
od minulého vydání Železnorudského 
zpravodaje jsme udělali skutečný kus práce 
a věříme, že jsme posunuli Železnorudsko  
o pořádný kus dopředu. Podařilo se nám 
získat hned několik dotací. Téměř jeden 
a půl milionu korun na kompletní rekon-
strukci chodníku na Špičácké ulici. Další 
finanční prostředky na opravu zdevastované 
Sportovní ulice, přes milion na zakoupení 
fotovoltaických panelů pro naše Environ-
mentální centrum, díky nimž klesnou městu 
v budoucnu náklady na jeho provoz. V ne-
poslední řadě také příspěvek na tisk infor-
mačních materiálů pro naše informační tu-
ristické centrum, a také příspěvek na konání 
Rysích slavností a česko-bavorské neděle. 

Za zcela zásadní však považujeme schvá-
lení směny umožňující vybudování náměstí 
v centru Železné Rudy. Jsme plně přesvěd-
čeni, že nyní můžeme oznámit, že Železná 
Ruda bude mít po letech čekání konečně ná-

městí. Na veřejném zasedání zastupitelstva 
jsme schválili nabytí budovy bývalé kavár-
ny Espresso, kterou jsme s jejím majitelem 
vyměnili za zchátralou budovu ubytovny. 
Tímto významným krokem se zcela zásadně 
otevírá cesta pro vybudování nového náměs-
tí v samotném centru Železné Rudy. Tento 
krok je obrovským vítězstvím, neboť budo-
va Espressa hyzdila centrum Železné Rudy 
desítky let, nyní jsme ji konečně získali do 
městského vlastnictví a otevírá se nám cesta 
k tomu, že budeme moci Espresso po nabytí 
pozemků pod budovou rychle zbourat a vy-
budovat na jeho místě důstojné náměstí.

Problémem, který se roky nedařilo vyře-
šit, byly složité vlastnické vztahy. Pozemek 
pod budovou Espressa totiž není ve vlast-
nictví majitele budovy, ale má jej ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které jej  
v minulosti získalo od Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). 

Nám se však nyní podařilo dohodnout s ře-
ditelem ŘSD Plzeň, že jej navrátí ÚZSVM, 
které jej následně převede městu. Těmto 
krokům však předcházelo nespočet jednání, 
jejichž výsledkem byly znalecké posudky 
na všechny předmětné budovy a pozemky  
a intenzivní komunikace s majitelem budo-
vy bývalého Espressa. Tato jednání nakonec 
vedla k dohodě o směně budov. Pro město 
je to velmi výhodná směna, protože se nám 
otevřela cesta k vybudování náměstí a sou-
časně jsme vyřešili budoucnost ubytovny, 
jejíž oprava by stála mezi 15-18 miliony 
korun, které město potřebuje na dofinan-
cování jiných, již započatých, investičních 
akcí. Stávající obyvatele ubytovny však 
celá transakce nepřipraví o jistotu bydlení. 
Dalším důvodem, proč směnu provést co 
nejrychleji, bylo to, že ŘSD již pozemek 
pod Espressem nepotřebuje a chystalo se jej 
vrátit ÚZSVM. To by je následně nabídlo  
k prodeji přednostně majiteli Espressa  
a město už by na něj nemohlo dosáhnout.

Náklady na demolici budovy bývalého 
Espressa včetně základních terénních úprav 
by měly dle odhadu dosáhnout částky zhru-
ba milion korun, přičemž jen náklady na 
zbourání budovy bývalé ubytovny by podle 
kvalifikovaného odhadu měly dosahovat 
téměř čtyř milionů korun. Jakmile se nám 
podaří získat pozemky pod Espressem, tak 
okamžitě zahájíme kroky, které povedou ke 
zbourání této ohyzdné budovy a vytvoření 
náměstí. Na jeho podobě budeme pracovat 
nejen s Vámi, vážení spoluobčané, ale taktéž 
s předními českými architekty. 

Zároveň jsme se rozhodli uspořádat letoš-
ní Tradiční železnorudské slavnosti v trochu 
jiném duchu než v minulosti. Jelikož jsme 
bytostně přesvědčeni, že městské slavnosti 
se mají konat co nejblíže centru města, tak 
se letos slavnosti budou konat 2. – 3. srpna  
v okolí parkoviště před cukrárnou Caffé 
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Informace z radnice

Charlotte. Doprovodné akce se uskuteční v areálu fotbalového hřiště 
za tratí. Hlavní hvězdou pátečního večera bude herec a muzikant 
Vojta Kotek s kapelou Th!s a v sobotu to bude známý zpěvák Voxel. 
Už nyní se všichni těšíme na slavnosti s Vámi! 

Z kulturních akcí bychom chtěli poděkovat zejména Sboru dobro-
volných hasičů za bezvadné uspořádání stavění májky, které se letos 
poprvé, z důvodu rekonstrukce hasičárny, uskutečnilo v prostorách 
fotbalového hřiště. V neposlední řadě si Vás dovolujeme pozvat na 

první kácení májky v historii Železné Rudy, které proběhne v neděli 
2. června od 16 hodin v areálu fotbalového hřiště. Tato akce, kde 
se vydraží májka a výtěžek bude věnován Mateřské školce Železná 
Ruda, bude následovat ihned po Dětském dnu plném soutěží o ceny, 
který začíná již v 13:30.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám příjemné čtení našeho zpravo-
daje. Současně, prosím, pamatujte, že v případě potřeby se na nás 
můžete kdykoli obrátit. Jsme zde pro Vás. 

S úctou a přáním všeho dobrého, 
Filip Smola, starosta města,  

Petr Najman a Filip Brož, místostarostové

Dokončení ze strany 1

SLOVO  STAROSTY

V souladu se současným trendem a stejně tak s našimi plány, rozhod-
li jsme se pro letošní rok zkušebně některé plochy veřejné zeleně sekat 
méně častěji. Chceme podpořit mnohadruhovou rozmanitost drobné flóry 
a fauny, která v lučních trávnících roste a žije (např. motýly).  Na problém 
poukazují i odborníci, podle kterých výrazně ubývá hmyzu a následkem 
toho mizí i hmyzožraví ptáci a další zvířata. „Je dobré si uvědomit, že 
nižší počet opylovačů vede například k nižší úrodě ovoce v příměstských 
zahradách, kde se jednoduše početnější hmyz vyplatí. Hmyz a bezobrat-
lí mají také velmi důležitou funkci rozkladačů. Bez jejich pomoci by se 
nám netvořila úrodná půda a hromadil by se opad rostlin,“ upozornil To-
máš Kuras z olomoucké přírodovědecké fakulty. „Vnímáme i případné 
obavy alergiků, aby jim vyšší porost s mnoha květinami třeba nepřitížil. 

Ve skutečnosti však alergiky mnohem více trápí nakrátko sekaný trávník, 
který je častým zdrojem roztočů a hub,“ doplnil Řeha. „Veškerá zeleň 
funguje jako přirozená klimatizační jednotka. Zeleň stabilizuje městské 
klima, tedy nedochází k extrémním teplotním výkyvům. Trávníky, stejně 
jako dřeviny, zvyšují vlhkost vzduchu, ten se pak příjemněji dýchá,“ do-
plnil Kuras s tím, že takto trávníky nemohou fungovat, pokud jsou nižšího 
vzrůstu nebo jsou úplně suché. 

Na mapě jsou vyznačeny zkušební plochy, které budou sečeny dvakrát 
do roka – okolí pomníku v ulici 1. máje, plocha u parkoviště nad OD 
Konzum – okolí 3 nově vysazených stromů a plocha nad trafostanicí mezi 
ulicemi A. Kašpara a Šumavská.  

Zdroj: ČT24, mapy.cz, flip brož

Z městského úřadu – údržba zeleně
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Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci 
Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních pří-
spěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná 
nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit 
výdaje spojené s léčbou – například častou dopravu do ne-
mocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické po-
můcky, rehabilitace a další potřebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, ze Že-

lezné Rudy pochází 1 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás 
najdeme přes 10. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně 
pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek 
pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtená-
řům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává 

potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její 
provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších 
filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje 
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, 
kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuál-
ně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc  
a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

Oslavy osvobození  
americkou armádou

Oslava osvobození
Železné Rudy

Takto slavili osvobození v Plzni

Mezi obyvateli Železné Rudy najdeme přes 10 Dobrých andělů

Petr Sýkora s rodinou, které pomáhají Dobří andělé

Markéta Křížová, DOBRÝ ANDĚL, nadace
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J Zprávičky ze školky    J
Měsíc opět uběhl jako voda a my se znovu ozýváme s malým příspěvkem, abychom se s vámi 

podělili o vše, co jsme v měsíci dubnu ve školce společně prožili.  
Osmý a devátý duben 2019 se stal pro letošní předškoláky důležitým a významným dnem v jejich 

životě. Konal se zápis do první třídy základní školy. Děti se od rána nemohly dočkat odpoledne, 
kdy se zápis rozjel na plné obrátky. Letošní téma, „Písmenkové království“, se líbilo všem zú-
častněným. Začátkem měsíce pro zájemce předškolních dětí také proběhl screening školní zralosti 
Pedagogicko-psychologickou poradnou – pobočka Klatovy.

Velikonoční čas zanechal stopy jak ve třídě Sluníček, tak i u Broučků.  Důkazem tomu byly 
nové výtvory výtvarných činností, ze tříd se ozývala říkadla, písně s jarní tématikou, nechyběly 
ani velikonoční koledy. Děti se seznamovaly s různými velikonočními tradicemi. Broučkům ma-
minka Filípka K. přinesla do školky tradiční velikonoční pečivo. Děti mohly tak svými zrakovými, 
čichovými či chuťovými vjemy vnímat boží milosti, beránka, jidášky a mazanec. Děkujeme J. 
Před jarními svátky proběhla také tradiční velikonoční dílna s rodiči poprvé v nových prostorách 
školky. Paní učitelka Amortová připravila zajímavou nabídku na velikonoční dekorace, které si děti 
odnesly domů.

Čarodějnické rejdění letos z organizačních důvodů proběhlo o den dříve než je tomu zvykem, 
tedy v pondělí 29. dubna. Ráno se děti a paní učitelky sešly v čarodějnických kostýmech s kouzel-
nými košťaty a užily si společně den plný čarování, imaginárního vaření lektvarů na dobrou náladu 
či proti zlobení a dalším neduhům, co nás ve školce občas potrápí. Děkujeme všem maminkám za 
pomoc při přípravě čarodějnické tabule plné dobrot.

A co nás čeká v májovém měsíci?
Zápis nových dětí do mateřské školy, společné fotografování 

dětí a učitelek v jednotlivých třídách a také fotografování před-
školních dětí na tradiční tablo, na kterém se budoucí prvňáčci roz-
loučí se školkou. Během května budeme připravovat překvapení 
pro maminky k jejich svátku, svátku Matek. Ale více už nepro-
zradíme. 

Závěrem našeho příspěvku bychom chtěli pozvat rodiče a další 
zájemce na zajímavou přednášku s následnou diskuzí s psycho-
logem Markem Hermanem, který se již delší dobu zabývá dvěma 
velkými tématy: Sebepoznání - osobnostní rozvoj a výchova ma-
lých dětí do 6 let. Jelikož je velmi pracovně vytížen, vážíme si 
moc toho, že si našel čas a termín (od léta rezervovaný) ve svém 
tak zaplněném diáři a zavítá do našeho horského městečka. Jeho 
přednášku „Pravidla nejsou povidla, aneb co je základním opěr-
ným bodem zdravé rodiny“ si určitě nenechte ujít?. Bude se konat 
15. 5. 2019 v 17.00 v Návštěvnickém centru Železné Rudy (před-
náškový sál). Patnáctý květen je v kalendáři zapsán jako Den ro-
din, takže přednáška svým tématem přispěje k oslavě tohoto dne.

Za MŠ zapsala Monika Najmanová,  
foto autorka

Broučci si hrají na zahradníky Oslava narozenin u Broučku

Čarodejnický rej u Sluníček

Prostorové tvoření u Sluníček
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J Zprávičky ze školky    J

Velikonoce u Broučků

Velikonoční dílna s rodiči
Do světa – cestujte 

levně, chytře a často
Ve středu 17. 4. pořádala Knihov-

na za finanční podpory Města a celo-
republikové kampaně Kniha ti sluší 
v Návštěvnickém centru přednášku 
Hany Machalové Do světa – cestuj-

te levně, chytře a často. Počasí takovéto akci moc nepřálo, bylo totiž 
krásné, slunečné odpoledne. Nicméně účast návštěvníků byla více než 
slušná.

A co jsme se dozvěděli? Jak tedy cestovat levně, chytře a často? Ka-
ždý si z takovýchto přednášek odnese něco jiného, informace zajímavá 
pro jednoho posluchače, může být pro druhého nepodstatná. Pro mne 
bylo přínosné hlavně poznání, že pokud chci opravdu cestovat, musím 
především vystoupit ze své komfortní zóny, překonat lenost a přestat 
odkládat do budoucna. Nesmím čekat, že mne někdo bude přemlouvat, 
ať s ním vyrazím na výlet. Pravděpodobně budu muset eventuálního 
spolucestovatele nejen k cestě přemluvit, ale i vše zařídit a naplánovat.

No a pokud chci, aby to byl výlet levný, musím si destinaci vybírat 
podle levné letenky, a ne podle toho, kde byla loni kamarádka. Pravdě-
podobně nepoletím z Prahy a nebude hlavní sezóna. Budu možná muset 
i několikrát přestupovat. Důležité je na věci nahlížet pozitivně. Dlouhý 
přestup umožňuje zadarmo a bez víz vidět další město. A vedlejší sezóna 
často nabídne příjemnější počasí a málo lidí na památkách. Ubytování 
si vybírat podle ceny a recenzí na známých ubytovacích portálech a mít 
v patrnosti, že čím více lidí se mnou pojede, tím mne vyjde apartmán 
levněji. 

Přednáška trvala skoro dvě hodiny, takže ji nelze shrnout do pár řádků. 
Knihovna ale zakoupila knihu Hany Machalové: Do světa, takže si ji 
můžete vypůjčit a načerpat z ní dávku odhodlání někam vyrazit.

Petra Demjanová, knihovnice, foto autorka



STRANA 6ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Ředitelský šuplík

Atletický oddíl z Klatov uspořádal postupo-
vé závody pro atlety I. stupně. Závody zaštiťuje 
Český atletický svaz s plnou vážností. Mladí 
běžci běželi celkem čtyři štafetové běhy podle 
kategorií, nejprve 1. až 3. třída 8 x 100 m, a poté 
starší žáci ze čtvrté a páté třídy. Závody vyvr-
cholily štafetovými běhy na 8 x 200 m. Celkové 
pořadí bylo určeno součtem všech časů štafet. 
Naši školáci skončili na postupovém třetím 
místě! Začátkem května pojedou reprezentovat 
Železnou Rudu na krajské finále do Horšovské-
ho Týna. Pod úspěchem železnorudských atletů 
je podepsaná trpělivá práce atletické trenérky 
Kateřiny Strnadové.

Ctirad Drahorád, ředitel školy, 
foto autor

Skvělý úspěch mladých atletů

Bronzová škola Železná Ruda

Atletické naděje závodily v Klatovech

Koneěně všichni sourozenci ve škole...

Hana Fischerová si nechá od budoucího ško-
láka vyprávět pohádku O pětihlavém drakovi.

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI V KLATOVECH
V pátek 3. května se i navzdory nepřízni počasí konalo v Klatovech v parku Na vodojemu okresní 

kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků.
Naši školu reprezentovala desítka zdravotnických nadšenců a nedala se odradit ani deštěm ani 

zimou a předvedla ostatním hlídkám své dovednosti a znalosti z První pomoci.
Obě hlídky v okresním klání nenašly přemožitele, zvítězily a postupují tak do krajského kola, 

které se koná v sobotu 8. června ve Vejprnicích.
Dík za vzornou reprezentaci školy a města 

patří:
• za 1. stupeň Jiřímu Sekyrovi, Matyáši 

Jíchovi, Lence Škachové, Lauře a Sabině 
Kulštejnovým,

• za 2. stupeň Klaudii Routner, Daše 
Lugové, Jakubu Mansfeldovi, Johaně Vol-
dřichové a Aničce Ho, a také panu Josefu 
Škachovi za podporu hlídky mladších zdra-
votníků a panu Vítězslavu Hájkovi za dopra-
vu dětí na soutěž.

Dál se budeme pilně připravovat a bude-
me se snažit uspět co nejlépe i na krajském 
kole soutěže.

Jana Prošková, učitelka – zdravotnice
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Matka bolestná
Její barokní socha zdobí kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Že-

lezné Rudě. Na samém konci letošního března ji přivezla restaurátorka 
Agáta Štěchová. Socha je jednou z těch, které byly zřejmě v polovině 
20. století převezeny z debrnického zámku 
na faru.

Pan Václav Volenec říká, že tyto plastiky 
dříve stávaly na chodbách fary. Ale ubyto-
vaní turisté o ně téměř zakopávali, a proto 
sochy skončily na půdě.

Panna Maria Sedmibolestná (v latině 
Mater dolorosa) to je jeden z titulů Mat-
ky Boží a vyplývá z jejích bolestí, které 
souvisejí s jejím synem Ježíšem Kristem. 
Sedmička je v Bibli symbolickým číslem, 
znamenajícím plnost. Většinu z těch sedmi 
bolestí prožívala Panna Maria o Velkém 
pátku (setkání s Ježíšem na křížové cestě, 
jeho ukřižování a smrt, snímání mrtvého 
těla z kříže a jeho pohřeb).

Apoštol Jan
Socha sv. Jana (hebrejsky Bůh je milosrdný) je teprve připravena  

k odvozu do restaurátorské dílny. Sv. Jan je považován za autora čtvrtého 
evangelia. V Novém zákonu se o něm dočteme, že ho Ježíš Kristus ze 
všech učedníků nejvíce miloval. Apoštol 
Jan spolu s Petrem a Jakubem byli s Je-
žíšem při jeho proměnění na hoře a byli 
s ním také v Getsemanské zahradě, kde 
se měli modlit, ale vždycky je přemohl 
spánek. Podle sv. Pavla z Tarsu jsou tito 
tři učedníci „sloupy církve“.  

