
je to již zhruba osm měsíců od chvíle, 
kdy jsem byl zvolen starostou Železné Rudy  
a společně s kolegy jsme se ujali správy na-
šeho města. Na konci října loňského roku 
jsme přebrali městskou kasu s dluhem vět-
ším než 1,5 milionu korun. Nebyla to jed-
noduchá situace. Od prvního dne se proto 
snažíme co nejlépe hospodařit a spravovat 
veřejné finance s maximální efektivitou. 
Dluh se nám povedlo splatit a v současnosti 
máme na účtech města více než 13,5 mili-
onu korun. Důležité přitom je, že se nám 
ekonomicky daří, aniž bychom museli jak-
koli omezovat chod města či našich organi-
zací. Je tomu právě naopak. Město funguje. 
Ušetřené peníze se zároveň snažíme co nej-
smysluplněji investovat do rozvoje Železné 
Rudy. Budeme se finančně podílet na reali-
zaci průtahu, kofinancujeme dotace, které 
se podařilo získat na opravu Sportovní ulice  
a chodníku ve Špičácké ulici. Sami pak z na-
šich ušetřených prostředků zaplatíme opra-
vu ulice u bývalé mateřské školy a budeme 
rovněž kvalitněji opravovat naše chodníky  
a silnice. Investiční prostředky jsou připra-
veny i na kanalizaci v Hojsově Stráži. V ne-
poslední řadě už pracujeme na vybudování 
našeho náměstí. Všichni víme, že největší 
část příjmů našeho rozpočtu tvoří příspěvek 
z hazardu. Předpokládáme, a první kvartál 
tento předpoklad potvrzuje, že letos získáme 
obdobnou částku jako v loňském roce. 

Skvělou zprávou je, že se nám za velké-
ho úsilí podařilo najít provozovatele obcho-
du na Hojsově Stráži, kde na konci března 
ukončil stávající provozovatel provoz pro-
dejny potravin. Nám se podařilo pronajmout 
budovu bývalé pošty. Budoucí provozo-
vatelka obchodu zde na základě nájemní 
smlouvy provede veškeré nutné investice 
spojené s rekonstrukcí na své náklady a sou-
časně garantuje sortiment potravin.

Jednou z nejdůležitějších událostí příštího 
roku bude nepochybně zahájení výstavby 
Ski areálu Samoty. Společnost Trigema, kte-
rá u nás bude investovat zhruba 350 milionů 
korun, to slavnostně slíbila v Praze v rám-
ci oslav čtvrtstoletí jejího působení na trhu, 
kam nás proto pozvala (viz foto). Radnice 
tento projekt maximálně podporuje. Pro ten-
to projekt bylo také zásadní schválení návr-
hu zonace Radou Národního parku Šumava 
ze dne 7. 6. 2019. Velkou radost máme také 
z toho, že jeden z největších hotelů na Že-
leznorudsku – hotel Ostrý, který byl více než 
půl roku uzavřený, zahájil 7. června opětov-
ně svůj provoz, včetně restaurace. 

Dalším lákadlem pro návštěvníky Želez-
norudska budou nepochybně i nové naučné 
stezky, které byly v rámci projektu Putování 
srdcem Evropy bez hranic otevřeny v polo-
vině května. Sklářská cesta, jejíž součástí je 
i vybudování repliky sklárny v Alžbětíně a 
repliky železné hutě v Železné Rudě, Stezka 
Železná opona, zaměřená na historii uzavře-

ní východního bloku Evropy či Hadí stezka, 
jsou skvělým cílem výletu.

Závěrem chci zmínit rozhodnutí červno-
vého zastupitelstva, které schválilo rekordní 
dotaci našim spolkům. Ta poprvé v historii 
překročila milion korun. Právě spolky, ob-
čanská sdružení a sousedské aktivity lidí 
jsou totiž v mých očích tím nejlepším srd-
cem života města. Jak říká jeden můj dobrý 
kamarád, je skvělé, když je opravený chod-
ník, ale ještě lepší je, když po něm můžeme 
jít na nějakou pěknou akci.

Přeji vám všem, hlavně dětem, krásné 
prázdniny. Dávejte na sebe při všech letních 
aktivitách pozor.

Zároveň prosím pamatujte, že v případě 
potřeby se na mne můžete kdykoli obrátit na 
mail: starosta@zeleznaruda.cz nebo na tele-
fon: 724 181 624. Jsem zde pro vás.

S úctou a přáním všeho dobrého,
Filip Smola,

starosta města

Uvnitř si přečtete:    Informace z radnice • Zprávičky ze školky • Ředitelský šuplík • Zprávy z majetkového odboru • 
ITC – narozeniny • Nýrská přehrada slaví půlstoletí • Kynologický klub Železná Ruda • Pozvánka na Rysí slavnosti

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

SLOVO  STAROSTY
 Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 5 (9. 5. 2019)

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

5/89 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření směnné 
smlouvy mezi ŘSD ČR a městem Železná Ruda v rámci dokončení akce 
výstavby kruhové křižovatky. Příloha č.1 u zápisu. 
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/91 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy 
s ŘSD ČR o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci 
stavby „ I/27 Železná Ruda –průtah, úsek most ev. Č. 27-110 –železniční 
přejezd“. Příloha č.2 u zápisu.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/92 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje bezúplatný převod 
pozemku p. č. 519/15 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch města a pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/95 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemků  
p. č. 1763/6 a p. č. 1763/7 v k. ú. