smát ještě teď J.  

Po sedmé třídě navštívili knihovnu Čmeláč-
ci. Nejprve jsme si ukazovali barvy v krásné 
knize Barvy přírody od Jany Sedláčkové. Poté 
každý čmeláček dostal do ruky pastelku a měl 
říct, jakou má barvu a zda tuto barvu má nějaká 
část jeho oblečení. Dále jsme si přečetli říkanku 
o Amálce, která navlékala modré, žluté a čer-
vené korálky. Děti jí pak měly za úkol korálky 
dokreslit na šňůrku a vybarvit je těmito třemi 
barvičkami. 

Čmeláčci se také u sebe ve třídě 
učí poznávat ptáčky, takže dnes 
našli mezi knihami i krmítko jak 
s ptáčky papírovými, tak dřevěný-
mi. Ukázali jsme si ty nejběžněji 
se vyskytující v krmítku: vrabce 
a sýkorky. Na ukázku pak měli  
v knihovně straku, žluvu a kosa. 
Na příští návštěvu knihovny mají 
děti mimo jiné slíbené čtení o ko-
sích bratrech. 

Závěrem návštěvy děti dostaly 
něco dobrého na zub a omalován-
ky ptáčka v krmítku, které až vy-
malují, pozvou knihovnici a ta se 
může přijít výkresy pokochat.  

V pátek, 31. 1., jsme se, histo-
ricky poprvé, sešli v klubu ŽeRu 
knihy (Železnorudský čtenářský 
klub) nad knihou Poslední aristo-
kratka, kterou si účastníci klubu 
přečetli již doma, a v knihovně už 
se o knize jen diskutovalo. 

Abychom si knihu oživili, če-
kala na čtenáře nejprve křížovka, 
kam měli doplňovat údaje, které 
se dočetli v Poslední aristokratce. 
V tajence vyšel název druhého dílu této série – 
Aristokratka ve varu. 

Abychom se seznámili i s autorem uvedené 
knihy (Evžen Boček), přečetli jsme si ve zkratce 
jeho životopis. Za zmínku určitě stojí, že za kni-
hu Poslední aristokratka dostal Cenu Miloslava 
Švandrlíka a pracuje jako kastelán milotického 
zámku spravovaného Národním památkovým 
ústavem. Zmíněna byla i jeho kniha Deník kas-
telána, kterou napsal pod pseudonymem Jan 
Bittner. 

Na iDnes.cz/zpravodajství z kultury vyšel  
s panem Bočkem rozhovor, ve kterém jsme se 

dočetli odpovědi na mnoho našich otázek (i na 
tu, zda Helenka Vondráčková nějak reagovala 
na popis její svatby v knize J ). 

Zbytek večera už tvořilo jen povídání si  
o knize a zvídavé dotazy a názory na tuto humo-
ristickou knihu. 

Nad druhou přečtenou knihou se sejdeme  
28. února opět v městské knihovně.

Tentokrát se bude jednat o knihu Malé ženy/
Louisa May Alcott.

Na měsíc únor není žádné plánované uzavře-
ní knihovny. 

Aneta Šárka Soukupová, knihovnice
foto – autorka

Leden v knihovně

Suspenze kněze
Pouze do 16. 1. 2019 platilo, že správcem far-

nosti je P. Vendelín Zboroň. Uvedené datum tak 
nejen u nás mnohé změnilo k horšímu. Zmíně-
ný kněz byl s okamžitou platností suspendován,  
a tím pro kněze velmi tvrdě potrestán, ač jsme 
my jako laici přesvědčeni o tom, že biskup 
Kročil mohl sáhnout k mírnější formě opatření  
a hlavně ji aplikovat až po důkladném prošetře-
ní celé záležitosti Církví. Pro nás je až zaráže-
jící rychlost opatření ze strany Církve, protože 
v případě křivého nařčení utrpí kněz závažnou 
společenskou újmu, která ho nenávratně poško-
dí na celý zbytek života. Vždyť pokud se jedná 
o uznání některé zázračné události, postupuje 
Církev právem velmi obezřetně, událost dlou-
ho a důkladně zkoumá, než k nějakému závěru 
dojde. Proč tedy v tomto případě takový spěch?

