
v ruce držíte další vydání Železnorudského zpravodaje, 
ve kterém se Vás snažíme informovat o všech novinkách, 
které se udály či právě připravují na našem Železnorudsku, 
a samozřejmě také o krocích, které dělá radnice.

Asi jste si všimli, že se hodně zaměřujeme na opravy 
našich silnic a chodníků, které jsou opravdu ve špatném 
stavu. Máme velkou radost, že i v říjnu se povedlo vylepšit 
další lokality. Místo zdevastovaného chodníku přímo pod 
městským úřadem u hlavní silnice, který byl ostudou centra 
města, tak už můžete chodit po nově a krásně vydlážděném. 
Také jsme dokončili druhou etapu rekonstrukce náměstí 
okolo kostela. Přibyly dvě nové lampy pro osvícení chod-
níků a okolí kostela, byla dodána nová lavička vyrobená 
z místního kůrovcového dříví a také odpadkový koš, vše 
ve stejném designu jako v již zrekonstruovaném prostoru 
parku za kostelem. Starý rozpraskaný a rozbitý asfaltový 
povrch byl nahrazen novým, ze žulových kostek.

Díky dotaci z Plzeňského kraje si brzy už možná ani 
nevzpomenete, jak zoufalý byl stav Pancířské ulice, kde 
proběhla výměna poškozených obrubníků, srovnání kanálů  
a hlavně položení nového povrchu. Drobné nedostatky 
jsme reklamovali u zhotovitele a věříme, že až budete číst tento článek, bude vše 
již perfektní. Zároveň svými silami opravujeme i menší díry pomocí nového stroje  
a tepelné technologie infrazářiče. 

Už jen ošklivou vzpomínku tvoří budova bývalé kotelny, která byla v havarijním 
stavu, navíc plná nebezpečných látek, a v tuto chvíli je již zcela zlikvidována. Je 
až neuvěřitelné, kolik azbestu a dalších nebezpečných látek tato budova obsaho-
vala. Po několika letech se tak dočkali obyvatelé bytovky sousedící s (již bývalou) 
kotelnou možnosti konečně zrekonstruovat svou nemovitost a vyřešil se i problém 
zatékající vody do jejích základů.

MĚSÍČNÍK MĚSTA                 ROČNÍK XIX                 LISTOPAD 2019                  ZDARMA                 www.zeleznaruda.cz

Milí sousedé,

SLOVO  STAROSTY

Uvnitř si přečtete:   Informace z radnice • Zprávičky ze školky • Den Otevřených dveří Otevřených dveří • Rozhovor  
s členkami ZKO ŽR Petrou Uldrychovou a Veronikou Sopkovou • Pozvánky na akce • Cena naděje a porozumění
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V souvislosti s opravami komunikací jsme dostali řadu 
dotazů, proč zatím nedostala nový asfalt také ul. 1.máje. 
Důvodem je, že do budoucna připravujeme komplexní re-
konstrukci, která bude obsahovat i výměnu inženýrských 
sítí. Ty jsou v poměrně velké hloubce a špatném stavu, tu-
díž bude rekonstrukce velmi náročná.

Ptáte se také na aktuální situaci kolem budovy bývalé-
ho Espressa. Ta v žádném případě neusnula. Pracuje se na 
projektu komplexní obnovy náměstí. Momentálně se ještě 
řeší vypořádání pozemků na Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. V obou případech prosíme ještě 
o trochu trpělivosti. Jde o zásadní a pro město velikosti 
Železné Rudy i hodně složité projekty, nicméně výsledek 
bude stát za to.

Po dlouhé době bylo dokončeno budování nových a mo-
derních prostor služebny Městské policie. Pokud budete 
hledat jejich služebnu, již nemusíte chodit do sklepa, ale 
najdete ji v 1. patře budovy městského úřadu.

Za pozornost nepochybně stojí i události, které se v prů-
běhu října udály na poli kulturně-společenském. Bylo nám 
velkou ctí ocenit osobnosti Železnorudska. Za příkladnou 
výchovu Železnorudské mládeže, skvělou reprezentaci na-
šeho města, propojování národů a rozvoj naší společnosti 
byli letos oceněni paní Zdena Sekelová, paní Libuše Lö-
ffelmannová, paní Lidmila Kovácsová, paní Anna Peško-
vá (Kulíšková), pan Herbert Pöhnl a paní Pina Armenante. 
Všem ještě jednou i touto cestou gratulujeme a především 
děkujeme za to, co pro Železnorudsko vykonali  
a stále dělají. Velkou gratulaci si zaslouží také náš 
Železnorudský smíšený sbor, který byl oceněn 
místopředsedkyní německého spolkového sněmu 
paní Claudií Roth „Cenou naděje a porozumění“. 
Náš sbor byl při této příležitosti pozván na vystou-
pení v koncertní hale v Blaibachu a přislíbeno bylo 
pozvání do Bundestagu.

Další naší novinkou bude SkiBUS, který zde za-
čne fungovat od 15. 12. 2019 do 15. 3. 2020. Ten 
bude jezdit ZDARMA pro všechny lyžaře a běžka-
ře mezi Gerlovou Hutí a Špičákem – Sedlo. Prv-
ní jízda bude směrem Gerlova Huť, kam vyveze  
v ranních hodinách první nedočkavé běžkaře 
přímo z centra města, dále pak bude jezdit kyva-
dlově mezi Železnou Rudou (pod Belvederem)  
a Špičákem – Sedlo, se zastávkami u všech lyžař-
ských areálů. Přitom po poledni a v podvečer ješ-
tě jednou zajede na Gerlovu Huť pro vyznavače 
běžek. Hlavním cílem je zmírnění automobilové dopravy, aby turisté, 
ale i místní, neměli potřebu jezdit v kolonách na parkoviště a bojovat 
tam o volné místečko (o možnosti občerstvit se tak i něčím ostřejším, 
když pak nemusíte řídit, nemluvě :) ). Konkrétní informace najdete  

v letáku. Bonusem, který poskytl lyžařský areál Belveder je, že bude 
vyvážet zdarma běžkaře od své autobusové zastávky k běžeckému are-
álu na Belvederu.

Závěrem bychom vás všechny rádi pozvali na některé z dalších pro-
mítání v našem improvizovaném kině, které jsme se rozhodli provozo-
vat v Turistickém a environmentálním centru. Nejde o klasické kino, 
takže nečekejte světové novinky. Cílem je nabídnout všem zájemcům 
možnost setkat se a strávit občas společně příjemný podvečer při sle-
dování filmů. Vstupné na promítání bude samozřejmě zcela zdarma  
a promítat se bude pro děti i dospělé. O programu vás budeme vždy včas 
informovat.

Pokud chcete být aktuálně informováni o dění v Železné Rudě, sle-
dujte oficiální facebookové stránky města (www.facebook.com/mesto-
ZeleznaRuda). Zároveň prosím pamatujte, že v případě potřeby se na 
mne můžete kdykoli obrátit na mail: starosta@zeleznaruda.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
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 8 (18. 9. 2019)

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

8/218 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
panu Vo Hong Thang… na změnu v užívání dočasné stavby na stavbu trva-
lou: Rychlé občerstvení, veřejné WC + sprchy, halová prodejna smíšeného 
zboží – Železná Ruda č.p. 70“ umístěnou na pozemcích p. č. st. 607/1, st. 
607/2 k. ú. Železná Ruda. Důvodem je nutnost prověření relevantních pod-
mínek pro zachování udržitelného rozvoje na území města Železná Ruda, 
k. ú. Železná Ruda dle opatření obecné povahy – územního opatření o sta-
vební uzávěře č. 1/2012.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/219 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře žada-
telům Le Van Minh a Dinh Thi Dung… na stavební úpravy objektu Alžbětín 
čp. 4 spojené se změnou v užívání části stavby –prodejny na kadeřnictví  
a nehtové studio se samostatnou šatnou pro personál, za podmínky uzavření 
smlouvy o spolupráci s městem Železná Ruda.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/220 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky  
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
paní Veronice Cyránkové… na stavební úpravy rodinného domu Alžbětín 
čp. 23.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/221 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro 
Ing. Václava Karneta… na stavební úpravy 3. NP rodinného domu Železná 
Ruda čp. 29, výstavbu zděné garáže, krytého garážového stání a zahradní 
pergoly.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/222 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře spo-
lečnosti D & FG Šumava I s. r. o.,… na změny staveb před jejím dokonče-
ním na stavby: „Stavební úpravy, přístavba a nástavba rekreačního objektu 
„Brčálník“; „Stavební úpravy a přístavba penzionu č. p. 30 „Poustevník“  
a „Novostavba bytového objektu „Pflanzerhof“. 
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/223 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
žadatelům Haně Englmaierové… a Janu Lešákovi… na stavbu: Novostav-
ba rekreačního objektu, Železná Ruda na pozemcích p. č. 100/15, 100/26 
k. ú. Železná Ruda. Důvodem je nutnost 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. Dále pak nutnost prověření napojení na sítě technické in-
frastruktury, připojení stavby na pozemní komunikaci tak, aby vyhovovalo 
požadavkům bezpečného užívání stavby, bezpečného a plynulého provozu 
na přilehlých pozemních komunikacích, splnění požadavků na dopravní 
obslužnost objektu a přístup požární techniky.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

8/224 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře panu 
Richardovi Aškovi… na stavbu: „Přístavba bytové jednotky na pozemku  
p. č. 59/48 k. ú. Železná Ruda k autodílně AMK“.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/226 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
společnosti Rezidence Javor s. r. o.,… na stavbu: „Rezidence SKALKA, 
Železná Ruda“.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se:-
8/227 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře spo-
lečnosti ARC-H Hradec Králové s. r. o.,… na stavbu: „Modernizace lyžař-
ského vleku Transporta VL 500-1 lyžařským vlekem Doppelmayr SL –2 
Belveder 1“ v lyžařském areálu Nad nádražím –Belveder.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se:-
8/228 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
panu Jiřímu Heckelovi… na stavbu: „Zemědělské stavení“ na pozemku  
p. č. 1037/1 vk. ú. Hojsova Stráž.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/230 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání no-
vého územního plánu návrh společnosti AB-IN s. r. o., … na změnu územ-
ního plánu sídelního útvaru Železná Ruda – zařazení pozemků p. č. 41/38, 
41/44, 42/5 v k. ú. Špičák do zastavitelného území.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
8/231 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
společnosti Z-stavby s. r. o., … na stavbu: „Apartmány Na Skále – staveb-
ní úpravy a přístavba stávajícího objektu na p. p. č. st. 448 k. ú. Železná 
Ruda“.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se:-
8/233 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku  
p. č. 186/30 vk. ú. Železná Ruda o výměře 186 m2 za cenu 31.255,- Kč ve 
prospěch pana Martina Burdy… 
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
8/234 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pozemků p. 
č. 217/7 o výměře 1943m2 v k. ú. Špičák, p. č. 413/62 o výměře 191m2  
v k. ú. Železná Ruda, p. č. 3 o výměře 622 m2 v k. ú. Debrníku Železné Rudy,  
p. č. 5 o výměře 640 m2 v k. ú. Debrník u Železné Rudy, p. č. 36/4 o výměře  
168 m2 v k. ú. Debrník u Železné Rudy od Státního statku Jeneč, státní 
podnik v likvidaci za cenu 160.930,- Kč.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -
8/239 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové dota-
ce z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 450 000,- Kč na realizaci projektu 
„Zajištění akceschopnosti a činnosti Městské policie Železná Ruda“ z do-
tačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpeč-
nosti“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem 
příslušných smluv.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: -

Filip Brož, 2. místostarosta

Informace z radnice

(Jedná se o výběr z usnesení. Kompletní znění je k dispozici na stránkách města www.zeleznaruda.cz)

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

9/250 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře na 
stavbu: „Zastřešení bazénu a garáž“ umístěnou na pozemcích p. č. 6/49, 6/9 
k. ú. Alžbětín. Žadatel: Jon Alexanjan….
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

9/252 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře na 
stavbu: Stavební úpravy 1. PP Železná Ruda čp. 124 – změna v užívání 
prádelny na prodejnu potravin. Žadatel: Marek Sekyra…
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/253 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání 
nového územního plánu podněty na pořízení změny územního plánu – za-
řazení pozemku p. č. 75/54 v k. ú. Špičák do plochy všeobecné obytné úze-

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 9 (30. 10. 2019)
(Jedná se o výběr z usnesení. Kompletní znění je k dispozici na stránkách města www.zeleznaruda.cz)
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mí. Žadatelé: František Coňk…, Miroslava Čiháková…, Jaromír Urban…, 
Naděžda Živná…
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/254 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání 
nového územního plánu podněty na pořízení změny územního plánu – za-
řazení pozemku p. č. 493/2 v k. ú. Špičák do zastavitelných ploch za účelem 
jednoho či více objektů pro individuální rekreaci nebo trvalé bydlení. Žada-
telé: František Coňk…, Jaromír Urban…, Naděžda Živná….
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/255 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání no-
vého územního plánu podnět na pořízení změny územního plánu – zařazení 
pozemku p. č. 212/1 v k. ú. Pancíř do zastavitelných ploch za účelem vý-
stavby jednopatrových nízkoenergetických rekreačních objektů s vlastním 
energetickým zázemím a samosprávou pro celoroční užívání. Žadatel: Petr 
Gibián….
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/258 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účelový peněžitý dar 
na léky ve výši 600,- Kč/osobu ve věku 62 – 70 let a ve výši 1 000,- Kč/
osobu    ve věku 71 a výše, pro občany, kteří mají trvalý  pobyt ve městě Že-
lezná Ruda a kteří dovrší příslušný věk v roce 2020. Peněžitý dar bude čer-
pán prostřednictvím dárkové poukázky vydané na správním odboru města. 
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/259 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy  
o dílo se společností CNE Energy s.r.o., IČ: 29117194, Částkova 689/74, 
326 00 Plzeň, na realizaci akce „FTV zdroj EC Železná Ruda, Železná 
Ruda, okres Klatovy “ a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu jejím podpi-
sem. Společnost CNE Energy s.r.o., IČ: 29117194, Částkova 689/74, 326 
00 Plzeň je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu – FTV 
zdroj EC Železná Ruda, Železná Ruda, okres Klatovy (998 920,- Kč bez 
DPH).
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -

9/260 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup zásahového 
automobilu pro Městskou policii Železná Ruda Hyundai Tucson za cenu do 
560 000,- Kč včetně DPH. 
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/262 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí účelové dotace Oblastní charitě Sušice na zajišťování sociální služby 
mezi Městem Železná Ruda a Oblastní charitou Sušice a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 
126 448.- Kč.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/264 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej vozidla 
Unimog vč. příslušenství ve prospěch pana Tomáše Vytisky… za cenu 
320.650,-Kč vč. DPH.
Pro:10 Proti: - Zdržel se: -
9/265 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pozemku p. č. 
59/46 v k. ú. Železná Ruda o výměře 709 m2 od pana Tomáše Malechy… 
za cenu 460.850,-Kč odpovídající sazbě 650,-Kč/m2.
Pro: 10 Proti:- Zdržel se: -
9/266 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pozemku p. č. 
59/61 v k. ú. Železná Ruda o výměře 210 m2 od paní Jarmily Kopecké… 
za cenu 136.500,- Kč odpovídající sazbě 650,-Kč/m2.
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: -
9/267 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje „Plán zimní údržby 
komunikací pro zimní sezonu 2019/2020“. Předmětný Plán zimní údržby 
bude přílohou č. 2 u zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva Města Že-
lezná Ruda dne 30.10.2019.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: p. Šnebergr

Filip Brož, 2. místostarosta

Město Železná Ruda Ruda.Net s.r.o. přinášejí 
obyvatelům města možnost bezplatného připo-
jení přes Wi-Fi k internetu. Pokud nemáte žád-
né připojení, jste občanem s trvalým bydlištěm 
ve městě Železná Ruda a stačí vám základní 
rychlost 2Mb/s, je toto ideální volba. Jedná se 
o připojení bez jakéhokoliv měsíčního paušálu. 
Jediný poplatek, který je nutno zaplatit, je za 
samotnou instalaci, tedy za poskytnutí přijíma-
če a jeho montáž. Je také možné využít vlastní 
zařízení, pokud nějaké vlastníte a je kompati-
bilní. Čím více zájemců o připojení se najde  
v jednom domě, tím menší bude instalační po-
platek za jedno připojení. Základní přenosová 
rychlost, která je zdarma, může být za zvýhod-
něný měsíční paušál navýšena na 50Mb/s nebo 
80Mb/s, brzo připravujeme zvýšení rychlosti až 
na 250Mb/s-1000Mb/s.

S naší službou IPTV Vám vyřešíme přechod 
na DVB-T2 vysílání. Nabízíme TV vysílání 
přes internet pro běžné televizní přístroje, tzv. 
IPTV. Výhodou služby je garantovaná kvalita 
přes naši vlastní vysílací síť, služba je navíc do-
stupná přes Internet kdykoli a kdekoliv v EU. 
S Tarifem „Sledování TV Základ“ v ceně 199,- 
měsíčně můžete sledovat 76 kanálů, z toho 50 
v HD kvalitě. K vypnutí stávajícího vysílání na 

železnorudsku dojde u sítě 1 (ČT) k 12. 2. 2020 a u sítě 2 (Nova a Prima) k 2. 3. 2020. Proto nyní  
v rámci ukončení vysílání DVB-T vysílání nabízíme IPTV k našemu internetu s akční slevou 63 %, 
tedy IPTV od 75 Kč měsíčně.

Možnosti připojení a další podrobnosti Vám sdělí zástupce Ruda.Net s.r.o. na telefonu 374 442 
442 nebo je získáte na webu www.zruda.net.                                                Aleš Toman, ZRuda.Net

Internet zdarma pro občany Železné Rudy,  
včetně řešení přechodu TV na DVB-T2
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Pokračování na straně 6

J Zprávičky ze školky    J

Vidíte správně, v nadpisu není chyba. Takto 
se jmenovala akce, kterou jsme uspořádali na 
vrcholu Pancíře 26. 10. 2019. Víc o tom ni-
kdo nevěděl, jen že proběhne odhalení nového 
fotopointu. A tak na mnoho desítek příznivců 
Šumavy dorazilo v krásném počasí na odhalení 
této zajímavosti. Do poslední chvíle bylo vše 
schováno pod maskovací sítí a tak po jejím od-
stranění přišel potlesk, smích i uznání nápadu 
či řemeslného zpracování, za které díky Jiřímu 
Sýkorovi.

Některé vrcholy jsou značeny kříži, ale Pan-
cíř má nyní dveře. Pancíř má rozhlednu a chatu, 
ale žádný oficiální vrchol. Takže jsme vytvořili 
symbolický vrchol, který je nyní zároveň za-
jímavým fotopointem s nádherným výhledem 
do vnitrozemí na nýrské údolí a vodní nádrž, 
vrcholy Ostrého a mnohé další. Budeme rádi, 
když se na internetu a sociálních sítích budou 
šířit vaše fotky tohoto fotopointu, třeba s has-
tagy #WeLoveSumava a #OtevreneDvere. 

 F a R Brožovi / We Love Šumava

Den Otevřených dveří Otevřených dveří

Žloutne listí, den se krátí, nikdo ani nevěří, 
že už krásné léto končí, podzim vchází do dveří…
To je jedna z písní, která je slyšet v současné době ze školkové třídy. 

Paní učitelky opakují se svými dětmi a zařazují nové básničky, říkadla, 
pořekadla a písničky s podzimní tématikou ilustrující přírodní proměny, 
které denně vnímáme kolem nás. A co se událo u nás nového?

Začněme u našich nejmenších. Třída Čmeláci, v měsíci říjnu, využila 
poslední slunečné podzimní dny k delším vycházkám do přírody. Kromě 
radovánek na čerstvém vzduchu zavítali také do městské knihovny. Tam 
je paní knihovnice provedla a seznámila s prostory a chodem knihovny. 

Nechybělo prohlížení knih, ani čtení příběhu o dracích, které děti velmi 
zaujalo.

Pěkného počasí druhého podzimního měsíce využily i ostatní třídy. 
Sluníčka podnikla další turistické výlety po okolí Železné Rudy: pěší 
polodenní výlet na Grádl kolem Kneippových přírodních lázní, výlet na 
Špičák na statek a do sportovního špičáckého areálu. Během výletů hrály 
děti různé poznávací hry, zasportovaly si a pochutnaly na výborném po-
hoštění. Touto cestou děkujeme paní M. Malé z hotelu Grádl a mamince 
J. Haufa, která připravila pro jeho kamarády dobroty na rekreační chatě 
Kamzík. Děti z této třídy pracují s keramickou hlínou. Tvoří z ní ve třídě 

Čmeláčci na vycházce
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i v keramické dílně. V polovině října podnikly děti ze třídy Sluníčka a Brouč-
ci výlet kočárem s koňským spřežením. Projížďka podzimní krajinou do Alž-
bětína a zpět byla dalším nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme moc panu  
R. Ipserovi. 

Spolupráce se základní školou formou společných aktivit se rozvíjí i v letoš-
ním školním roce. Třída Sluníček pozvala na návštěvu do svých herních prostor 
školáky ze 2. třídy s paní učitelkou J. Proškovou a společně si všichni vyrobili 
papírové podzimní sluníčko dozdobené vylisovanými listy. Poté si dohromady 
pohráli. Na oplátku připraví druháci pro své hostitele sportovní dopoledne v tě-
locvičně.  Broučci se setkali se školáky ze třetí třídy v tělocvičně. Paní učitelka 
Š. Štádlerová připravila s dětmi překážkovou dráhu, na které si mohli vyzkoušet 
svou fyzickou zdatnost a dovednost naši předškoláci, budoucí školáci, které 
čeká již za půl roku zápis do 1. třídy ZŠ. 

I druhá polovina října poskytovala příležitosti k turistickým výletům. Před-
školní děti ze třídy Broučků vyrazily autobusem na Špičák Sedlo a poté se 

vydaly pěšky zpět do Železné Rudy přes Hofmanky 
a Belveder. Na terase hotelu Horizont si předškoláci 
užili nejen krásný výhled na vrchol Javoru, ale také si 
pochutnali na teplém kakau s domácí bábovkou. Tyto 
dobrůtky pro děti připravili manželé Kohoutovi, moc 
děkujeme.

Ale podzim nebyl jen o výletech. Z nasbíraných 
přírodnin se staly ve třídách zajímavé přirozené di-
daktické pomůcky k rozvíjení estetického cítění při 
sestavování mozaiky,  předmatematického myšlení, 
jemné motoriky v rámci manipulace s drobným ma-
teriálem či k tělovýchovným dovednostem při cvičení 
s kaštánky atd. V tomto měsíci byla také zahájena od-
polední hudební aktivita pro předškolní děti, hrátky se 
zobcovou flétnou „Veselé pískání – zdravé dýchání“. 
Děti se scházejí každé pondělí v odpoledních hodi-
nách a hravou formou postupně pronikají do světa 
hudby ze všech možných úhlů.

Přejeme Vám milí čtenáři hezký zbytek podzim-
ních dnů a za měsíc načtenou. 

Za MŠ zapsala Monika Najmanová, foto autorka

J Zprávičky ze školky   J

Dokončení ze strany 5

Broučci na projížďce s kočárem

Sluníčka v přírodě
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Říjen  
v knihovně

7. 10. navštívila knihovnu třetí třída 
zdejší základní školy. Před vstupem do 
knihovny si děti zahrály loterii a jen pět 
z nich vyhrálo zlatý kupon, díky němuž 

mohly vstoupit. Aby to ostatním ale nebylo líto, výherci si mohli s sebou 
vzít 3-4 kamarády. Přesně tak tomu bylo i v knize Karlík a továrna na čo-
koládu, kterou děti ve škole čtou a na jejíž motivy se konala i celá hodina 
strávená dětmi v knihovně. 

Zahráli jsme si vědomostní kvíz o dané knize. Všichni dostali slad-
kou odměnu, vítězové dostali něco navíc. Popovídali jsme si o tom, co  
a kdy děti čtou, co je kromě čtení baví. Děti byly seznámeny s knihovnou  
a s Týdnem knihoven. Hodina utekla jako voda a už se mohla chystat 
další třída.

8. 10. přišla druhá třída a zůstala hned hodinu a půl. Nejdříve jsme se 
představili a pak se děti pustily do čtení, aby ukázaly, jak krásně už to umí. 
Přečetly celou kapitolu z knihy Policejní křeček od Daniely Krolupperové 
a dozvěděly se jedno z dalších dobrodružství křečka Bruna, který umí 
mluvit. 