Obě sochy budou umístěny na kon-
zolách (s citem k baroknímu interiéru 
je vytvořil pan Milan Volenec) po obou 
stranách kůru kostela tak, jak kdysi tyto 
dvě postavy věrně stály pod Ježíšovým 
křížem. 

Lidmila Kovácsová, kostelnice

Proměny v mobiláři železnorudského kostela 

S povděkem pozorujeme, že ruku v ruce  
s rozvojem Klubu českých turistů kráčí uvědo-
mění českého lidu v národně ohrožených do-
sud krajinách. Po dlouhá léta zůstávala krása 
českých krajů nepovšimnuta turisty domácími, 
kteří po většině ubírali se do ciziny, zanedbá-
vajíce vznešených kras své vlasti. Čím dále tím 
více však mizí tato nevšímavost. Klub českých 
turistů pečlivě všímá si předem míst vzneše-
né krásy domácí. Jedním z rozkošných útulků 

věčně krásné Šumavy je Česká Kubice, nejzá-
padněji položená Česká obec, půl hodiny cesty 
od hranic zemských vzdálená, kde s velikou 
obětavostí paní Klotyldy Vuršrové, majitelky 
I. tržnice Národních jednot v Plzni, zřízen byl 
velkolepý pensionát Krásnohorská. Českou 
Kubici navštěvovala často, slavné paměti, naše 
Božena Němcové, od níž leckteré upomínky 
zde Čecha poutají. Pensionát Krásnohorská na 
České Kubici je bez odporu jedním z nejhleda-

nějších českých míst výletních, o čemž svědčí 
nejlépe to, že téměř veškeří obyvatelé pensio-
nátu, kteří loňského roku zde pobyli, letos zno-
vu se sem hlásí. Pensionát je opatřen veškerým 
moderním komfortem a turistům poskytuje 
zvláštních výhod. Na veškeré dotazy ochotně 
odpovídá majitelka pensionátu, pí. Klotylda 
Vuršrorá v Plzni. 

...co tehdy psaly Národní Listy o Šumavě...
12.

Upozornění českým turistům
Národní Listy, dne 9. 5. 1897

Česká turistika šumavská vniká do nitra Šumavy, do neprobádané oblasti Blatavisek s Sla-
tí. Přispěním Klubu českých turistů zřízena byla nová turistická stanice na Břežníku (Pürst-
lingu), nedaleko vzniku Otavy. Turisté, kteří cestují ku pramenům Vltavy a Povydří, neopo-
meňte zajíti až na Březník do hájovny otce Kohouta, kde dostane se Vám chutného a levného 
občerstvení, jakož i dobrého noclehu. Hájovna Kohoutova na Březníku jest nejpříhodnějším 
východiskem na nejvyšší šumavskou horu Luzný a Roklan, dále k Blataviskům, mořským 
okům a Slatím, kteréžto partie jsou naším turistům naprosto neznámé. Bližší popis této šu-
mavské oblasti obsažen jest v novém „Průvodci Šumavou“ vydaném Národní Jednotou Pošu-
mavskou, Praha II., Vodičkova 26. Rozsah knihy 409 stran. Cena 3 koruny.

Josef Růžička, Plzeň
gabreta-bayerwald@email.cz

                       Turistům po Šumavě
Národní listy, dne 29. 5. 1910

Hájovna na Březníku dnes
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Za Duben 2019 jsme zasahovali u jedné události:
21.4. – K požáru lesa, kde oznamovatelka hlásila plameny a kouř z pokraje 
lesa na Javorné, jsme vyjeli společně s HZS PS Železná Ruda. Na místě bylo 
průzkumem zjištěno, že v období vyhlášené výstrahy před suchem, pálil starou 
suchou trávu a listí na pokraji lesa majitel nedaleké nemovitosti. I když měl 
pálení zabezpečené hasicím přístrojem a zahradní hadicí, při vydané výstraze se 
nesmí rozdělávat ohně. Vítr dokáže rozfoukat žhavé uhlíky z ohně i desítky me-
trů daleko a zažehnout oheň až po několika desítkách minut od uhašení ohniště. 
Pokud by dotyčný chtěl nahlásit pálení zdarma na www.paleni.izscr.cz nebo na 
číslo 950 310 130, bylo by mu sděleno, že je zákaz rozdělávání ohňů a mohlo se 
předejít našemu výjezdu a udělené pokutě.

Vážení čtenáři, 
vítejte na řádkách nového hasičského zpravodaje. Ač byl na výjezdy uplynulý měsíc skoupý, na činnost byl bohatý až až… Stavění májky, účast na 

rozsáhlém taktickém cvičení, nebo ocenění našeho bývalého velitele, to vše se událo koncem dubna, respektive počátkem května.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Ocenění Josefa Jaroše medailí HZS Plzeňského kraje
V úterý 7.5.2019 byl při slavnostním ceremoniálu na zámku Kozel oceněn medailí 

Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje bývalý dlouholetý velitel naší jednotky 
a současný velitel družstva - Josef Jaroš. Toto ocenění, které se letos udělovalo vůbec 
poprvé, obdržel za dlouholetou činnost v pozici velitele jednotky, její rozvoj a spolupráci 
s HZS Plzeňského kraje. Tímto mu také za odvedenou práci děkujeme a gratulujeme. Na 
foto (autor HZS Pk) je velitel naší jednotky sboru dobrovolných hasičů Patrik Soukup 
(vlevo) a velitel bývalý, současný velitel družstva a oceněný Josef Jaroš.

