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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,

měsíc utekl jako voda a je zde další vydání Železnorudského zpravodaje, v němž se
Vás snažíme informovat o všech novinkách
a zajímavých událostech, které se u nás dějí.
Budu rád, když nám i vy zašlete své podněty, pozvánky na akce či zajímavé fotografie.
Rádi je v příštích vydáních uveřejníme.
V březnu jsme opětovně projednávali
návrh nové zonace Národního parku Šumava. Během jednání se nám nakonec podařilo
prosadit všechny naše požadavky. Pozitivní
je především vytvoření koridoru pro lanovou
dráhu v připravovaném areálu Samoty. Další
kroky budou ještě následovat, ale věříme, že
se všechno nakonec podaří. Děláme pro to
skutečně maximum. Nejen z tohoto důvodu
jsme celou záležitost projednávali i s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem.
V rámci tohoto jednání jsme se zabývali
i problematikou solení na hlavní silnici 1/27,
boje proti kůrovci a možnostech finanční
podpory ze strany Ministerstva zemědělství
pro rekonstrukci naší vodní nádrže na „Žabácích“.

Možná jste si všimli, že se naše technické
služby naplno věnují opravám komunikací
a veřejných prostor, kterým dala tuhá zima
velmi zabrat. Poprvé v historii provádíme
také tzv. blokové čištění ulic. To s sebou sice
nese komplikace pro majitele parkujících
aut, kteří je musí v daný termín přeparkovat,
ale poprvé v historii máme pořádně uklizeno
po zimě. Aby byla Železná Ruda ještě čistší,
připojili jsme se k akci „Ukliďme Česko“.
Náš lokální úklid, který proběhl v sobotu
6. dubna, jsme nazvali “Ukliďme Železnorudsko“. Díky moc všem, kdo jste nezůstali
sedět se založenýma rukama a pomohli se
zkrášlením veřejných prostor. Tuto akci budeme pravidelně opakovat a věřím, že se
bude zapojovat stále víc a víc dobrovolníků.
Děkujeme!
Máme také novou technickou posilu pro
vodohospodářskou činnost. Stal se jí velmi zachovalý Pick-up VW Amarok z roku
2012, který jsme koupili za 250 tisíc korun
(podařilo se ušetřit 100 tisíc korun oproti
částce, kterou schválilo zastupitelstvo), aby

nahradil patnáct let staré vozidlo Nissan,
které již bohužel dosloužilo. Věříme, že odvede spoustu práce a dobře poslouží.
Jsme rádi, že pokračuje úspěšná spolupráce s naším partnerským městem Aldeno.
V březnu k nám zavítaly děti ze základní
školy v Aldenu, které doprovodil bývalý starosta Fulvio, který stál u zrodu partnerství
s Železnou Rudou.
Nemáme však jen dobré zprávy. Nepříjemnou novinkou bylo oznámení, že provozovatel zavře obchod s potravinami na Hojsově Stráži. Tento problém, který se řeší již
od roku 2017, kdy poprvé Západočeské konzumní družstvo Sušice oznámilo problém
s ekonomickou nevýhodností, nyní z jejich
strany vyvrcholil. Nejen z tohoto důvodu
jsme tedy uspořádali další z řady debat,
tentokrát s občany na Hojsovce, abychom
hledali možná řešení, jak krámek zachovat.
Jako město se snažíme maximálně pomoci.
Nabízíme za výrazně snížený nájem budovu
bývalé pošty, která je majetkem města a je
po zásadní rekonstrukci. Případní zájemci
o provozování obchodu, prosím, hlaste se.

Pokračování na straně 2
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SLOVO STAROSTY
Dokončení ze strany 1

Rád bych vás také pozval na výstavu „Diplomacie mezi Prahou
a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“, která je k vidění do konce dubna zdarma v našem Environmentálním centru. Určitě stojí za
návštěvu.
Závěrem mi dovolte veřejně poděkovat našemu strážníkovi Miroslavu Horáčkovi, který 16. března našel v blízkosti Gerlovy Huti
automobil ukradený o dva dny dříve v Německu. Skvělá práce!
Přeji vám příjemné čtení našeho zpravodaje. Zároveň prosím pamatujte, že v případě potřeby se na mne můžete kdykoli obrátit na
mail: starosta@zeleznaruda.cz nebo na telefon: 724 181 624. Jsem
zde pro Vás.
S úctou a přáním všeho dobrého za celý kolektiv,
Filip Smola, starosta města,

Informace z radnice
Výběr z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 21. 3. 2019
Přítomni: pp. Mareš, Brož R., Brož F., Smola, Najman P.,
Grund, Najman J., Horek, Chalupský
Nepřítomni: - Omluveni: pp. Částka, Greiner, Papež, Šnebergr
4/68 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby
projednání nového územního plánu návrh Jana Kučery, trvale bytem Nebílovy… na zařazení části pozemků p. č. 602 a 636/1 v k. ú. Hojsova Stráž
do územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda za účelem výstavby
rodinného (rekreačního domu).
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: 4/69 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání
nového územního plánu návrh Jana Kučery, trvale bytem Nebílovy… na
zařazení části pozemku p. č. 640/3 vk. ú. Hojsova Stráž do územního
plánu sídelního útvaru Železná Ruda za účelem výstavby rodinného (rekreačního domu).
Pro: 8 Proti: - Zdržel se: 18:16 hod. se dostavil p. Grund.
4/70 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře společnosti Samoty s. r. o., Explora Business Centre Jupiter, Bucharova 2641/14,
158 00 Praha 5 na stavbu: „Rozvoj skiareálu Samoty, Železná Ruda“.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/71 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře manželům Petrovi a Ivetě Pavlíčkovým, trvale bytem Podmokly… na
stavbu: „Penzion s kavárnou“ umístěnou na pozemcích p. č. 1177/27,
1177/28 v k. ú. Hojsova Stráž.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/72 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře
Dinh Van Tuyen, trvale bytem Alžbětín… na stavbu: „ Stavební úpravy 1.
NP objektu Alžbětín čp. 8 – kadeřnictví a nehtové studio“. Tato výjimka
je podmíněna odstraněním stávajících stánků a přístřešků u objektu Alžbětín čp. 8.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/73 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře
manželům Kryštofovi a Jiřině Částkovým, trvale bytem Železná Ruda …
na stavbu: „Přístavba rodinného domu na pozemku p. č. 752“ umístěnou
na pozemcích p. č. st. 752, 222/12 v k. ú. Železná Ruda.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se:-

4/74 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře
paní Lucii Hozmanové, Železná Ruda… na stavbu: „Rodinný dům“ umístěnou na pozemku p. č. st. 327 v k. ú. Železná Ruda.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/75 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře
Janu Řežábovi, trvale bytem Elišky Krásnohorské 1318/33, 32300 Plzeň
na stavbu: „Rodinný dům k. ú. Železná Ruda“ umístěnou na pozemku
p. č. 30/8 v k. ú. Železná Ruda.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/77 - Zastupitelstvo města Železná Ruda ukládá vedoucímu majetkového odboru jednat s žadatelem v souladu s možností práva stavby a prodeji
za tržní cenu až po zahájení stavby lyžařského areálu.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/78 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1763/6 a p.č. 1763/7 v k.ú. Hojsova Stráž.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/79 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej zbytného majetku –bagru Fiat Kobelco za nejvyšší cenu, která vzešla z veřejné nabídky, ve prospěch pana Pavla Höfera, trvale bytem Vyšehrad ... , za cenu
381660,-Kč.
Pro:9
Proti: - Zdržel se: 4/80 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej zbytného
majetku – automobilu Citroën Jumper za nejvyšší cenu, která vzešla
z veřejné nabídky, ve prospěch společnosti Noxin spol. s.r.o., zastoupená
panem Liborem Vondruškou, jednatelem, se sídlem Příbram … , za cenu
10600,- Kč.
Pro:9
Proti: - Zdržel se: 4/81 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup automobilu
pro technika vodohospodářské infrastruktury za cenu do 350000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: 4/83 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržené členy Osadního výboru Hojsova Stráž: pp. Chalupský Jan, Papež Karel, Máca Věroslav, Steinerová Vladimíra, Kulhánek Martin, Kohoutová Iva, König
Viktor, Kopelentová Gizela, Toul Miroslav, Kohoutová Andrea, Hirman
Václav, Bartoník Vlastimil, Kříž Milan.
Pro: 9 Proti: - Zdržel se: filip brož, 2. místostarosta
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VELIKONOČNÍ VARHANNÍ KONCERT
SVÁTEČNÍ NEDĚLE 21. DUBNA 2019
V 17.00 HODIN
Vítání občánků

Vážení rodiče, mnohaletou dobrou tradicí je vítání nově narozených občánků, kteří mají trvalé bydliště v katastru našeho
města, tedy od Alžbětína po Hojsovu Stráž. Součástí tohoto
slavnostního vítání je i peněžitý dar od města, který je ve výši
5000,- Kč.
Podle zákona o ochraně osobních údajů je nutný souhlas
rodičů se zpracováním osobních údajů, včetně narození dítěte. Z tohoto důvodu, pokud budete mít zájem o účast na „vítání občánků“, musíte se osobně přihlásit na matrice u paní
Anny Šebelíkové.
Kancelář naleznete v 1. patře, č. dveří 206.
filip brož

J

ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL PANNY MARIE POMOCNÉ Z HVĚZDY
Účinkují:
Prokop Mejstřík (varhany), Monika Najmanová (zpěv, housle), Barbora
Kučeravá (zpěv), Martin Červenka (zpěv), Kryštof Částka (zpěv)
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zprávičky ze školky

J

Jak ten čas letí. Není tomu tak dávno, kdy jaro zaklepalo na dveře
a nyní už v plné síle hospodaří i u nás na horách. Vyhánění zimy ve školce probíhalo různou formou. Například honičkami s různými obměnami,
přetahováním lanem ilustrující „hádanici“ jara versus zimy či pohybovou
ilustrací za doprovodu lidových říkadel. Na vycházkách probíhalo hraní
s posledními zbytky sněhu a pak už jsme natěšeně vyhledávali první pupeny, lístky, květiny či zelenou travičku. Poslední symboly zimy zmizely i ve třídách, na chodbách, abychom se s chutí dali do jarního tvoření
a ozdobili si tak nově prostory školky. Ze tříd se ozývalo zpívání nových
písní s jarní tématikou, na vycházkách jsme pozorovali proměny přírody,
návrat ptáků atd.
Děti ze třídy Sluníček se vydaly tvořit do dílny ZŠ, kde si vyzkoušely
práci se svěrákem a smirkovým papírem. Podařilo se jim krásně uhladit
dřevěný špalíček, který se stal základem pro výrobu velikonočního zajíčka. V keramické dílně děti vymodelovaly z hlíny misku ve tvaru slepičky
a naučily se další postupy práce s keramickými výrobky, například práci
s glazurou. V následujících dnech si děti nabarvily vajíčka, která ozdobila
již zmíněnou keramickou misku. Tuto velikonoční dekoraci si děti odnesly domů, aby se z ní mohly těšit každý den.
Broučci – setkání se spisovatelkou R. Bauerovou

Sluníčka v čítárně se spisovatelkou R. Bauerovou

Malování při tónech Vivaldiho – Čtvero roční období – Jaro
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Zprávičky ze školky

Předškoláci také navštívili kamarády v první třídě, aby se podívali, co
vše se již za celý rok naučili. Prvňáci je přivítali jako indiáni s nádhernými
čelenkami s pestrými péry, které si sami vyrobili. Společně si v indiánském kruhu zahráli na veliké počtáře, zazpívali písničky a vyrobili papírové zajíčky. Velkým zážitkem bylo pro školkové děti divadelní představení
o zvířátkách, které jim děti z první třídy zahrály. Děti a paní učitelky ze
třídy Sluníček děkují prvňáčkům a paní učitelce Janě Proškové za krásnou
a pestrou hodinku strávenou ve školním prostředí a na oplátku je pozvaly
na návštěvu do školky.
V březnu shlédli předškoláci v aule základní školy divadelní představení o pirátech, pokladu, papouškovi a žraloku. Představení bylo vtipné,
svižné a zábavné se zapojením dětí do děje. Děti si přenášely zážitky do
svých her během následujících dní.
První dubnovou středu připravila paní Demjanová pro naše školkové
děti v čítárně místní základní školy setkání se spisovatelkou paní Růženou
Bauerovou. Děti si vyslechly vyprávění o vzniku knížky „Kočičí příběhy“.
Závěrem bychom chtěli veřejnost i rodiče informovat o tom, že pro ně
připravujeme přednášku, setkání s v současnosti mediálně dosti známým
psychologem, který se zabývá dvěma velkými tématy doby a to: výchovou malých dětí do šesti let a sebepoznáním – osobnostním rozvojem.
Náš host, pan Marek Herman, přijede ve středu 15. května. O dalších
podrobnostech této akce vás budeme včas informovat.