Po čtení pro ně byla připravena křížovka, kam doplňovaly údaje, které 
už se dozvěděly z knihy. V tajence vyšlo: Zámecký zloděj, což je další díl 
Policejního křečka, a na který se mohou těšit při další návštěvě knihovny. 
Při odchodu dostali všichni za krásné čtení malou odměnu. 

A protože jsou v první třídě začínající čtenáři, nemohla chybět v knihov-
ně v měsíci říjnu ani první třída. Žáčci byli seznámeni s tím, jak to chodí 
v knihovně, kde mají hledat knihy pro svoji věkovou kategorii, jak se ke 
knihám chovat. Dostali také přihlášku do knihovny. Spousta z nich pak 
využila Týden knihoven a zaregistrovali se zdarma. Prvňáčci už umí také 
nějaké to písmenko, takže jsme si ukázali knihy, které na dané písmenko 
začínají a nahlas si ho přečetli. Na to navázali doplňovačkou, kde právě 
uplatnili písmenka U, S, A, B a O. Vše vyplnili správně a dostali odměnu. 
Na závěr jsme si přečetli vtipnou pohádku Kuba praštěný škubánkem,  
u které jsme se hodně nasmáli. 

Knihovnické akce konané v měsíci říjnu zakončila 23. 10. školková 
třída Čmeláčci. Ti byli přivítáni a provedeni po knihovně. Po usazení na 
polštářky jsme si přečetli básničku o drakovi a poté i vymyšlenou pohád-
ku O třech smutných dracích. Dráčkové si létali všude možně po světe, 
ale na zimu se potřebovali někde schovat, tak se rozhodli pro knihov-
nu v Železné Rudě. Na chodbě potkali další draky, kteří už tam bydleli  
a velice se obdivovali jejich mašličkám uvázaným na provázku. Byli veli-
ce smutní, že oni takové mašličky nemají. Čmeláčci jim ale slíbili, že jim 
mašličky namalují. Po navěšení barevných mašliček se přijdou podívat do 
knihovny, jak krásně se draci usmívají a nejsou vůbec smutní. 

To jsou tedy knihovnické akce za měsíc říjen. V listopadu se do knihov-
ny může těšit 4., 5. a 6. třída a Sluníčka ze školky. 

Týden knihoven
Od 21. do 23. 10. se konal v knihovně Týden knihoven. Se souhlasem 

města Železná Ruda se čtenáři v tomto měsíci mohli nově zdarma zare-
gistrovat, nebo prodloužit stávající registraci, obnovit zdarma ztracenou 
průkazku nebo si nechat smazat pokuty za knihovnické „prohřešky“. 

Tuto akci využili zejména prvňáčci pro svoji první kartičku do knihov-
ny. Celkem bylo vydáno 13 nových kartiček, 35 čtenářů si obnovilo člen-
ství v knihovně, pokuty za prohřešky byly mazány jen nepatrně, náhrady 
za ztracené průkazky také byly řešeny jen minimálně. 

Objednávky z katalogů
V polovině měsíce října byly dětem rozdány katalogy Albatros, Frag-

ment, Egmont a Mladá fronta plné krásných knížek. Bohužel ne na všech-
ny se dostaly všechny 4 katalogy, od příští várky už jsou ale počty upra-
veny. Všechny 4 katalogy jsou k nahlédnutí v knihovně. Pokud si dítko 
vybere knihu, teď aktuálně třeba knihu pod stromeček, vyplní s rodiči 
objednávkový list vzadu v katalogu. Rodiče poté objednávkový list ode-
vzdají Ježíškovi prostřednictvím knihovny, nebo ho vhodí do schránky  
u dveří do knihovny (pozor, NE vchodových!). Knihy nyní můžete ob-
jednávat do 22. 11. 2019. Knihovna vše potřebné zařídí s patřičnou dis-
krétností, aby vše klaplo a pod stromečkem se našla ta správná kniha. 

Albatros chodí 5x ročně, Fragment a Mladá fronta 4x, Egmont a Hum-
book 1x, Pohádková školka 2x. Velkou výhodou je, že pokud objednáváte 
i jen jednu knihu, nemusíte platit poštovné. O objednání a vyřízení objed-
návky bude postaráno. V Železné Rudě nám zatím knihkupectví chybí, 
proto se mi tato varianta zdá jako vhodná alternativa. Přísun knih bude 
po celý rok, takže je můžete využívat jako krásné dárky dětem při každé 
vhodné příležitosti. 

V listopadu připadá státní svátek na neděli, takže v knihovně není plá-
novaná žádná mimořádná zavírací doba. Hezké podzimní dny Vám přeje

Aneta Šárka Soukupová, knihovnice
foto autorka
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Vážení čtenáři, 
již před několika dny (od 1. 11.) začala platit zákonná povinnost mít na automobilech obuté zimní pneumatiky. A to, pokud je na silnici souvislá 