Taktické cvičení Padrtě 
Společně s kolegy z Bavorské Rudy (Bayerisch Eisenstein) jsme byli 

přizvaní k rozsáhlému cvičení v bývalém vojenském prostoru Brdy. Cviče-
ní pořádal HZS Plzeňského kraje – ÚO Rokycany. Účastnilo se ho několik 
desítek jednotek hasičů z Německa – převážně okres Cham a z naší strany 
jednotky od Karlovarského kraje, přes Plzeňský až po hl. m. Praha. Od vy-

sokokapacitních čerpadel Somati, hadicových vozů, přes velkokapacitní 
cisterny, „klasické“ CAS, až po vrtulník W3A Sokol s „bambi vakem“ 
nebo „vodní dělo“ s kontejnerovou AS a přečerpávacími nádržemi.  
Bylo prověřeno spojení a možnost domluvy mezi jednotkami CZ a DE, 
funkčnost dálkové dopravy vody hadicemi a kyvadlové dopravy pomocí 
CAS, tvorba přečerpávacích stanovišť, nebo koordinace hasebních prací 
s vrtulníkem. Naším úkolem bylo zajistit část dopravního vedení s pře-
čerpáváním vody z CAS a také tvorba dvou útočních proudů pro hasební 
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Dětský den a kácení Máje
Již za pár dní, konkrétně v neděli 2.6.2019 budeme opět pořádat  Dětský den, pro děti větší, menší i ty nejmenší… Za počasí příznivého i nepřízni-

vého se bude vše konat ve sportovním areálu u fotbalového hřiště. Děti se již nyní mohou těšit na ukázky nejen hasičské techniky, na mnoho soutěží 
o sladkosti či drobné hračky, nebo na kouzelnické vystoupení i s modelováním balónků. Následovat bude od 16:00 hodin kácení májky a její dražba, 
jejíž výtěžek bude věnován mateřské školce pro nákup vybavení, hraček, nebo jiných potřebných věcí.                                                               filip brož

Stavění máje
Poslední dubnový den se nesl v tra-

dici stavění máje. Letos se poprvé po 
mnoha letech musela stavba májky  
a celá slavnost přesunout od hasičské 
zbrojnice z důvodu její rekonstrukce a 
výstavby nové části hasičské zbrojnice a 
požární stanice. Nové místo ve sportovním 
areálu u fotbalového hřiště se zázemím 
pro zajištění občerstvení se ukázalo jako 
ideální volba. Dostatek prostoru pro stavě-
ní májky a také pro stan při nepříznivém 
počasí, stejně jako zmíněné zázemí pro 
možnost prodeje občerstvení poskytlo ade-
kvátní náhradu, kde se s největší pravdě-
podobností bude stavět i příští rok, neboť 
rekonstrukce „hasičárny“ má být hotova nejdříve v červnu 2020. S jistotou se zde ale bude za 
několik dnů konat první společné kácení májky s její dražbou pro dobrou věc. Na ní jste tímto 
všichni srdečně zváni. Děkujeme také všem zúčastněným, kteří nám pomohli májku postavit.

práce. Věříme, že toto cvičení bylo jedním z kroků ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi 
Plzeňským krajem a okresem Regen, další možností ke zlepšení spolupráce příhraničních 
jednotek a možnosti zásahu na opačných stranách hranice. Bohatší fotogalerii najdete na 
našem webu www.hasiciZR.cz

Úspěšní sportovci mezi námi – náš mistr v hodu sekerou
V květnu se podařilo našemu spoluobčanovi, Jiřímu Škývarovi, vybojovat fantastický výsle-

dek na Mezinárodním závodě v hodu oboustrannou sekerou Česká sekera 2019.
Cesta k tomuto úspěchu však nebyla nikterak snadná, Jirka začal házet sekerou před dva-

nácti lety. Až před pěti lety s údivem zjistil, že se pořádají závody v hodu oboustrannou seke-
rou a zalíbilo se mu to natolik, že neváhal a zjistil si vše potřebné. Po nastudování všech pa-
rametrů si sám, doma v garáži, z odpadového materiálu 
vyrobil sekeru daných rozměrů, aby se mohl oficiálně 
pokusit závodit. V roce 2016 se tedy přihlásil do kvali-
fikačního závodu v Hamrech, kde se hned napoprvé za-
dařilo, a postoupil na mistrovství republiky do Českých 
Budějovic. Tam skončil třináctý a plný nových zkuše-
ností se mohl připravovat na další rok. V roce 2017 se 
opět proházel na MČR, a to už se zadařilo a stoupl si 
na stupně vítězů coby vicemistr. Letošní rok začal pro 
Jirku úspěšným umístěním na mezinárodním závodě na 
Sycheráku, kde skončil, i přes silnou konkurenci, jako 
vicemistr za jednotlivce. 

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších 
závodů!                                                           Filip Smola



STRANA 10ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

Léčivé prameny a zdravím nabitý kraj: to 
je motto nejmenších, ale dle většiny lidí, kteří 
lázně navštívili, i nejpůvabnějších lázní v lázeň-
ském trojúhelníku poblíž města Pasova. Leží 
kousek od našich hranic v jihovýchodní části 
Bavorska, mezi řekami Rott a Inn, kde z nitra 
země pramení více než 40 let horký termální 
pramen. 

První vrt byl proveden již v roce 1939 a vlast-
ně trochu omylem, neboť původním záměrem 
bylo těžit ropu. Místo ropy zde ovšem narazili 
na minerální pramen. Teprve v září 1973 byl 
proveden další vrt a v hloubce 1018 m vytryskl 
pramen o teplotě 70 stupňů. Od té doby se datu-
je vznik těchto tzv. venkovských lázní. Název je 
příznačný, protože zde vládne pohodová, klidná 
atmosféra naprosto ideální k relaxaci a odpočin-
ku. Městečko Bad Birnbach je obklopeno krás-
nou okolní krajinou, lákající na výlety po celém 
regionu. 

Rottal Terme nabízí i županové  
expresní taxi

Po loňském unikátním projektu busu bez 
řidiče, který jezdí v pravidelných intervalech 
i v letošní sezóně, nabízí vedení lázní Rottal 
Therme další novinky pro návštěvníky lázní. 
S velkým zájmem se setkalo cvičení Aqua-Fit  
a Fit v kruhu formou animačních programů  
a dále různé relaxační terapie. Od listopadu 
do dubna se v zdejších lázních poskytují spe-

ciální služby, neboť zde jezdí tzv.„županové“ 
expresní taxi, které Vás zdarma odveze přímo 
z postele do horkých vod lázní a zase zpět do 
hotelu. Zkrátka nepřijdou ani milovníci jídla  
a gurmáni, neboť ve všech hotelích, penzionech 
a i v lázních nabízí kromě mezinárodní kuchyně 
i vyhlášenou bavorskou kuchyni, kde využívají 
produktů, surovin a koření od místních farmá-
řů a výrobců, takže zdejší pochutiny jsou nejen 
chutné, ale i zdravé.   