J

Broučci si hrají na lékaře

Za MŠ zapsala Monika Najmanová,
foto autorka

Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna
Železná Ruda, příspěvková organizace
Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, tel.: + 420 376 397 024

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020
Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna
v Železné Rudě oznamuje, že se bude konat

v pondělí 6. května 2019
od 9. 00 – 11. 00 hodin
a

Sluníčka na návštěvě v 1.třídě

v úterý 7. května 2019
od 13. 00 – 15. 00 hodin
zápis nových dětí na školní rok 2019 / 2020
do Mateřské školy v Železné Rudě v budově MŠ, Zahradní 403.
K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce
dítěte, rodný list dítěte, u cizích státních příslušníků doklad o trvalém
pobytu v ČR.
Děti z mateřské školy vyrobily pro nové kamarády
drobné dárečky.
Těšíme se na Vás.
Ctirad Drahorád
Ředitel

Broučci v předjaří odváží sníh

Marta Windsor
Vedoucí uč. MŠ
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Ředitelský šuplík
Návštěva přátel

Netradičně brzy letos přijeli naši dlouhodobí přátelé z Aldena. Strávili
u nás dny od 26. do 31. března. Ubytování a stravování zajistili k plné
spokojenosti hostů majitelé hotelu Grádl manželé Marcela a Ivan Malí.
Hlavní den celého pobytu italských žáků a učitelů byla středa, již jsme
společně strávili ve škole. Program odstartoval v aule krátkými pozdravy a uvítacím programem s hudbou a tancem připraveným žáky druhého
stupně. Potom následovala novinka – setkání s představiteli města starostou Filipem Smolou a místostarostou Filipem Brožem v Komárkově
sálu Environmentálního centra (pro neznalé – v bývalé základní škole).
Po oficialitách si naši hosté prohlédli celé centrum. Největší zážitek pro
všechny žáky znamenala možnost prolézt si bobří hrad. Po obědě ve školní jídelně následovaly odpolední sportovní a výtvarné aktivity a den završili žáci obou škol společnou večeří. V dalších dnech si tradičně prohlédli
Prahu, Hrad, historické centrum, Židovské město. Pobyt zakončili večerní
diskotékou s železnorudskými kamarády. Sobotní rozloučení se neobešlo
bez slziček. Všichni žáci i učitelé se těší na květnové setkání v Aldenu.
Dlouhodobý přátelský vztah škol je přínosný pro všechny nejen pro
žáky, nýbrž i učitele, jelikož se prohlubují znalosti o životě a práci našich
přátel.
Ctirad Drahorád, ředitel školy, foto autor

Uvítací slavnost při návštěvě aldenských učitelů a školáků

Výtvarné společné tvoření na téma přátelství ve školní aule

Školní atletika zahájila jarní sezonu

Učitelské tvoření ve sborovně

Večer s Harry Potterem
Páteční večer 5. dubna se Městská
knihovna Železná Ruda proměnila ve
Školu čar a kouzel v Bradavicích. Pro
12 dětí ze 4. a 5. třídy ZŠ si knihovnice
Petra Demjanová a její kouzelnické pomocnice Aneta Šárka Soukupová a Martina Pechotová Žaloudková připravily
hru inspirovanou knihami J. K. Rowlingové o Harry Potterovi.
Na úvod byly děti zařazeny Moudrým kloboukem do čtyř kolejí – Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru a Zmijozelu. Malí kouzelníci postupně
absolvovali hodinu přeměňování, famfrpálu, obrany proti černé magii
a lektvarů. Aby získali body pro svou kolej a indicii k nalezení tajemné
knihy, museli použít nejen logiku a znalosti, ale také kreativitu a fyzickou zdatnost. Na závěr všichni obdrželi diplom za úspěšné absolvování
prvního ročníku Školy čar a kouzel a jako odměnu oblíbené pochutiny
z Medového ráje v Prasinkách – máslový ležák a Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak.
Knihovna pro tuto příležitost obnovila knižní fond. Jelikož staré svazky
Harryho Pottera byly již značně opotřebované, byl zakoupen nejen komplet nových vydání všech sedmi dílů, ale také soubor kouzelnických pohádek Bajky barda Beedleho a dvě učebnice – Famfrpál v průběhu věků
a Fantastická zvířata a kde je najít. Knižní podoba Harryho Pottera vychází už přes dvacet let, generace čtenářů, která na ní vyrostla, je dnes
dospělá, přesto se však k příběhům o kouzelnickém chlapci ráda vrací.
Věřím, že mnoho dětských čtenářů půjde i nadále v jejích stopách a bude
objevovat kouzelný svět Harryho Pottera.
Na závěr bych chtěla poděkovat Anetě a Martině za pomoc při přípravě
a organizaci hry, do níž ochotně věnovaly svůj volný čas a prostředky,
a odměnou jim bylo pouze nadšení dětí.
Petra Demjanová, knihovnice, foto autorka
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Vážení čtenáři, v uplynulých dvou měsících jsme krom běžné činnosti, tedy výjezdů, spolupořádali hasičský bál s bohatou tombolou. Za tombolu
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří do ní přispěli. Seznam těchto dárců je níže. Těší nás, ale zároveň i mrzí, váš zájem o bál. Neboť díky
velkému zájmu se nedostalo na všechny zájemce o hasičský bál, protože kapacita sálu je omezena a lístky byly několik dní dopředu vyprodány. Důležitý a značný milník pro celý sbor, jednotku a vlastně i město bylo slavnostní zahájení výstavby hasičárny. O tom v samostatné kapitole…

Za Únor / Březen 2019 jsme zasahovali u devíti událostí:

3. 2. – K dopravní nehodě autobusu jsme vyjeli společně se stanicí HZS
Železná Ruda pod Hojsovu Stráž. Zde řidič dostal při jízdě do zasněženého a prudkého kopce smyk a sesunul se napříč silnicí. Nikomu z více
než 20 dětí a instruktorů lyžování se naštěstí nic nestalo. Pomocí traktoru
z nedaleké farmy se podařilo autobus vyprostit zpět do jízdního pruhu
a na horizont silnice, odkud již dokázal pokračovat sám.
5. 2. – K odstranění ledových a sněhových převisů jsme vyjeli společně
se stanicí HZS do Ulice 1. máje. Z budovy Policie ČR byly ledy odstraněny. Během této události stanice jsme byli odvoláni k transportu pacienta.
Osoba prováděla úklid sněhu na střeše hotelu, ale i přes zajištění spadla
a došlo k jejímu poranění. Zraněného, o kterého se starala Horská Služba,
jsme pomohli transportovat do vozu ZZS a k následnému transportu do
nemocnice.
17. 2. – Společně s HZS PS Železná Ruda jsme vyjeli s RZA Ford Ranger k dopravní nehodě jednoho vozu na Nové Hůrce. Během řešení této
nehody, kdy došlo ke zranění 3 osob, se o několik desítek metrů dále stala
další. Při ní se čelně střetly dva
automobily, ale obešlo se to bez
zranění.
10. 3. – K odstranění jednoho
stromu jsme vyjeli k hotelu Horizont. Pomocí motorové pily
byl strom z cesty rozřezán a odstraněn.
10. 3. – Další strom spadl opět
přes tuto cestu o pouhou hodinu
později. I ten byl pomocí pily
odstraněn z cesty vedoucí k hotelu a bytovým domům.

10. 3. – Do třetice tento den jsme vyjeli k dopravní nehodě vlaku. Ten
před Alžbětínem narazil do stromu, jenž spadl přímo přes koleje a vlak
nestihl zabrzdit. Pomohli jsme s transportem několika cestujících na vlakové nádraží a poté se vrátili, neboť místo bylo předáno hasičům HZS
Správy železničních dopravních cest (SŽDC).
15. 3. – K požáru osobního vlaku jsme vyjeli společně se stanicí HZS
Železná Ruda. Za jízdy začala hořet lokomotiva, kterou duchapřítomně
několika hasicími přístroji významně pomohl uhasit strojvedoucí. Společně s profesionální jednotkou jsme provedli likvidaci požáru a místo
předali opět hasičům SŽDC.
27. 3. – K požáru komína rodinného domu jsme vyjeli na Špičák. Dům,
kde k požáru došlo, se nachází za sjezdovkou na Špičáckém sedle a 400m
daleko od silnice. Na příjezdové cestě se nacházela ještě až půl metru vysoká sněhová pokrývka. Proto byla požádána o spolupráci Horská Služba,
která na místo dorazila s pásovou čtyřkolkou, s níž nám pomohla navozit
hasicí přístroje a další vybavení k požáru. Ten byl právě pomocí hasicích
přístrojů a džberové stříkačky během několika desítek minut zlikvidován.

Hasičský bál
Dovolte nám, abychom poděkovali všem
sponzorům hasičské tomboly, kteří do ní
přispěli: Coalex s.r.o. Klatovy, Cafe a Pizza
Sněhurka, Hotel Engadin s.r.o., Kotiš s.r.o.,
Ing. Eva a Ing. Jan Kořánovi, Farma Špičák, Radek Ipser, Hotel Böhmerwald s.r.o.,
Autoservis – Dalibor Řehulka, Miroslav
Sklenička, Penzion No. 7, Rodina Tvrzova,
Rodina Mayrova, Kiosek U Sekyrek, Rodina Tolarova, Rodina Kantnerova, Jaroslav
a Zuzana Metlických, APM Klatovy, Salon
„Oli Olá“ Praha, Penzion U Larvů, Spolek
Vlčí Máky, Michal Petlička, Obchod Adam
Oliver, Nehtové studio Lada Zvěřinová, Travel FreeShop Alžbětín, Manželé Hachovi,
Hopsárna Bublina, Jihozápadní dřevařská
a.s., Tomáš Klus a cílová skupina, Zdeněk
Fürst ml., Kosmetický salon Magnolie“,
SDH Železná Ruda.
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Slavnostní zahájení stavby nové hasičárny
Uplynulo 43 let od doby, kdy byla postavena naše stávající hasičárna
o třech garážových stáních. V tehdejší době to bylo dostačující, ale samozřejmě nebyla stavěna a koncipována pro takovou zátěž, množství techniky a osob, jak je využívána nyní, natož pro stálou službu HZS. V předminulém roce jsme jako dobrovolná jednotka zasahovali u více než 120
událostí, v roce minulém to u stanice HZS bylo už více než 150 událostí.
Mnoho drobných úprav pro zlepšení zázemí jsme prováděli svépomocí
již dříve, ale bez významné finanční dotace a radikální přestavby už nebylo možné dalších smysluplných úprav. Po dokončení stavby budeme mít
k dispozici celkem 6 garážových stání, moderní zázemí pro stálou službu
a pro servis techniky a vybavení pro řešení mimořádných událostí. Dotace
se začala řešit již před dvěma roky, ale vše potřebné se díky velmi přísným kontrolám podařilo zadministrovat a vysoutěžit až koncem minulého
roku a kvůli klimatickým podmínkám se s reálnou stavbou začíná až nyní.

Finanční prostředky uznatelných nákladů projektu ve výši 90 %
poskytla EU a ČR prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci
prioritní osy 1. (Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony),
specifického cíle 1.3 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof).
Celkové způsobilé náklady projektu jsou 36,62 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Železná Ruda činí 32,96 milionů Kč, což
je 90 % celkových způsobilých nákladů projektu. Zbylých 10%, tedy
3,66 milionu Kč bude doplácet naše město. Neuznatelné náklady projektu z pohledu dotace IROP jsou ve výši 17,14 milionu Kč a i na ně
město Železná Ruda získalo finanční dotační podporu z Ministerstva
vnitra ČR a rovněž Plzeňské kraje ve výši 7 milionů Kč. Celková
výše investice celého projektu nového moderního zázemí pro hasiče
v Železné Rudě tak je 53,76 mil. Kč.