vrstva sněhu, ledu, nebo námrazy nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může výše 
jmenované vyskytovat. Všichni rozumní řidiči tak učiní už v období, kdy začne venkovní teplota klesat pod 5°C, neboť tou dobou začíná běžná letní 
směs pneumatik ztrácet své jízdní schopnosti a na silnici hůř drží. Nezapomínejte přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky, ať namrzlé nebo jen mokré. 
Je vždy lepší přijet pozdě, nežli vůbec.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Za září, říjen a počátek listopadu 2019 jsme zasahovali u těchto 8 událostí:
9. 9. – K dopravní nehodě dvou osobních automobilů jsme vyjeli společně s HZS PS Železná 
Ruda. Ta se stala na výjezdu z města, na Klatovské ulici. Řidič zde vlivem zdravotní indispozice 
ztratil kontrolu nad svým automobilem a narazil do zaparkovaného vozu u silnice. O zraněného 
řidiče se postarala ZZS Pk Železná Ruda, my jsme provedli protipožární opatření, zasypání 
většího úniku provozních kapalin sorbentem a pomohli uklidit silnici od použitého sorbentu  
a rozbitých částí vozů. 
13. 9. – Jsme s HZS PS Železná Ruda vyjeli k dopravní nehodě motorky a osobního automobilu 
na silnici I/27 směr Javorná. Dvě lehce zraněné osoby ošetřila a převezla k dalšímu vyšetření 
do nemocnice ZZS Pk Železná Ruda, my jsme po dobu šetření nehody řídili dopravu kyvadlově 
jedním jízdním pruhem.
18. 9. – Vyjeli jsme s jako posilová  jednotka s CAS Tatra Terrno k odstranění několikakilome-
trové naftové skvrny mezi Gerlovou Hutí a Javornou. Pomocí tří desítek kilogramů sorbentu 
byla skvrna zasypána a odstraněna.
5. 10. – K odstranění sršního hnízda jsme vyjeli na Prášily. Pomocí chemického prostředku bylo 
hnízdo zlikvidováno.
12. 10. – Zbytečný planý poplach, ke kterému jsme vyjeli v podvečerních hodinách. Byla na-
hlášena rudá záře za horizontem v místě několika domů za Čertovým mlýnem. Na místě bylo 
zjištěno, že se jedná o pálení starého dřeva a prken u stavby domu. Bohužel to nebylo nahlášeno 
na operační středisko hasičů a v šeru večera to z dálky vypadalo jako požár domu. Ač není po-
vinnost soukromých osob hlásit pálení (na tel: 950 130 310 nebo přes internetový formulář na 
www.hzspk.cz), jak vidíte, dá se tím předejít mnoha zbytečnostem.

29. 10. – Dopravní nehoda osobního automobilu se stala v nočních ho-
dinách na křižovatce na Gerlově Huti. Vyjeli jsme s RZA Ford společně 
s HZS Železná Ruda. Řidič za jízdy usnul, přejel do protisměru, vyletěl 
ze silnice a skončil o 50m dál na kraji lesa, poražením jednoho smrku.  
Z události si řidič odnesl lehčí zranění.
2. 11. – Planý poplach způsobený leností a pohodlím. Řidič projíždějící 
křižovatku na Gerlově Huti uviděl havarované vozidlo na kraji lesa. Sice 
vytočil linku 112 a oznámil nehodu, ale kdyby zastavil a šel poskytnout 
pomoc, nebo jen zjistil stav cestujících z vozidla, tak by zjistil, že se jedná 
o starou nehodu, nikdo se na místě nenachází a vozidlo je označeno pás-
kou. Tak jsme se zase zbytečně seběhli do hasičárny a vyjeli s RZA Ford, 
společně s HZS Železná Ruda.
3. 11. – K vážné dopravní nehodě osobního automobilu se zraněním jsme 
vyjížděli na tradiční místo, na Nejvyšší bod před Starým Brunstem. Naše 
jednotka vyjela s RZA Ford za HZS Železná Ruda. Při našem příjezdu 
byla prováděna resuscitace řidičky Zdravotnickou záchrannou službou 
Železná Ruda, příslušníkem Policie ČR i HZS, k nimž jsme se přidali  
a střídali. Dále jsme provedli protipožární opatření na havarovaném voze 
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a uzavření silnice pro přistání vrtulníku LZS. Přes veškerou snahu všech 
zúčastněných bohužel řidička svým zraněním podlehla. 
Co bylo smutné, bylo chování některých řidičů. Ač jsme po příjezdu náš 
zásahový vůz postavili během záchranných prací napříč silnicí a ještě při-
dali dva výstražné kužely pro zabezpečení pohybu členů záchranných slo-
žek a také zachování diskrétního odstupu od samotné resuscitace, někteří 
tyto překážky projeli téměř příkopem, jen aby se prosmýkli a nemuseli 
několik minut čekat. Provoz u mimořádných událostí omezujeme a zasta-
vujeme pouze na nezbytnou dobu a pro ochranu zasahujících, účastníků 
události a také z diskrétnosti. Vždy provoz v co nekratší době obnovuje-
me, tak prosím dbejte na pokyny záchranářů.

Skončíme ale něčím pozitivním – poděkováním kolemjedoucím řidičům, 
kteří před příjezdem složek IZS neváhali, řidičku z vraku vyprostili a za-
čali s resuscitací.
Během října jsme provětrali nářadí a pod dohledem HZS a společnými 
silami jsme provedli praktický výcvik při vyprošťování. Ukázali jsme si 
některé méně běžné postupy vyproštění a vniknutí do vozidla.

Filip Brož

Železnorudský smíšený sbor obdržel 6. října 
ve Frauenau cenu za svou dlouholetou činnost 
v oblasti rozvoje kultury a spolupráce mezi 
národy. Tato cena je udělována od roku 1994 
vždy jedinému subjektu. Náš sbor byl vybrán v 
roce 2018 a ocenění nyní převzal. Slavnostního 
dopoledne byli přítomni významní hosté - zem-
ský rada pro kulturu pan Erhard Grundl, vice-
prezidentka Německého spolkového sněmu 
paní Claudia  Roth, redaktorka paní Christiane 
Schmid z Deggendorfu, starostové a kulturní 
pracovníci z regionu Regen. Železnou Rudu 
zastupoval místostarosta, pan Petr Najman.

Součástí ocenění jsou dva koncerty, které se 
uskuteční v příštím roce a to v koncertní hale 
v Blaibachu a na půdě Německého spolkového 
sněmu v Berlíně.

Významné ocenění je výsledkem třináctile-
té  práce dirigenta Martina Červenky a všech 
českých, německých a anglických  členů sboru.

Libuše Löffelmannová

Železnorudský smíšený sbor
Foto autorka

CENA NADĚJE A POROZUMĚNÍ
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Sedíme ve vytopené maringotce na cvičišti železnorudských kynolo-
gů. Společně s vedoucí ZKO Železná Ruda, paní Renatou Neumannovou  
a dvěma úspěšnými sportovkyněmi, které na mistrovství mládeže ve Stří-
bře, v září letošního roku, obsadily první, resp. čtvrté místo. 

Železnorudský Zpravodaj: Milá děvčata, dovolte, abych Vám pogra-
tulovala k vašemu úspěchu. Jak se to stane, že mladé dívky, jako vy, jsou 
tak úspěšné právě v kynologickém sportu?