A proč k tomu všemu vůbec došlo? Některé 
ženy ze Žirovnicka si na biskupství a na mno-
ha dalších církevních úřadech stěžovaly na ne-

vhodné chování P. Vendelína a následně tyto 
ženy zcela veřejně vypovídaly v TV Seznam  
o tom, jak byly v dávné minulosti tímto knězem 
sexuálně zneužívány. Celou záležitost prošetřo-
vala Policie ČR a došla k závěru, že by se po-
dle výpovědi dvou žen mohlo jednat o trestný 
čin a u zbylých čtyř o „mravní pochybení“, ale 
vzhledem k časové prodlevě nelze nic takového 
ani dokázat, ani prošetřit. Případ podle platného 
zákona policie odložila jako promlčený, a proto 
je třeba na P. Vendelína pohlížet jako na nevin-
ného.

Ostatně v železnorudské farnosti o jeho ne-
vině od začátku nepochybujeme. P. Vendelín tu 
působil od 1. 7. 2010, tedy téměř devět let. Vždy 
s ním byla dobrá spolupráce a komunikace, byl 
velmi oblíbený pro svou lidskost, otevřenost  
a vstřícnost. Vycházíme tedy z těchto našich le-
titých zkušeností s ním.

V současné době dvě ženy ze zmíněné kauzy 
čelí trestnímu oznámení pro pomluvu a křivé 
svědectví. Ovšem po církevní stránce čekáme 

na rozhodnutí papeže Františka v této záležitos-
ti, neboť žádný z našich biskupů se tím zabývat 
nechtěl.

Od 1. 6. 2019 vede farnost P. Robert Konrad 
Paruszewski.

Lidmila Kovácsová, 
kostelnice
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Vážení čtenáři, 
dost toho bylo za celý minulý rok a tak vám přinášíme statistiku událostí, ke kterým jsme vyjížděli. Zároveň zde najdete pozvánku na hasičský bál, 

který se bude konat v Chatě Ořovský (bývalý hotel Engadin). Lístky je možné zakoupit u p. Sekyry na čísle: 606 133 910 a odvoz bude opět zajištěn 
hasičským busem od Crosscafe..

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Za prosinec minulého roku a leden tohoto roku jsme zasahovali 
u událostí:
7. 12. 2019 – K lehčí dopravní nehodě osobních automobilů na Nové Hůrce jsme 
vyjeli společně s HZS Železná Ruda. Došlo zde ke střetu dvou automobilů, při němž 
byla lehce zraněna jedna osoba. Byla provedena protipožární opatření a řízena do-
prava jedním jízdním pruhem. 
14. 12. 2019 – K dopravní nehodě osobního automobilu u Onoho světa jsme vyjeli 
společně se stanicí HZS Železná Ruda. Na místě se měly nacházet zaklíněné osoby. 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se osobní automobil po smyku převrátil na bok 
mimo silnici a řidič se svou spolujezdkyní nemohli z vozu dostat. Byla provedena 
protipožární opatření a naše jednotka se vrátila zpět na stanici.
1. 1. 2020 – Hned první den nového roku jsme vyjeli k dopravní nehodě společně 
se stanicí HZS Železná Ruda. Naštěstí se jednalo o nějakou menší událost, kterou 
nahlásila kolemjedoucí, a před naším příjezdem auto z lesa vyjelo a tak se na místě 
žádná nehoda vlastně nenacházela. 
13. 1 .2020 – Dopravní nehoda osobního automobilu, při které jsme vyjeli spo-
lečně s HZS PS Železná Ruda. Řidička se svým vozem narazila bočně do stromu  
a musela být vyproštěna pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Po ošetření 
okolojdoucím členem horské služby byla předána k ošetření ZZS Železná Ruda.
22. 1. 2020 – Byli jsme vysláni k otevření uzavřených prostor na Javorné. Při cestě 
k zásahu jsme byli odvoláni, neboť si postižený dokázal otevřít sám.
31. 1. 2020 – Vlivem silného deště, tajícího sněhu a ucpané kanalizace došlo k za-
topení dvou sklepů ve Sklářské ulici. Pomocí 5 ks čerpadel jsme společně s HZS 
Železná Ruda lagunu a sklepy vyčerpali a ucpanou kanalizaci pročistili. .

Dron – nový pomocník
Významnou pomůckou, kterou jsme začali využívat koncem minulého roku je 

dron. Ten nám byl bezúplatně zapůjčen, pro potřeby jednotky při vyhledávacích  
a pátracích akcích, nebo při kontrole ohniště a jiných událostech, kdy velitel zásahu 
potřebuje mít přehled nad místem události. Již 2x byl zkušebně nasazen při pátrání po 
ztracené osobě nedaleko Sušice v rámci spolupráce složek IZS. Dron, který máme, 

je vybaven 
i termo ka-
merou, takže 
kromě klasic-
kého obrazu 
může pilot sledovat poměrně rychle, na velké ploše a někdy i ve špatně přístup-
ném terénu danou plochu jak pomocí běžného obrazu, tak pomocí termo obrazu, 
ukazujícího rozdíl teplot jednotlivých objektů. Zde můžete vidět, jak takový ob-
raz vypadá z provedené pátrací akce. Díky rychlosti jakou se dokáže pohybovat  
a nadhledu nad terénem dokáže při pátrání nahradit práci několika lidí.
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Rok 2019 v číslech a grafech
Za loňský rok jsme zasahovali shodně jako 

v roce 2018 u 42 událostí. Už v minulém roce 
došlo k významnému úbytku událostí, neboť 
zde byla tehdy zřízena stanice Hasičského zá-
chranného sboru Plzeňského kraje. Ta vyjíždě-
la k téměř 190 událostem, takže jsme rádi, že 
nám spousta těchto výjezdů ubyla, neboť by-
chom nebyli schopni je personálně obsáhnout. 
Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem členů 
naší jednotky. Pevně věříme, že až bude v letoš-
ním roce dokončena stavba hasičárny, budeme 
mít kvalitní zázemí a opět začneme s kroužky 
malých hasičů, podaří se během let vychovat 
alespoň několik jedinců, kteří budou mít chuť 
pomáhat ostatním a stanou se našimi členy. To 
je ale práce na dalších 5 – 10 let, takže pokud 
by už nyní někdo z dospělých měl zájem stát 
se členem jednotky a pomáhat ostatním, velmi 
rádi jej v našich řadách přivítáme.

Filip Brož
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Dne 07. 02. 1955 zemřel v Praze železnorudský rodák, univ. prof. 
Julius Komárek - významný český zoolog, entomolog, vysokoškolský 
pedagog, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, spisovatel, 
rozhlasový popularizátor vědeckých poznatků, ale také velký myslivec. 
Velice rád jezdil lovit do Karpat a Polonin. Lovy v Karpatech, Milování 
v přírodě, knihy, které jsou stále ještě velmi populární. 

Netradičním způsobem bych chtěl tento smutný den připomenout čes-
ké odborné lesnické a myslivecké veřejnosti jeho následujícím článkem 
„Jelení začínají troubit“ uveřejněným v r. 1935 v časopise Vesmír, č. 1.

Desátý měsíc našeho kalendářního roku se jmenuje říjen. To zname-
ná, že je to doba říje jelení. Bohužel se však tehdejším kmotrům našeho 
kalendáře přihodil malý omyl, protože pravá doba jelení říje nastává  
o měsíc dříve, t. j. v září. Když začíná babí léto a když v horách se ob-
jevují prvé mlhy a ranní jinovatky, přichází na parohatého krále našich 
lesů doba milování. Tehdy začíná jelen v noci troubiti a jeho mohutné 
řvaní vlévá našim myslivcům loveckou horečku do těla a vyhání je do 
osamělých lesů a hor na lov jelena. Pojďte s námi lovci na jelení říji do 
Karpat. – Ale dříve Vám dáme malou přírodopisnou lekci, abyste se  
v životě jelenů vyznali.