Důležitou informací
je, že tato významná
investice do objektu
hasičárny není pouze
pro nás, abychom si
měli kde hrát. Je to důležité zázemí pro zajištění akceschopnosti
naší jednotky a jednotky HZS, pro zrychlení
a zkvalitnění poskytování pomoci všem
obyvatelům a návštěvníkům Železnorudska. Od Alžbětína,
po Zelenou Lhotu,
Prášily, nebo Čachrov.
Dojde tím k urychlení
výjezdů, zkrácení dojezdových časů a tedy
rychlejšímu poskytování pomoci. Moderní zázemí také využijeme v budoucnu pro výchovu našich nástupců v podobě mladých hasičů, neboť se
dlouhodobě potýkáme s velkým nedostatkem členů výjezdové jednotky.
Slavnostního zahájení se zúčastnil ředitel HZS Plzeňského kraje brig.
generál František Pavlas, ředitel územního odboru Klatovyy HZS Pk plk.
Aleš Bucifal, starosta města Filip Smola, místostarosta města Petr Najman, velitel JSDH ŽR a HZS PS ŽR ppor. Patrik Soukup a za zhotovitele
stavby firmy Prima Strakonice Stanislav Bočánek, kteří základní kámen
nové stanice poklepali stylově hasičskými sekyrkami.

filip brož
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Hohenzollernský lesmistr Komárek
(1844 – 1919)
Dne 6. května 2019 uplyne 100 let od náhlého úmrtí lesmistra Julia Komárka v Plzni, při
jedné z pracovních cest do západních Čech.
V 67 letech odešel na odpočinek, bydlel
v Praze na Smíchově. Byl neoblomným zastáncem smíšených porostů a jejich přirozené
obnovy. Tuto životní zásadu i jako penzista
uplatňoval rovněž v městských lesích Domažlic, Kašperských Hor, ale také na Kdyňsku
a Plzeňsku. Své velmi bohaté lesnické zkušenosti využíval také při správě a zalesňování
údolí pražské Divoké Šárky.
Velkou část své profesní lesnické kariéry
strávil v Hohenzollernských službách. Nejprve
v Železné Rudě, později jako knížecí lesmistr
v Bystřici nad Úhlavou.
Otcem hohenzollernského knížecího lesmistra Julia Komárka byl český vlastenec, pražský
lékař MUDr. Josef Komárek – rodák z Říčan
u Prahy, matkou Eleonora Komárková, roz.
Hojsová z Prahy. Jeho starším bratrem byl JUC.
Emil Komárek, profesí filolog.
Lesmistr J. Komárek se oženil s Marií Libuší Šámalovou, sestrou JUDr. Přemysla Šámala,
kancléře prezidentů T. G. Masaryka, Edvarda
Beneše a krátce i Emila Háchy.
Jejich první syn Ivan Komárek, vrchní finanční rada, byl předním činovníkem Svazu
lyžařů ČSR, členem správního výboru svazu,
vedl redakci časopisu Zimní sport, byl předsedou Pražské župy Svazu lyžování.
Druhým synem narozeným v Železné Rudě
byl prof. Dr. Julius Komárek (1892 – 1955),
významný český zoolog a entomolog, ale také
myslivec, spisovatel, vědec a pedagog.
Nejmladší z jejich tří dětí byla dcera Jelena
Komárková, která studovala na pražské Akademii u malíře Maximiliána Pirnera (1854 –
1924), sušického rodáka.
Dr. Přemysl Šámal, strýc prof. Komárka, občas navštěvoval zámek v Bystřici nad Úhlavou,
kde od r. 1896 Komárkovi bydleli. Ve vzpomínkách z mládí se jeho synovec Julius často
k těmto návštěvám rád vracel. Jeho strýc byl
hlavním iniciátorem koupě lánské obory jako
letního sídla československých prezidentů.
Není proto divu, že prof. Komárek – myslivec
byl velkým znalcem lánské obory.
První manželka Dr. Šámala, Anna Nekvasilová (zemřela ve 36 letech), pocházela z českého vlasteneckého rodu stavitelů cukrovarů, budov bank, pojišťoven, nádraží aj. nejen
v Českém království. Tímto sňatkem se rodina
hohenzollernského lesníka Julia Komárka stala
součástí vlivné příbuzenské větve Nekvasilů.
Zajímavostí je, že Jelena Komárková byla ženou nejmladšího z rodu Nekvasilů, Ing. Bohuše
Nekvasila.
Ing. Ladislav Nekvasil později vlastnil na
Šumavě u Javorné dvůr Gerlov a Štíglov. Nekvasilové zde postupně budovali rodinné sídlo, kde se setkávali s nejbližšími příbuznými
a trávili tady svůj volný čas. Dobové fotografie potvrzují, že sem jezdil také lesmistr Julius

Komárek se svojí ženou „Márinkou“
a synem Ivanem.
Nejvýznamnějším členem Komárkova příbuzenstva byl bezesporu Přemysl Šámal, blízký spolupracovník
T.G.M., aktivní účastník protirakouského a protinacistického odboje. Na
Šumavě byl znám velmi aktivní činností v Ústřední matici školské.
V obsazeném Československu byl
dne 26. 1. 1940 v Praze zatčen, vyslýchán a nakonec převezen do berlínské věznice Alt Moabit. Zemřel v Berlíně 9. 3. 1941.
Šámalův syn z prvního manželství, univ.
prof. Jaromír Šámal – zoolog, byl popraven při
„Heydrichyádě“. Jeho manželka byla poslána
do Osvětimi, jejich dvě děti – Alena a Jan, putovaly přes Polsko na převýchovu do rodiny německého penzionovaného lékaře Wehrmachtu.