Petra Uldrychová: Já jsem měla svého prvního pejska pudlíka, a s ním 
jsem začala cvičit. Poté jsem objevila plemeno Australského ovčáka, po-
řídili jsme si štěňátko, fenku, a s tou teď cvičím již čtyři roky.

ŽZ: A jsou fenky lepší na cvičení?
PU: To nemůžu posoudit, já jsem měla jen fenky.
ŽZ: A co ty Verčo? A tvůj teriér?
Veronika Sopková: No, já jsem začínala v Sušici. Potom jsem měla jít 

na zkoušky, tak jsem sem přijela a měla jsem to všechno úplně blbě…
poslušnost a tak. A tak jsem tady už zůstala. Tady v ZKO ŽR.

ŽZ: Takže dojíždíš ze Sušice, s maminkou nebo tatínkem…
VS: Ano. 
ŽZ: A jak je starý tvůj pejsek?
VS: Tomu jsou čtyři, a je to také fenka. Je stejně stará jako fenka Petry.
ŽZ: Řekněte mě děvčata, vy už jste úspěšné kynoložky, jak starý by měl 

být pejsek, aby dobře soutěžil, aby vykonával všechny pokyny…záleží na 
tom věku pejska?

PU: Tak kolem 4 až 5 let. To je v nejlepší kondici…(trenérka Renata 
Neumannová přikyvuje)

ŽZ: A co se potom děje s tím starším pejskem?
PU: Tak jsou závody i pro seniory, tak tam může dál soutěžit…
ŽZ: Takže vy máte obě své čtyřnohé kamarády v nejlepším věku pro 

soutěže. A jaké to tam vůbec bylo na tom mistrovství? A jaká byla kon-
kurence? Byly jste rozdělené věkově?

PU: Tak měly jsme tam i společenský program, ale večer už trochu při-
cházel stres před závody. Konkurence byla docela velká, ale ustály jsme 
to.

VS: No nám (Verče a její fence) moc nešly stopy, poslušnost byla lepší. 
Naše kategorie je do 18 let, tedy u psovodů. 

ŽZ: A jak často se zde, v kynologickém klubu, scházíte?
VS: No záleží na tom, jak často nám dá Renča tréninky, tak za 14 dní…
PU: V zimě je to méně často, poněvadž je tady dost sněhu, je to zapa-

dané, a nelze to odklidit…
ŽZ: Takže cvičíte s pejsky doma? Co obvykle cvičíte každý den?
VS: No tak ne úplně každý den. Jeden den si s ní hraju, jeden den jsme 

na procházce a tak 2 x týdně cvičíme.
ŽZ: A co tomu říkají Verčo rodiče? Tvým úspěchům?
VS: Mají z toho radost. Táta dělá myslivost a měli jsme vždy lovecká 

plemena. A já jsem jediná, která takhle vlastně cvičí.
ŽZ: A co ty Petruško, ty jsi již na střední škole, nezanedbáváš svoji 

fenku?
PU: No já jsem nyní na internátě, takže mohu cvičit jen o víkendech,  

a to většinou jedeme sem. Děláme většinou stopy, poslušnost, občas obra-
ny. Jinak je Crazy většinou sama.

ŽZ: A kdo se stará o Crazy, když jsi ve škole? 
PU: Většinou mamka. Ale necvičí s ní, chodí spíše na procházky. My 

máme ještě jednoho pejska, tak chodí spolu.
ŽZ: A koho poslouchá v rodině nejvíce Tvoje fenka, Mia?
VS: No, z tatínka má respekt, ale nejvíce poslouchá mne.
PU: Chtěla bych říci, že nejvíce poslouchá mne, ale někdy to tak ne-

vypadá.
ŽZ: A jakých úspěchů byste chtěly děvčata ještě dosáhnout, jako pso-

vodi?

PU: No já bych chtěla ještě udělat nějaké zkoušky, a jestli bude ještě 
nějaká velká soutěž, tak bych se chtěla účastnit.

VS: Já mám teď mladou ovčandu …
ŽZ: …to malé krásné štěňátko?
VS: Ano, budou jí 3 měsíce a je to Německý ovčák. Fenka Dina.
ŽZ: Aha, a co na to Mia, nebude jí to líto?
VS: Já s ní budu stále cvičit, ale nebudeme už soutěžit. Postupně začnu 

připravovat na soutěže Dinu.
ŽZ: A jaké disciplíny můžete se svými fenkami vlastně absolvovat? Co 

Vás nejvíce baví?
VS: Já mám trochu omezení s Miou, protože ona je malý pes (Parson 

teriér). Mě nejvíce baví stopy.
ŽZ: Tak tebe baví stopy, a Miu baví nejvíce co?
VS: Agility, to je skákání přes překážky, běhání tunelem a tak.
PU: Mě také nejvíce baví stopy, měníme terén, jdeme i přes vodu. My-

slím, že to baví i Crazy. Takže jsem ráda, že si takto rozumíme.
ŽZ: A Petruško, co jsi vyhrála jako mistryně? Kromě té radosti jsi prý 

byla pěkně odměněna?
PU: To jo, dostala jsem tablet, to jsem opravdu nečekala. Pamlsky  

i hračky pro pejska, a další věci, bylo toho hodně a překvapilo mě to.
VS: Já jsem dostala krásnou sklenici, pískovanou, pamlsky a granule.
ŽZ: A co byste vzkázaly vašim vrstevníkům? Chtěly byste je pozvat do 

kynologického klubu?
VS: Je to zábavné, a když ten pejsek poslouchá, tak je to super.
ŽZ: Jaké musí mít vlastnosti úspěšný psovod?
PU: No, neměl by hlavně být egoista. Měl by mít rád svého pejska, jako 

kamaráda…
Renata Neumannová: Děvčata jsou nesmírně pilná, je to opravdu velmi 

tvrdá dřina a děvčata tomu věnují hodně času, takže si ten úspěch zaslou-
žily. Já se snažím holkám pomoci, a ony poslouchají, takže výsledky se 
pak dostaví. Samozřejmě to nejde bez podpory rodičů. Rodiče je vozí na 
tréninky, stráví tady s nimi 4 – 5 h, a pak jedou domů. Ani jedna z děvčat 
vlastně nebydlí v Železné Rudě. Před závody a zkouškami sem jezdí 2x 
týdně.