Jeleni a laně se zdržují jen v rozsáhlých lesích, kde je klid a kde je 
nevyrušuje přítomnost lidí. Celý dlouhý rok žijí však jeleni odděleně 
od laní a mladých kolouchů. Nestojí o rodinný život se svým ženským 
plemenem a chodí přes zimu a celé léto sami svorně pohromadě jako 
řádoví mniši. V srpnu jim dorostly nové a tvrdé parohy a jsou silní  
a bujní. Začínají být svárliví, protože se v nich pomalu probouzejí mi-
lostné vášně a nakonec se začnou vzájemně nenáviděti. Začátkem září 
se tito celoroční kamarádi rozejdou a každý si hledá na vlastní pěst svou 
nevěstu. Je to docela tak jako u lidí. Také jelen chce být pánem ve své 
rodině a nesnese tu jiného soka. Rozdíl je jenom ten, že jelen dovede 
míti až padesát žen najednou, kterýžto luxus si dnes ani mohamedáni 
dovoliti nemohou. Při tom je jelen ukrutným vládcem své domácnosti 
a na všechny své laně je stejně žárlivý a trestá hrubým úderem paro-
hu každou nevěru. Jakmile přijde říje, uvědomí si pojednou svou sílu  
a tehdy jelen, který byl celý rok němý, začíná troubiti a chodí si chladiti 
své rozohněné tělo do lesních bahen a v nich se válí. Těmto místům 
říkáme „kaliště“ a čeští králové tam nejraději lovili jelena. Troubení 
jelena je mohutný řev, který jelen vyráží ze svého hrdla, jednak z mi-
lostné touhy, jednak u vědomí své tělesné síly. Podle toho, v jaké je 
jelen právě náladě a situaci, má jeho troubení různé zvukové odstíny  
a lovci je dovedou dobře od sebe rozeznati. Jinak zní táhlé troubení plné 
touhy, když osamělý jelen si hledá družku. Potká-li soka, který také hle-
dá nevěstu, odpovídá mu vyzývavě. Když odpočívá na zemi nebo sedí 
ve své bahenní lázni, bručí flegmaticky. Nejohnivěji však troubí, když 
si již našel laně a když své malé stádečko žárlivě chrání před mladšími 
soupeři, kteří by mu rádi některou z jeho žen odloudili. V otřásavém 
řevu bije parohy do keřů a do země a zahání na útěk mladé galány. Ale 
i laně vydávají zvláštní zvuk, kterým se snaží jelena přivábiti. Tu jelen 
přibíhá a prohání vábící laň do kruhu a vyráží zvláštní krátký zvuk.

Takové místo, kde se v lese odbývá říje, se jmenuje říjiště či reviště, 
jak se říká na Slovensku a půda je tu rozryta kopyty a tráva a keře podu-
pány. Jelení říje či vlastně jelení čas lásky netrvá dlouho. Nejdříve za-
číná v nížinách a pobřežních lesích Dunaje. Někdy to bývá již v druhé 
polovině srpna. Pak přicházejí na řadu Karpaty a nižší polohy sloven-
ských hor. Nejpozději začíná říje v zemích západních, v pohraničních 
horách Čech a Moravy. Průměrně začínají jeleni troubiti ojediněle po 
10. září a bývají to obyčejně jeleni nejstarší, kteří začínají nejdříve. 
Láska kvete v každém věku. Nejbujnější dny říje jsou kolem svatého 