Shodou neuvěřitelných náhod se oba společně a ve zdraví vrátili po mnoha letech do
Československa. Na německou rodinu nikdy
nezapomněli, čas od času Alena jezdila k nim
na návštěvu a pomáhala jim ve stáří.
RNDr. Alena Šámalová se vdala za prof. dr.
Zdeňka Veselovského, asistenta prof. Komárka
a dlouholetého ředitele ZOO v Praze. Jan předčasně zemřel po těžkém úrazu, který mu způsobil kůň.
Josef Růžička, Plzeň
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Kynologové ze Železné Rudy jsou aktivní a úspěšní
Základní kynologická organizace (ZKO) byla
založena v roce 1996. V té době měl klub 10
členů. Od ledna do července byl předsedou
p. Jaroslav Lučan, který ukončil svoji funkci,
a poté byla zvolena paní Renata Neumannová,
která klub vede doposud. Dnes má klub 23 čle-

nů. A paní Neumannová dodává: „Máme členy
z Nýřan, Sušice, Staňkova i z Dešenic. Na výcvik k nám jezdí i z dalších ZKO, např. z Kolovče, Vimperka, Klatov, Stříbra a dalších obcí.“
Ročně ZKO Železná ruda pořádá:
• 6 x zkoušky, které jsou přístupné členům
ZKO nebo chovatelským klubům
• na podzim Železnorudský závod, který je
také přístupný ZKO a chovatelským klubům
• dále Sranda závod, který je přístupný všem,
tzn i nečlenům.
Dále předsedkyně ZKO vyjmenovává další aktivity klubu: „Pořádáme ukázky výcviku
a dovedností našich čtyřnohých kamarádů pro
MŠ, jezdíme na výstavy i závody, kde máme
velmi dobrá umístění.“ (viz ŽZ 2/2019)
Členové kynologické organizace se schází od
dubna do října, většinou 2 x týdně, někdy i 3 x

týdně. Po dobu zimních měsíců 2 x do měsíce
podle počasí.
„Letos máme tu čest připravit naše dvě členky na Mistrovství mládeže podle ZPU1 (zkouška psa upotřebitelnosti), které se koná 13. – 14.
9. 2019 v ZKO Stříbro, “ doplňuje paní Neumannová výčet činností a úspěchů ZKO Železná
Ruda a pokračuje: „Do našeho klubu může přijít každý zájemce s jakýmkoliv psím plemenem.
Domluva je možná na tel. č. 607 810 762. Rádi
pomůžeme, vysvětlíme jak s pejskem zacházet
a jak se k němu chovat.“
Takže co dodat? Pokud máte pejska a chuť,
naučit jej něčemu novému, či se prostě jen informovat, můžete se na ZKO obrátit, rádi Vám
vše vysvětlí.
Renata Neumannová,
ZKO Železná Ruda a Redakce ŽZ

SPORT
Šumavští sjezdaři z mistrovství republiky přivezli zlato
Železná Ruda má v alpském lyžovaní úspěšné reprezentanty.
V žákovských kategoriích vzniklo silné družstvo složené z chlapců a dívek ve věku 13 až 15 let jezdících za místní ski kluby. Během náročné předsezonní přípravy na domácí půdě a především
ledovcích, vznikla pod vedením Marcela Maxi dobrá parta. Ta
se pak úspěšně snažila celou sezonu prosadit mezi celorepublikovou žákovskou elitou v alpských disciplínách. A podařilo se!
Niki Zemanová jezdící za SA Špičák dosáhla na letošním Mistrovství republiky až na zlatou medaili a to v obřím slalomu. Po
zbytek sezony v republikových pohárových závodech především
SL a OS brala buď zlato, nebo nic. Jezdí s maximálním nasazením na hranici rizika. Její kamarádka ze stejného oddílu Ema
Vanišová se ve slalomu na MČR dostala 9. místem do nejlepší
desítky ve své kategorii. Po přechodu mezi mladší žákyně nepatřil slalom mezi její oblíbené disciplíny, ale tento úspěch ji přinutil změnit názor. Mezi žáky reprezentovali stejný oddíl TJ SA Zleva Adam Maxa, Kateřina Jandová, Kateřina Altmanová, Ema Vanišová, Niki
Špičák i bratři Adam a David Maxovi. V superobřím slalomu si Zemanová, Jirka Ševčík, Martin Malý, Adam Hladík, Petr Zeman, dole David
na MČR vyjeli pěkné 16. a 13. místo. Adam již mezi staršími Maxa.
a David mezi mladšími. Za Tatran Železná Ruda bodoval na
MČR Martin Malý v obřím slalomu 11. místem, tedy těsně pod Top 10. Ve výsledcích závodů republikového poháru najdeme i další jména s označením jednoho ze zdejších skiklubů, jako například K. Jandová, K. Altmanová, J. Ševčík a Adam Hladík. Ti všichni jsou členy TJ SA Špičák. Plzeňský
kraj reprezentovali ještě Adéla Hrbáčková (Sk Arnika), Honza Voves (ST Šumava) a Sára Jedličková (ST Šumava-Raciting team Záhrobský). Za touto
řadou dětí stojí samozřejmě trenéři, rodiče a sportovní kluby, kteří jim umožní
bojovat o nejlepší umístění ve sportu, který je baví a který k naší šumavské
horské obci patří.
Niki Zemanová má po letošní úspěšné sezoně otevřené dveře do žákovské
reprezentace. Nebude to pro ni žádná velká novinka, protože již v letošním
roce společné s Adamem Maxou byla v rozšířené základně české reprezentace.
Text: Radek Vaniš, Foto: Petr Ševčík

Karneval na lyžích
Závodníci ze Ski klubu Železná Ruda se rozloučili se zimní sezonou tradičním karnevalem na lyžích. Velké poděkování patří Skiareálu Nad nádražím
– Belveder za vstřícné jednání a za možnost využít jejich velmi dobře připravené sjezdovky k tréninkům i při pořádání závodu Šumavského pohárku.
Jaroslava Schejbalová, foto autorka
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Samice give me ﬁve!

Přesně takhle se zdraví všichni snowboarďáci. Takže i když
potkáte na závodech Evu Samkovou plácnete si sní na startu. To
se podařilo Danovi Vanišovi. S Evou se potkal na startu závodu Českého poháru ve snowboardcrossu na Božím Daru. Plácli
si, vyfotili se a byla z toho bedna. Asi mu toto setkaní skutečně
přineslo motivaci a možná i trochu toho štěstí, které je při snowboardcrossu taky potřeba. Na závodech Českého poháru jak ve
snowboardcrossu tak i v paralelním slalomu se několikrát umístil
na stupních vítězů. V celkovém součtu mu to vyneslo příčku nejvyšší, tedy 1. místo v Českém poháru ve snowboardcrossu. Dan
reprezentoval v trochu netradiční disciplíně jeho domácí lyžařský
oddíl TJ SA Špičák, přestože mu s přípravou na závody pomáhal
team Snow Rockets.
Text a foto: Radek Vaniš

ŽELEZNÁ RUDA

17.4.2019 Návštěvnické centrum 17:00

Hana Machalová boří mýty o tom, že cestování je drahé, časově náročné
a nebezpečné. Vede populární přednášky zaměřené na levné cestování lidí
s běžným zaměstnáním a příjmem. Dodává kuráž všem, kterým brání různé
životní překážky v plnění jejich cestovatelských snů. Na stránkách
www.hanamachalova..cz inspiruje svými cestami tisíce sledujících. Přesvědčí vás,
že svět je tu pro všechny bez rozdílu. Bude Vám optimistickým rádcem a
ohromnou motivací své cesty už dál neodkládat a vyrazit.
Po přednášce bude k dostání její kniha Do světa.