Lázně Bad Birnbach mají v současné době  
31 termálních bazénů o teplotě 26-40 stup-
ňů Celsia. Raritou je venkovní 105 m dlouhý 
bazén s proudem a tryskami, který je za tmy 
osvětlen. Uvnitř je lákadlem solný bazén s 12 % 
soli. Ve vnitřních prostorách lázní jsou i bazény 
pro rehabilitaci, sauny, odpočinkové místnosti  
a prostory pro rehabilitační cvičení. Ve zdejším 
restaurantu i kavárně můžete ochutnat i jídla  
a produkty místní gastronomie. Zdejší minerál-
ní voda je vhodná zejména při léčbě pohybové 
aparátu a v posledních létech se osvědčil i jako 
léčebný efekt při prevenci psychických poruch 
a stresu. Toto bylo prokázáno ve výsledcích stu-
die univerzity Ludwig-Maximilians-Universität 
v Mnichově, se kterou lázně spolupracují.
Region Rottal-Inn nejsou jen lázně

Všichni návštěvníci, kteří přijedou do toho-
to regionu a nehledají jen lázně, si také přijdou 
na své. Tento dříve jeden z nejchudších regionů 
Bavorska se díky rozmachu podnikání a rozvoje 

turismu a lázeňství stal vel-
mi vyhledávaným krajem.

Pro cykloturisty je zde 
nabídka rovných, nenároč-
ných tras, ale pro zdatnější 
i tratě kopcovité.

Pěší turisté zde naleznou až 80 km dobře zna-
čených turistických cest a také vyznavači nordic 
walkingu a běžci se ocitnou kousek od hotelu 
uprostřed asi 50 km běžeckého parku. 

Zdejší golfové hřiště s názvem „Bella Vis-
ta“ nabízí 18 i 9 jamkové hřiště, cvičnou louku  
a také moderní hřiště pro minigolf.

Také milovníci kultury si užijí, pořádají se 
zde klasické koncerty, ale i vystoupení součas-
ných kapel a zpěváků, tradiční bavorské hud-
by a můžete navštívit i „theater an der rott“  
v nedalekém Eggenfeldenu. Dvory ve skanze-
nu Massing Vám umožní nahlédnout do života 
starých zemědělských statků v dávných dobách 
a muzeum Berty Hummel v Massingu Vám před-
staví život a dílo této světoznámé umělkyně.

Bližší informace naleznete na www.rottal-
-inn.de, www.rottal-terme.de a také v Informač-
ním centru Plzeňského kraje a Bavorska-AR-
BERLAND REGio GmbH, Náměstí Republiky 
čp. 17 v Plzni. Případně také na jejich portálu-
:www.bavorsko-cechy.eu a mailové adrese:info.
plzen@bavorskelesy.cz. Kontaktní osobou je 
paní Simona Fink.

Jaroslav Marian
Foto: Rottal Therme Bad Birnbach

Okénko k sousedům do Bavorska

Lázně v Bad Birnbachu přináší další novinky pro návštěvníky

Sousedé v Bavorské Rudě staví májku těžkou technikou a za pomoci 
vojska z blízkého Regenu.

Prastará tradice na Velikonoční pondělí v bavorském Regenu 
– žehnání koní a jízda městem.

Výluka na železniční trati do Klatov, která potrvá až do 18. června, 
kdy budou dokončeny terénní úpravy skalních zářezů
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Novinky z Národního parku Šumava

Nárůst elektrovozidel, tedy konkrétně elek-
trokol a elektrokoloběžek, je na Šumavě v po-
sledních pěti letech obrovský. Jenže ne každé 
elektrovozidlo může jezdit po cyklostezkách 
nebo účelových komunikacích Národního parku 
Šumava, tedy po silnicích kam je motorovým vo-
zidlům vjezd povolen pouze na základě výjimky 
ze zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny.

„Problematiku elektrokol, respektive bicyklů  
s pomocnými motorky, zohledňuje zákon o pro-
vozu na pozemních komunikacích. Ne každý 
majitel elektrokola nebo elektrokoloběžky jej 
zná a stává se nám, že ho někteří uživatelé zpo-
chybňují,“ vysvětluje vedoucí odboru státní sprá-
vy NP Šumava Jiří Dolejší a pokračuje: „Jenže 
výklad zákona je jasný: za kolo, které může vjíž-
dět na vyhrazené cyklotrasy a cyklostezky, je po-
važováno vozidlo, k jehož pohybu vpřed je nutné 
vynaložení lidské síly. Současně může být kolo 

vybaveno pomocným elektromotorem, jenž má 
mimo jiné tyto parametry: do 1kW výkonu moto-
ru a konstrukční rychlost nepřesahující rychlost 
25 km/h. Stále ale platí, že k pohybu elektrokola 
či elektrokoloběžky je nutná lidská síla, tedy prů-
běžné šlapání či odrážení.“

Pokud se tedy elektrokola nebo elektrokolo-
běžky, které sice splňují některé technické para-
metry, ale dokáží jet bez nutnosti použití lidské 
síly, budou v terénu pohybovat na vyhrazené 
cyklotrase či cyklostezce, je na takové dopravní 
prostředky pohlíženo jako na motocykl. A to se 
všemi důsledky. 

„Bohužel stále více uživatelů, především 
elektrokoloběžek, nereaguje na výzvu našich 
strážců na zastavení. Kvůli tomu dochází k dal-
ším nebezpečným situacím, při objíždění našich 
zaměstnanců, či dokonce najíždění na ně. To 
nás vede k tomu, že budeme žádat o součinnost 

policii, a to i proto, že řidiči vozidel nesplňují-
cí parametry kola musejí mít k jízdě příslušné 
řidičské oprávnění a také povinnou výbavu,“ 
upozorňuje mluvčí Národního parku Šumava 
Jan Dvořák a dodává: „Žádáme všechny ná-
vštěvníky Národního parku a CHKO Šumava, 
aby při svých výletech dodržovali předpisy  
a zákony a byli ohleduplní k sobě i k přírodě.“

Převzato z TZ Správy NP Šumava
Převzato z TZ Správy NP Šumava

Jaká elektrokola a elektrokoloběžky mohou na cyklostezky a účelové komunikace Národního parku Šumava?