Václava, který by měl vlastně býti 
českým patronem lovců. Počátkem 
října říje ochabuje, laně přestáva-
jí většinou býti říjné a nejvíce nyní 
troubí mladší ročníky jelenů. Po de-
sátém říjnu bývá obyčejně konec. Je-
leni zase opustí své laně a odcházejí 
na svá skrytá mládenecká místa, od-
kud přišli a stará přátelství a kama-
rádství mezi jeleny se zase uzavřou. 
Vidíte tedy, že jeleni jsou ve svém 
milování velice skromní. Celá doba 
říje trvá asi tři neděle a odehrává 
se jen jednou za rok. Tato zdánlivá 
skromnost nezávisí však na jelenech, ale na laních. Oplozená laň nosí 
8 měsíců a klade své telátko až v květnu. Pak odkojuje a teprve po 
uplynutí tří až čtyř měsíců je laň zase schopna nového oplození. Mimo 
dobu říje chodí laně samy se svými telátky, kdežto jeleni žijí odděleně 
a jsou nesmírně ostražití. Můžete choditi celé léto po lesích a marně 
se budete namáhati, abyste nějakého starého paroháče uviděli. Spatříte 
jen laně a kolouchy. Jeleni jakoby se byli do země propadli. Skrývají 
se jako duchové v nepřístupných místech a chodí na pastvu jen v noci. 
Ale jakmile přijde říje, je opatrnost ta tam a zaslepeni láskou a žárli-
vostí toulají se i ve dne a jsou ke všemu nebezpečí neteční. Proto může 
lovec staré jeleny uloviti jen v době říje. Aby je snáze dostal, najmě  
v neschůdných a nepřehledných terénech slovensko-karpatských, na-
podobí hlas říjícího jelena, který hledá laň. Protože jsou v tu dobu jeleni 
na sebe na smrt žárliví, nestrpí ve svém okolí žádného slabšího nebo 
stejně silného soka a hledí jej zapuditi. Někdy jsou z toho boje na smrt, 
kde jelen probodne parohem druhého. K napodobení jeleního řevu uží-
vá lovec buď mořskou mušli zvanou tritonka anebo bůvolí roh, který 
má výhodu, že je lehčí. V Karpatech se také s oblibou užívá lampového 
cylindru. Napodobiti troubení jelena je věc dosti těžká a ne každý to 
dovede. Jmenovitě je nesnadné vniknouti do psychologie jelena, které-
ho lákáme. Bez dobré znalosti psychologie různých hlasových odstínů 
troubícího jelena nic nepořídíme a je lépe, když takový lovec vábení 
raději zanechá. Přivábiti se dá většinou jen ten jelen, který není od nás 
příliš vzdálen a jmenovitě u jelena, který stojí u svých laní, musí se 
vábení díti ze značné blízkosti. Jinak jelen sice odpovídá, ale nepřijde.

Ale nyní nechme výkladů a vzhůru do Karpat a na poloniny. Turisté 
již dávno sedí ve svých kancelářích, obchodech a továrnách. Rusinští 
gazdové odešli již před 14 dny se svými stády z hor a pastýřské koliby 
osiřely. Pojedeme do nejvzdálenějšího a nejkrásnějšího kouta republi-
ky – do milé Karpatské Rusi. Dole v Poljaně sedneme na koně, bůvolí 
roh na vábení máme přes rameno a na druhém koníku je naloženo celé 
naše živobytí na 14 dnů. Jedem vzhůru do tichých lesů a hor. – Je konec 
pohodlí. Je konec postelím – konec vyspávání do bílého dne, – konec 
pohodlného života a jídla. 

Po úzkých stezkách stoupáme, přes hučící říčky se brodíme a večer 
jsme na kraji polonin v opuštěné kolibě. Za chvíli hoří mohutný oheň  
a jdeme nyní ven do noci na vyslýchání jelenů. Musíme věděti, kde 
stojí se svými laněmi a která místa si zvolili za říjiště, abychom se 
mohli ráno na ně vypraviti. V lesku hvězd vidíme černající se údolí 
a lesnaté stráně kolem dokola. Všude je hrobové ticho. Náhle se ozve 
prvé táhlé zatroubení daleko na protější stráni. V zápětí mu odpoví pod 
námi hluboký, nevrlý bas, znějící jako hluboké zařvání lva. To jest on, 

Z českého dobového tisku
Před 65 lety zemřel železnorudský rodák prof. Komárek

Pokračování na straně 12
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náš hledaný jelen z Dodiasky s ohromnými parohy, kterého jsme před  
3 roky na chvíli spatřili a kterého jsme loni marně hledali. Tam půjde-
me ráno. Vracíme se nocí do koliby a slyšíme nyní vzdáleně troubiti 
jeleny i pod Baltinem, na Kurpinu a v Pereslupu a jak všechny jmenují 
ty vrchy kolem dokola. Celý koncert mohutných hlasů jelenů, kteří si 
vzájemně odpovídají. 