VEROBA lešení s. r. o.
montáž – demontáž – pronájem
trubkového a rámového lešení včetně dopravy

veroba.leseni@seznam.cz
602 689 608, 775 991 237
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Další ročník Šumavského pohárku skončil triumfem závodníčků
- sjezdařů z lyžařských oddílů Železnorudska
Šumavský pohárek se stává pojmem v kalendáři českého svazu lyžování a účastní se jej
rok od roku více závodníků od 6 let až po starší
žáky. V letošním roce byl překročen počet 200
a kromě dětí z Plzeňského kraje narostl vydatně počet startujících z různých koutů republiky.
Poslední tečkou za seriálem šesti závodů byl
tradičně závod ve Sportovním areálu Špičák.
Po něm následoval krásný ohňostroj, slavnostní vyhlašování posledního závodu i celkového
pořadí, v němž se hodnotila u každého závodníka jeho nejlepší tři umístění. Jednotlivé závody
organizovaly oddíly, které byly „doma“ v areálech konání – Lipno, dva závody na Alpa louce,
po jednom na SA Špičák, Belvederu a Javoru.
Celkovým organizátorem soutěže byl tradičně
lyžařský oddíl Arnika Plzeň pod vedením manželů Sedláčkových. V početné a kvalitní účasti
dosáhli výborných výsledků zejména závodníci
z Železnorudska a Klatovska. Poznamenáváme,
že někteří šumavští závodníci závodili navíc
v silně obsazeném Krušnohorském pohárku,
a i zde dosáhli výborných výsledků. Z nich
nejvýraznějšího pak Benjamin Leba, David
Janda a Alžběta Dlouhá – všichni z SA Špičák
, kteří zvítězili v celkovém hodnocení a Lucka
Jandová z SA Špičák , která byla třetí. Sourozenci Schejbalovi z SK Špičák se nespokojili
jen s vítězstvím v Šumavském pohárku. Lucie
v barvách SV Bayerisch Eisenstein vyhrála
v kategorii U9 celkově Sparkassen Cup, což je
obdoba Šumavského pohárku, a navíc ještě zvítězila v celkovém hodnocení oblasti Bayerwald
(hodnocení 22 závodů). Její bratr Jan byl v kategorii U12 v Sparkassen Cupu druhý a celkové
hodnocení oblasti Bayerwald dokonce vyhrál.
A ještě bomba na závěr – Lucie na otevřeném
mistrovství Mnichova v Kitzbühelu skončila
třetí v kategorii U10 a Jan po skvělém výkonu
v kategorii U12 druhý. V kategoriích žáků se
v Šumavském pohárku nemohli umístit Ti, kteří
po celou sezonu pilně objížděli všechny republikové závody. Na Šumavu se dostali jednou
nebo dvakrát, a přestože zvítězili, neodrazilo se
to v jejich celkovém umístění. O jejich úspěších
a o výsledcích dalších šumavských sjezdařů na
republikové úrovni budeme naše čtenáře informovat v příštím vydání. Ale vraťme se nyní
k Šumavskému pohárku a zaradujme se nad
úspěchy Šumavám, i nad tím, kolik se objevilo
nových jmen v prvé desítce. Pro stručnost uvádíme umístění v celkovém hodnocení na prvých

Toto je jen část lyžařské líhně z SK Špičák! Záběr je ze závodu na Lipně z archivu SK.

třech místech a šumavské závodníky do desátého místa:
U8 dívky
1 LUKAVSKÁ Anna SA Špičák 2 VALLIŠOVÁ
Lenka 1 SK Železná 42 3 ŠIMÁKOVÁ Barbora
SK Železná Ruda 4 WALLNER Katharina SA Špičák 5 KOUDELOVÁ Karolína 2011 Sokol Špičák
6. DLOUHÁ Alžběta SA Špičák 7 KOVÁŘOVÁ Sofie
SK Železná Ruda 8 MALÁ Tereza SK Železná Ruda
U8 chlapci
1 LEBA Benjamin SA Špičák 2 MACEK Šimon SA
Špičák 3 URBÁNEK Lukáš SA Špičák 4 HONETSCHLÄGER Hugo Sokol Špičák 6 VONDRAŠ Petr
SA Špičák 7 ČIHÁK Mikuláš SK Železná Ruda 3
U10 dívky
1 SCHEJBALOVÁ Lucie SK Železná Ruda 2 PETLACHOVÁ Adéla SK Železná Ruda 3 GARBOVÁ
Rosálie TJ Tatran Železná Ruda 4 LEHEČKOVÁ Nikola SK Železná Ruda 5 ŠIMÁKOVÁ Veronika SK
Železná Ruda 6 HLADÍKOVÁ Alexandra SA Špičák
7 JANDOVÁ Lucie SA Špičák
U10 chlapci
1 URBÁNEK Jan SA Špičák 2 KLEISTNER Adam
TJ Lok. Plzeň 3 DRNEC Matouš SA Špičák 5 SVÍTIL
David SK Železná Ruda 6 KRÁL Jakub Sokol Špičák
7 HABART Adam 2010 Sokol Špičák
U 12 dívky
1 HOJÁKOVÁ Sylvie SA Špičák 2 ČÁSTKOVÁ
Agáta 8 Tatran Ž.Ruda 3 TOBIÁŠOVÁ Emma TJ Tatran Železná Ruda 4 BRŮHOVÁ Valentina SA Špičák
6 NOVÁČKOVÁ Tereza SK Železná Ruda Kateřina
2007 8 LEBOVÁ Kristina Sokol Špičák 9 MATĚJKOVÁ Emma SK Železná Ruda
U12 chlapci
1 HRBÁČEK Matyáš SK Arnika Plzeň 2 MACALÍK Šimon TJ Tatran Železná 3 ŠTĚTKA Ondřej
2007 SKI-CLUB LIPNO 4 SCHEJBAL Jan Ski klub
Ž.Ruda 5 PETLACH Lukáš SK Železná Ruda 6 JANDA David SA Špičák 7 MAJER Adam 7 SK Železná Ruda 8 LEHKÝ Šimon TJ Tatran Železná Ruda
9 SVÍTIL Štěpán 2008 TJ Tatran Železná Ruda
U14 dívky
1 NOVÁČKOVÁ Karolína TJ Slavoj Plzeň 2 EISMANOVÁ Tereza TJ Slavoj Plzeň 3 HRBÁČKOVÁ
Adéla SK Arnika Plzeň 4 MATĚJOVIČOVÁ Eva
Sokol Špičák 5 KOBLASOVÁ Tereza TJ Tatran Železná Ruda 6 ŠTĚPÁNKOVÁ Jana SK Železná Ruda
7 SAILEROVÁ Magdalena Sokol Špičák 9 BRŮHOVÁ Lucie SA Špičák
U14 chlapci
1 LEHKÝ Jan TJ Tatran Železná Ruda 2 VOKÁČ Šimon TJ Slavoj Plzeň 3 ANDĚL Jakub 2005 TJ Slavoj
Plzeň 5 ŠPIČÁK Jakub SA Špičák Plzeň 9 VOVES
Jan Ski Team Šumava 10 HLADÍK Adam SA Špičák
U16 dívky
1 HAJŽMANOVÁ Kateřina TJ Slavoj Plzeň 2 ČERVENÁ Natalie Sokol Špičák 3 ŘEHOUŠKOVÁ Amálie Skiclub Lipno 3 ZÍKOVÁ Eliška Sokol Špičák
U16 chlapci
1 KRÁL Tomáš Sokol Špičák 2 MINAŘÍK Josef TJ
Slavoj Plzeň 3 ŠPIČÁK Vojtěch SA Špičák 4 ŠEVČÍK Jiří SA Špičák