ŽZ: Tak já vám holky přeji, jménem svým i jménem našich čtenářů, 
aby vám to nadšení pro kynologii dlouho vydrželo, aby se vám i vašim 
pejskům dařilo a budeme dále sledovat vaše úspěchy.

Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová

„Dobrý psovod by neměl být egoista, měl by mít rád svého pejska jako kamaráda,“ 
říká Petra Uldrychová, juniorská mistryně v ZPU1.

  s úspěšnými členkami ZKO Železná Ruda – Petrou Uldrychovou (15 let) a Veronikou 
  Sopkovou (12 let), které se umístily na stupních vítězů na Mistrovství mládeže  
  Kynologické jednoty Brno.

ROZHOVOR
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„Divočina bez hranic“ je název výstavy, jež potrvá do 31. 3. 2020 v Environ-
mentálním centru. Vernisáž proběhla 1. listopadu 2019 za účasti pana starosty 
Filipa Smoly, pana starosty Charlyho Bauera, pana místostarosty Petra Najmana 
a dalších hostů

SPORT
Výcvikový víkend u kynologů
Dne 5. – 6. 10. 2019 proběhl již 8. výcvikový víkend s panem 

Theodorem Krajčím. Přijelo 17 účastníků se svými psími svěřenci. 
Sobota nám celá propršela, ale nikdo to nevzdal. Začalo se v sobo-
tu ráno v 8,30 h stopami na Samotách, poté následovala poslušnost  
a obrany. Každý uvítal teplíčko v naší maringotce, kde se většina  
z nás ohřála a usušila věci. 

Neděle proběhla podobně, jen stopy byly cizí. Tentokrát svítilo  
i sluníčko. Každý nastoupil jednotlivě a řekl, s čím potřebuje pora-
dit a p. Krajčí ochotně všem poradil a vysvětlil  jak pokračovat ve 
výcviku. 

Jsme rádi, že každý rok tento víkend pořádáme, protože se vždy 
sejde bezva parta. 

Po oba dva dny se o nás, co se stravy týče, starala Renča Neuma-
nnová. V sobotu nechybělo ani grilování. Těšíme se na další víkend, 
který by měl proběhnout v květnu 2020.

ZKO Železná Ruda
Foto autorka

FJ SRK Železná Ruda – muži
Skončila podzimní část ročníku 2019/2020 fotbalové soutěže mužů III. třídy. 
Popravdě jsme čekali trošku lepší výsledky, a o několik bodů více. Bohužel 
se upadající účast na trénincích a zápasech podepsala pod některými výsled-
ky. Věříme, že se po novém roce s radostí vrhneme do tréninků a na jaře to 
bude veselejší.
Odehráno:
19. 10.  SRK Žel. Ruda – SK Bolešiny 2:6 (0:1) 
 Střelci: 60. Greiner David, 74. Bechyně Petr – 9. Šindelář Radek,   
 48. Pitel Jakub, 64. Nadymáček Vlastimil, 66. Nadymáček Vlastimil,  
 68. Šindelář Radek, 73. Zavřel Marek 

26. 10. TJ Sušice – FJ SRK Železná Ruda 1:3 (0:1)
 Střelci: 88. Kratejl Petr - 45. Loos Martin, 65. Fait Martin, 87. Chudý Petr

28. 10. FJ SRK Železná Ruda – Svatobor Hrádek B 1:2 (0:1)
 Střelci: 47. Jílek František (vl.) – 37. Holeček Václav, 56. Brabec Milan 

2. 11. FJ SRK Železná Ruda – Start Dešenice 2:6 (1:4)
 Střelci: 7. Loos Martin, 47. Loos Martin – 22. Flor Milan, 39. Kubalík Petr,  
 41. Flor Milan, 43. Kajínek Luboš (pen.), 51. Flor Milan, 74. Flor Milan

FOTOSOUTĚŽ  PRO DĚTI
S TÉMATEM:

POZDNĚ  PODZIMNÍ ŠUMAVA 
OD 11.11. DO 10.12. 2019

Environmentální centrum ve spolupráci se ZŠ a MŠ
v Železné Rudě a Městem Železná Ruda pořádají

Své fotky můžete zasílat na: envicentrum@zeleznaruda.cz od 11.11. do 10.12.
2019.
Každý účastník zašle maximálně DVĚ své nejlepší fotografie. 
Aby byly fotky přijaty, je třeba uvést jméno autora, věk a třídu, do které chodí.
Soutěžit se bude ve dvou skupinách: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ.
Porota bude hodnotit ve dvou kategoriích  - VYSTIHNUTÍ TÉMATU a
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ FOTOGRAFIE.
Oceněno bude vždy první až třetí místo v obou kategoriích i skupinách.
Soutěží se o hodnotné ceny darované Městem Želená Ruda a nejpovedenější
fotografie budou vystaveny v expozici Environmentálního centra.
V případě dotazů pište na email: envicentrum@zeleznaruda.cz, popřípadě volejte
tel.: 731419896.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
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VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA PŘEDNÁŠKU A PROMÍTÁNÍ
V SÁLE ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA V ŽELEZNÉ RUDĚ. 

 

DNE 19.11.2019 OD 17 HODIN 
VSTUP ZDARMA

 PROGRAM

PŘEDNÁŠKA 
S PROMÍTÁNÍM

V ŽELEZNÉ RUDĚ

17:00 Přednáška profesionálního průvodce
Šumavou a  šumavského rodáka pana Vladimíra
Frenzla  -  Mraka Šumaváka:
 
HISTORIE  STÁTNÍ  HRANICE PO 2.  SVĚTOVÉ VÁLCE
 
18:00 Vyprávění  paní  Antošové:
 
JAK SE  Ž ILO V ŽELEZNÉ RUDĚ  ANEB KDO JEŠTĚ
NĚCO PAMATUJE?  

19:00 PROMÍTÁNÍ FILMU: Král Šumavy
Naivní špiónské historky se zásluhou tohoto
snímku vyšplhaly na kvalitativní vyšší úroveň.
Námět se ještě podřizuje politické mytologii o
zlých agentech, jejichž rejdy překazí hrdinní
pohraničníci, ale pojetí příběhu i vypravěčství
získávají výrazovou svébytnost, poučenou
moderními trendy té doby. (oficiální text
distributora)

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