Narychlo vaříme na ohni a oblečeni se natahujeme kolem ohně ke 
spaní. Je ještě noc, když se zimou probouzíme. Za hodinu bude svítati 
a máme daleko ke starému rubanisku, kde tušíme včerejšího jelena. 
Po tmě jdeme úzkou stezkou. Je ticho, – ani hlásek se neozve. Přichá-
zíme k rubanisku, když se začíná šeřiti. Náhle ztrneme. Pod námi se 
krátce ozval jelen. Kéž by se rozednilo, abychom viděli. Také naproti 
nyní zařval jelen. V tom se ozval také náš hlubokým brouknutím, ale 
je již blíže. Jde asi ke kališti, aby se vykoupal před denním spánkem. 
Utíkáme jako zběsilí na protější bok rokle, přeskakujeme padlé kmeny  
a konečně jsme na místě. Nad námi jde hluboko vyšlápnutá jelení stez-
ka ke koupališti. Již je trochu viděti a napjatě posloucháme. Slyšíme 
nyní tiché praskání a na otevřené místo mezi keři vychází laň. Jde po-
malu po stezce, ohromné slechy se klidně kývají a občas utrhne nějaký 
lístek. Za ní přichází druhá laň. Máme připravený roh a slyšíme, jak 
nám srdce buší. Ale laně již přešly a stále nic. Najednou nás napadne 
podívati se o něco výše do stráně. Mezi vysokými keři se pomalu šinou 
mohutné černé větve. Co je to? Bože, to jsou parohy jelena. Jde skrytě 
za hustými keři, a co nevidět nám zajde za hřebínek. Rychle bůvolí roh 
k ústům a zatroubíme, jako by se blížil jiný jelen. Ještě máme roh u 
úst a již hrubé zapraskání větví a na volnou prostoru vyrazí obrovský 
jelen. Je sivý s černými plecemi a nohami a nádhernými parohy. Pravý 
karpatský velikán o víc než 300 kg váhy. Nyní natáhl chřtán a hrubě 
zařval, až se vše třese a chladná pára mu jde z úst. Pak sklonil parohy 
a bije jimi do mladé jívy jako zběsilý. Každou chvíli čekáme, že na 
nás vyrazí a vrhne se svými ostrými parohy na nás, jako na domnělého 
soka. Koulí očním bělmem jako podrážděný býk a jde z něj skutečný 
strach. Cítíme nyní i ostrý pižmový zápach, kterým jelen v době říje za-
páchá a jímž je také načichlá celá jeho zvěřina. Jak šťastné by bylo nyní 
srdce nezkušeného lovce. Cítíme celé to napětí romantické chvíle lovu, 
které zná každý lovec a které z lovu činí nejkrásnější ze všech sportů. 
Ale my se ovládáme, protože jsme dobří myslivci. My dobře vidíme, že 
vzdor svým mohutným parohům jest to jelen ještě mladý, v nejlepším 
vzrůstu, kterého by bylo škoda. Buď zdráv a proháněj se ještě dále po 
karpatských lesích a sváděj vítězné boje se soupeři a vlky.

Ale vždycky lov jelena nedopadne tak hladce. Často zapadnou lovci 
v horách hlubokým sněhem. Jindy se stane v Karpatech, že do revíru 
vniknou vlci a pak se jelení říje odbývá zticha v největších houštinách. 
Někdy spatří neb navětří vždy ostražité laně lovce dříve než on je a pak 
je konec lovu. Ale to vše nezmenší napínavost a krásu lovu na jeleny  
v horách v době troubení a říje.