S přicházejícím jarem a odtáváním sněhu na 
hřebenech se zvyšuje průtok řek, říček či poto-
ků. Nic neobvyklého. Někdy oprávněně žasne-
me nad silou i množstvím valící se vody. Taková 
energie a odtéká nám pryč do vnitrozemí, kde 
sice zvedne hladiny řek, sílu však již takovou 
nemá. Kdyby to šlo vrátit o 90 či 100 let dříve, 
tak by tato voda roztáčela vodní kola. V roce 
1930 jich bylo na území dřívějšího Plzeňska na 
991. Zhotovoval se seznam všech vodních děl 
v celém Československu. Bylo to na 26 knih, 
v kterých byla uvedena charakteristická data  
o každém vodním díle nad 2. k. s. (koňská síla 
= 0,736 KW). Výše uvedený počet tvořily vodní 
turbíny a vodní kola. Nejvíce turbín bylo typu 
Francis (309), následovaly Girard (29), Knopp 
(8), Spiral (4) atd. Kaplanova byla jenom jedna. 
Vodními koly, kterých bylo 851, byly poháněny 
převážně mlýny, pily, malé elektrárny a brusír-
ny skla. Výkon jednoho kola se pohyboval vět-
šinou od 4 do 10 k. s. Pokud bylo potřeba zvýšit 
výkon, tak se kolo přidalo. Zajímavý pohled 
byl tehdy na 5 vodních kol brusírny skla firmy 
Glaswerke v Milencích na Úhlavě. Na Železno-
rudsku a přilehlém okolí jich na říčkách Úhla-
va a Řezná, potocích Zelenský, Bílý, Sviňský 
a Jezerní bylo na 41. Vody těchto řek a potoků 
poháněla vodní kola pro mlýny, pily, sklárny, 
hamry a kovárny. Někde byla kola víceúčelová. 
Např. mlýn a elektrárna, (Hamry, Zelená Lho-
ta), mlýn a pila (Milence a Hojsova Stráž) apod.

Základ kola většinou tvořilo dřevo z borovic, 
hřídel byla dubová, na další části se využíval 
smrk a jedle. Kola se dělila na 3 druhy s hori-
zontální osou: kolo na spodní vodu, na střední 
vodu a na vrchní. Kde všude vybraná vodní díla 
stála na říčkách a potocích.

Na řece Úhlavě to byla tato díla:
Josef Fisch, Hojsova Stráž 28 (mlýn), 1 kolo
Václav Bönner, Hojsova Stráž 103 (mlýn, pila), 2 kola
Elektrárna v Hojsově Stráži (Francisova turbína)

Kilian Hofner, Hojsova Stráž 77 (dřev. zboží), 1 kolo
Kašpar Zöllner, Hojsova Stráž 18 (kovárna), 3 kola
J. R. Petzold, Gustavsthal, Hamry 70 (brusírna a elektrárna) 
1 Pelton a 3 Francis
J. Lanzmaier, Hamry 172 (pila, elektrárna), 1 kolo
Václav Harant, Hamry 134 (pila), 1 kolo
Jakub Zierhut, Hamry 52 (pila, elektrárna), 1 kolo
Jiří Kollross, Hamry 124 (mlýn, elektrárna), 1 kolo
Karel Harant, Hamry 101 (pila, elektrárna) 1 Francis
Václav Augustin, Hamry 109 (mlácení, světlo) 1 kolo
Glaswerke v Hamrech 26 a 266 (brusírna skla) 3+2 kola
Glaswerke v Milencích 28, 29, 30 (brusírna skla) 2+1+5 kol
Pfeffermühle, Milence 37,38 (mlýn, pila, elektrárn)1+1Fran-
cis
František Hamperl, Milence 31 (mlýn), 1 kolo

Na Zelenském potoce:
Jakub Pflanzer, Hojsova Stráž 42 (mlýn), 1 kolo
Jiří Zelner, Hojsova Stráž 50 (pila), 1 kolo
František Denk, Hojsova Stráž 51 (pila, elektrárna), 1 kolo
Hans Hackl, Zelená Lhota 120 (dřevěné zboží), 1 Francis
Josef Tanschek, Zelená Lhota 52 (pila, elektrárna), 1 kolo
J. Aschenbrenner, Zelená Lhota 11 (mlýn, pila), 1 kolo
K. Hofmann, Zelená Lhota 107 (mlýn, elektrárna), 1 kolo
Josef Baierl, Zelená Lhota 20 (mlýn), 1 kolo

Bílý potok:
M. Glaserová, Hamry 72 (mlácení, světlo), 1 kol
V. Aschenbrenner, Hamry 58 (mlýn, pila) 1 Francis

Sviňský potok:
Josef Freml, Hamry 9 (mlýn), 1 kolo
Jiří Linzmeir, Hamry 5 (pila), 1 kolo
Jan Harant, Hamry 13 (mlýn, elektrárna), 1 kolo
Konrád Erl, Hamry 107 (mlýn, dřev. Zboží) 1 Spiral

Řezná:
Ondřej Blechinger, Železná Ruda 128 (mlýn, pila), 1 kolo
Teodor Stamm, Železná Ruda 53 (elektrárna), 1 Francis
S. Adler a spol., Železná Ruda 38 (továrna na kartáče), 1 kolo
Karel Prinz, Železná Ruda 32 (kovárna a elektrárna), 3 kola
Viktor Beneš, Železná Ruda 5 (pila), 1 Francis
Josef Krejčí, Železná Ruda 6 (elektrárna), 1 kolo

Jezerní potok z Čertova jezera:
Antonín Fuchs, Železná Ruda 26 (pila, řezačka), 2 kola
Michal Jungbäck, Železná Ruda 81 (pila, výroba dřev. zbo-
ží), 1 kolo

Umíte si představit toho klapání, které se nes-
lo tímto krajem? A to jsem nejmenoval všechna 

vodní díla. Co však 
bylo časem smut-
né, že se kola pře-
stávala točit, ať to 
již bylo zrušením 
výroby, nově nastu-
pujícím režimem či 
dalšími okolnostmi 
v životě těchto lidí. 
Stavení se stávala 
opuštěnými, některá 
se zbourala, jiná se 
tvrdými přírodními 
podmínkami rozpa-
dala a příroda je začala pohlcovat. Přes vše, co 
se s nimi stalo, tu zůstalo malinkaté množství, 
které svými ruinami připomíná dobu lidského 
umu i těžkého života. Historie se však vepsala 
do míst, která se proměnila z mlýnů, skláren, 
hamrů a pil v místa opuštěná. Skrývají však 
jedinečnou atmosféru, půvab i tajemství. Ano 
stával zde mlýn či pila a i dům.