Na závěr je nutno poděkovat trenérům, jejich
pomocníkům a funkcionářům za jejich skvělou
a obětavou práci pro mládež, a pracovníkům
lyžařských areálů, kteří vycházeli vstříc nejen
při závodech, ale i při trénincích. Těšme se na
sezonu novou, kdy se nejlepší z pohárku začnou
porovnávat s celou republikou, a věřte, že to
bude porovnávání velmi radostné.
Jaroslav Frič, Klatovy

Ondřej Schejbal – obětavý trenér SK Špičák,
obklopený téměř samými ženami – závodnicemi
i spolupracovnicemi. Fotka byla pořízena po
pohárkovém závodu na Belvederu. Foto Archiv
SK Špičák

Martin Malý z Tatranu Železná Ruda úspěšně
reprezentoval celou sezonu Šumavu na republikových závodech, takže se nemohl zúčastnit
ani jednoho závodu Šumavského pohárku. Foto
Václav Červený

Vyhlašování kategorie U8 na Alpa louce:
Zleva Vallišová Lenka SK Železná Ruda, vítězka
Anička Lukavská SA Špičák, třetí Alžběta Dlouhá SA Špičák, 4. Šimáková Barbora,5. Malá Terezie obě SK Špičák, FOTO Jan Lukavský

Lucie Scheibalová na stupni vítězů v Kitzbühlu,
kde získala skvělé třetí místo v mistrovství Mnichova Foto archiv SK Špičák
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ITC informuje
4. 4. – 29. 4. Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“
– výstava mapuje začátky diplomat. vztahů mezi Prahou a Berlínem v době od konce 1. svět. války a vyhlášení ČSR,
Environmentální centrum Železná Ruda, Kulturní sdružení Přes hranici z.s., město Železná Ruda

00420 774 664 013

17. 4. Do světa – cestujte chytře, levně a často,
17.00 – přednáška Hany Machalové o cestování

Environmentální centrum, Železná Ruda
knihovnaruda@tiscali.cz

19. 4. a 20. 4. Dvouplošník v hotelu Westminstr aneb Nerušit prosím !
19.30 – divadelní hra Raye Cooneyho

Ochotnický spolek ŽR
Aula Základní školy v Žel. Rudě

21. 4. Velikonoční varhanní koncert
Kostel v Železné Rudě
monika.najman@email.cz
17.00 Prokop Mejstřík – varhany, Monika Najmanová – zpěv, housle, Barbora Kučeravá, Martin Červenka, Kryštof Částka – zpěv
30. 4. Stavění májky
16.00 – tradiční akce železnorudských hasičů s hudbou a občerstvením

SDH Železná Ruda/fotbal.hřiště

777 590 639

30. 4. Stavění májky
16.00 – hojsovečtí hasiči pořádají tradiční stavění májky ….

SDH Hojsova Stráž/Hasičárna

602 646 780

1. 5. Slet čarodějnic a masek
16.00 – karnevalové disco pro děti

Spolek Vlčí Máky/Disco Clip ŽR

725 933 363

4. 5. Oslava osvobození
ŽR Klub, město Železná Ruda
12.00 – vzpomínkové odpoledne s hudbou a občerstvením u zámečku v Železné Rudě

376 397 185

11. 5. Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše
13.00 – akce v Hojsově Stráži, ostrý start ve 14.00

602 646 780

SDH Hojsova Stráž/hasičárna

18. – 19. 5. Zkoušky podle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu
Kynol. klub v Železné Rudě
Zkoušky jsou přístupné pouze členům jakékoli ZKO nebo chovatelským klubům

607 810 762

25. – 26. 5. Výcvikový víkend s Theodorem Krajčím
pro veřejnost

Kynologický klub Železná Ruda

607 810 762

31. 5. Kácení májky
15.00 – poprvé společné kácení májky, s hudbou, občerstvením….

SDH Železná Ruda/ u fotbalového hřiště
777 590 639
broz@zeleznaruda.cz

OCHOTNICKÝ SPOLEK ŽELEZNÁ RUDA
Vás srdečně zve na divadelní hru
Raye COONEYHO

Že je ještě něco takového možné?! Naštěstí zakročila včas Městská policie, kterou tímto
chválíme.

Dvouplošník
PŘELOŽENO
v hotelu
Westminstr
aneb

Nerušit prosím!
kterou uvede ve vlastní úpravě

v pátek 19.4.2019 a v sobotu 20.4.2019

Tohle se při sobotním úklidu 6. 4. 2019 do pytle nevešlo!
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