Nejkrásnější jelení zvěř mají revíry středního Slovenska a Karpatské 
Rusi. Náš jelen z těchto oblastí patří k nejmohutnějším z celé Evro-
py a jeho obrovské parohy jsou vytouženou trofejí všech zahraničních 
lovců. Ale lov sám v těchto divokých lesích není pro každého. Je to 
těžký sport, který vyžaduje zdravé srdce a pevné svaly člověka, kte-
rý se dovede zříci všeho pohodlí civilisovaného života. Náš českoslo-
venský jelen tvoří dvě zřetelné rasy. Jedna obývá v zemích západních,  
t. j. v Čechách, Moravě a Slezsku a zasahuje na Slovensku až do údolí 
Váhu. Váh a slovenská úpatí Beskyd tvoří rozhraní mezi touto západní 
rasou a mezi rasou východní, která pak obývá celé střední Slovensko 
a Karpatskou Rus. Kdežto západní jelen je i v zimním šatě červenavý, 
má obyčejně na krku hřívu a jeho troubení je modulovanější a táhlejší, 
parohy pak jsou mnohem slabší a tělesná váha dosahuje nejvýše 170 
kilogramů, jest jelen rasy západní v zimním šatě světle popelavý s čer-
nými plecemi a nohami, bez hřívy, jeho troubení jest hrubé, hluboké 

řvaní s malou modulací a jeho tělesná váha dosahuje až 300 kg a parohy 
jsou obrovské. Někteří se domnívají, že východní rasa našeho jelena 
povstala křížením s druhem Cervus maral ogilby, který obývá Kavkaz  
a Elburs v sev. Persii. Každoročně se uloví v Československu asi kolem 
6 000 kusů zvěře jelení.

         Josef Růžička, Plzeň

Dokončení ze strany 11
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Okénko k sousedům do Bavorska

„30 let od svobodného 
setkání se sousedy“

Destinační spolek Železnorudska ve spolu-
práci s kulturním spolkem Přes hranici pořádal 
3. 2. 2020 slavnostní česko-bavorské setkání  
u příležitosti výročí akce „svobodné setkání se 
sousedy“ v roce 1990. 

„Slavnostní vzpomínkové setkání bylo při-
pomínkou významného dne před třiceti lety, 
kdy na Železnorudsku padla železná opona 
a mohli jsme se svobodně setkávat s našimi 
sousedy v Bavorsku“, uvádí Michal Šnebergr. 
Setkání se uskutečnilo před Schmugglerhüt-
te – Bahnhofstrasse v Bayerisch Eisenstein  
v pondělí 3. 2. 2020 od 16.oo – 20.oo hod. Bylo 
zajištěno občerstvení a k poslechu hráli  Kůrov-
ci a heligonkář.

Před třiceti lety 3. 2. 1990 se otevřela hranice 
a lidé z obou stran dříve nepropustnou hranici 
mohli po mnoha letech opět svobodně projít. 
Tehdejší neopakovatelnou atmosféru tohoto 
dne jen dokresluje účast na tomto pomyslném 
lidském řetězu spojující lidi na obou stranách 
hranice. Je uváděna účast přes šedesát tisíc lidí 
z obou stran hranice. Svobodně se setkali sou-
sedé ze Železné Rudy a Bayerisch Eisenstein. 

Československé hranice a také hranice mezi 
oběma sousedními obcemi začaly být střeženy 
vojskovým způsobem po únorovém komu-
nistickém puči 6. října roku 1948 na základě 
neblaze proslulého zákona na ochranu lidově 
demokratické republiky. Od 1. ledna 1951 za-
čala výstavba drátěných zátarasů, jež lemovaly 
státní hranici od roku 1952.

Tomáš Horek, 
Destinační spolek Železnorudsko
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Nejlepší mládežničtí sportovci roku 2019
Ceny předával starosta Železné Rudy, pan Filip Smola  

a ředitel školy, pan Ctirad Drahorád. Sportovní legendou 
pro rok 2019 se stala paní učitelka Helena Janďurová.