Dnes je toto místo krásné zase úplně jinak... 
Možná, že někdy s ulpíváním k tomu minulému 
nevidíme přítomnost. Velice rádi však o těch-
to místech hovoříme jako o geniu loci. Vydej-
te se, zejména v počátku jara, do těchto míst, 
která jsou nám nabízena různými publikacemi 
od známých znalců i milovníků Šumavy. Obo-
haťme svoje znalosti zmizelé Šumavy i o tato 
místa. Zkusme se zamyslet a trochu přestavit 
jak tady asi lidé žili.

Úplně nejhorší je, že s těmito vodními díly 
zmizely příběhy lidí. Lidí, kteří dokázali využít 
vodní energie vody k prospěchu svému i ostat-
ních obyvatel zdejší Šumavy. A my o tom hodně 
málo víme.

Poděkování patří Jiřímu Bělovi z Přeštic za 
poskytnutí informací o vodních dílech Šumavy.

Václav Vetýška, 
Nýrsko

Vodní díla Železnorudska a okolí
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Přehled akcí v turistické sezóně 2019

NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL – prohlídky historického kostela s výkladem: 1. 6.–30. 9. 2019 vždy v pondělí, středu a pátek v 900 hod.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA V HOJSOVĚ STRÁŽI – prohlídky s výkladem: 1. 6.–30. 9. 2019 vždy v sobotu v 1900 hod., v neděli 900 hod., jinak po objednání v IC Hojsova Stráž 
nebo na tel.: +420 605 226 518.

STÁLÉ EXPOZICE 
ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM V ŽELEZNÉ RUDĚ
– Historie lyžování na Železnorudsku, Knihovna prof. Julia Komárka, expozice Bobr evropský, Čáp černý, Jelen lesní, Byliny a houby, Geologie a geomorfologie, Šumavských lesů. veřejný internet…
MUZEUM ŠUMAVY, pracoviště Železná Ruda – expozice sklářství, hamernictví, lidový nábytek. 
HISTORICKÉ MOTOCYKLY – v „Zámečku“ v Železné Rudě 
ČESKÝ KRÁTER – venkovní geologická expozice u Základní školy v Železné Rudě

VÝSTAVY
Environmentální centrum v Železné Rudě – 15. 5.–31. 7. 2019 výstava CHRÁNĚNÉ ROSTLINY NA ŠUMAVĚ, autor: Ing. Přemysl Večeřa.

Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete v Železnorudském zpravodaji nebo na www.zelezna-ruda.cz, ITC Železná Ruda, 1. máje 12, (v budově Environmentálního centra), tel./fax: 376 397 033, e-mail: itc@zeleznaruda.cz. 
Změna programu vyhrazena. 

Pozn.: v zeleně označeném poli jsou nejvýznamnější akce pořádané městem Železná Ruda.

18.–19.5. Zkoušky podle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu Kynologický klub Železná Ruda 607 810 762
 – zkoušky jsou přístupné pouze členům jakékoli ZKO nebo chovatelským klubům.  neumannova.renata@gmail.com

25.–26. 5. Výcvikový víkend s Theodorem Krajčím – pro veřejnost Kynologický klub Železná Ruda neumannova.renata@gmail.com, 607 810 762
31.5. Kácení májky – poprvé společné kácení májky, s hudbou a občerstvením… SDH Železná Ruda/u fotbalového hřiště, 1500 hod. broz@zeleznaruda.cz, 777 590 639
2.6. Den dětí – odpoledne plné her a zábavy na hřišti v Železné Rudě SDH Železná Ruda/u fotbalového hřiště, 1300 hod. broz@zeleznaruda.cz, 777 590 639

7.6. Beseda Černobyl – vteřiny před katastrofou Environmentální centrum v Železné Rudě, 1800 hod. zmlnarik@icloud.com
 – přednáška o největší jaderné havárii a návštěvě uzavřené zóny, černobylské elektrárny, města duchů Pripjať a dalších míst postižených havárií v roce 1986

8.6. Jarní běh Železnorudskem – Belvedér – lyžařská chata TJ TATRAN Železná Ruda/Železná Ruda, 1000 hod. 728 964 006
 – závodí všechny kategorie, tratě od 100 m do 8 km. Lesní běh na lyžařských tratích.  602 133 995

21.6. Koncert Karel Kahovec a G&B Železná Ruda/Disco Clip, 2030 hod. vilemhynek@seznam.cz, 725 933 363

22.6. „Velká cena Železné Rudy o pohár starosty“ Sportovní Club Černý/ Lesní sportovní areál Belvedér 724 201 530
 – horská kola, 4. ročník open závodu horských kol XC. Závod je zařazen v seriálu P.A.L.cup 2019 – Pohár Plzeňského kraje  info@3sc.cz

6.7. RYSÍ SLAVNOSTI  Město Železná Ruda/u nádraží v Alžbětíně 777 590 639
 – již podesáté u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké od 1000 hod. broz@zeleznaruda.cz

7.7. Česko–bavorská neděle                                                       Kulturní sdružení „Přes hranici “/hran. nádraží Alžbětín, Bayerisch Eisenstein, 8–1700 hod. 774 664 013
 – velký mezinárodní bleší trh, hudba, občerstvení po celý den...  kulturverein@czechpoint.de

19.–20.7. Rock Point – Horská výzva 2019, 4. závod Šumava  Top race agency, o.s./u fotbalového hřiště Železná Ruda 776 624 718
 – 4. závod celorepublikové série závodů v horském běhu a trekingu  info@horskavyzva.cz

2.8.–3.8.  ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI Město Železná Ruda/ul. 1. máje, parkoviště u cukrárny Charlotte 777 590 639
 – tradiční dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce  broz@zeleznaruda.cz

TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL/MÍSTO, ČAS TELEFON

Koncert v železnorudském kostele byl krásnou, kulturní událostí o Velikonoční neděli.