Reprezentanti školy a Železné Rudy na Zimní olympiádě dětí a mládeže ČR 2020

Nejlepší zástupce mládežnického fotbalu a hokeje

1. AGÁTA ČÁSTKOVÁ LYŽ
2. AMÁLKA POSPÍCHALOVÁ LYŽ
3. ANTONÍN LUČAN HOKEJ
4. BARBORA ZÍKOVÁ LYŽ
5. BENJAMIN LEBA LYŽ
6. DANÍK VANIŠ SNB
7. DAVID SVÍTIL LYŽ
8. EMA VANIŠOVÁ LYŽ + TENIS
9. EMMA MATĚJKOVÁ LYŽ
10. EMMA TOBIÁŠOVÁ LYŽ
11. FELIX J. KOPECKÝ FOTBAL
12. JAN LUČAN HOKEJ
13. JAN SCHEJBAL LYŽ + TENIS
14. JANÍK LEHKÝ LYŽ
15. JIRKA KOPELENT SNB
16. KRISTÍNA LÉBOVÁ LYŽ
17. LAURA NOVÁKOVÁ SNB
18. LUCIE SCHEJBALOVÁ LYŽ +TENIS
19. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ LYŽ
20. MARTIN MALÝ LYŽ
21. MONIKA NAGELOVÁ SG
22. NIKOLA LEHEČKOVÁ LYŽ
23. ONDŘEJ SOUKUP SNB
24. ROZÁLIE GARBOVÁ LYŽE + ATLETIKA
25. SYLVA HOJÁKOVÁ LYŽ
26. ŠIMON LEHKÝ LYŽ
27. ŠIMON MACALÍK LYŽ
28. TEREZA KOBLASOVÁ LYŽ
29. VIKTOR KOLACKI SNB
30. ZORKA ČÁSTKOVÁ LYŽ + MTB
31. BERT BAUER SG
32. JAKUB LEHEČKA SG
33. JAKUB ŠEVČÍK FOTBAL
34. JAN CHALUPSKÝ FOTBAL
35. JOSEF LUČAN SG
36. MARTIN NGUYEN FOTBAL
37. MICHAL SVÍTIL BIATLON
38. NICOLE ZEMANOVÁ LYŽ
39. SEBASTIÁN GREINER FOTBAL
40. TOMÁŠ BECHYNĚ FOTBAL
41. KRISTIÁN KOČÍ SG
42. MAREK JÍCHA FOTBAL
43. LUCIE PERNICOVÁ ATLETIKA
44. MATYÁŠ JÍCHA FOTBAL

SPORTOVCI 2019

Pro IBU Junior CUP (6. a 7. března 2020) hledáme pomocníky.
Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti nebo znalosti.
Věk: od 18 let.
Místo pracovního nasazení: střelnice, oblast startu a cíle, podél tratě, spo-
lupráce v oblasti stravování.
Doba pracovního nasazení: 8:00 hod do přibližně 15:30 hod
Stravování je zajištěno v plném rozsahu   
(nápoje, studené a teplé pokrmy atd.)
Bude také malý dárek.
Důležité: 
hledáme také především pomocníky pro Biatlonové mistrovství   
Evropy od 25. do 29. ledna 2022.
V rámci této události budou pomocníci vybaveny vysoce hodnotnými  
lyžařskými bundami a zimní čepicí.
Podobné akce budeme mít I v příštích letech.

Informace:

Simona Fink
Koordinierungstelle  Bayern – Tschechien
Grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement

ARBERLAND REGio GmbH
Amtsgerichtstr. 6 – 8
D-94209 Regen

Telefon: +49 9921 950 445
Handy:  +49 175 2984895
Handy:  +420 724 888069
Telefax: +49 9921 7282
E-Mail: fink@arberland-regio.de

Pomocníci pro BIATLON

Železnorudské sportovní naděje v atletice a lyžování
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Maškarní ples pro děti, který měl po masopustu následovat,  
se z důvodu koncertu Marka Ztraceného  

překládá na 7. 3. od 15 hodin
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PRAVIDELNÉ A DLOUHODOBÉ AKCE 
• Kino v sále EC – každou první středu v měsíci (listopad - březen) od 17 hod. film pro děti a od 20 hod. pro dospělé - vstup zdarma.
• Přednášky v sále EC – každou třetí středu v měsíci - vstup zdarma
• Komárkova knihovna v EC – otevřena každé pondělí a úterý 10 - 16 hod.


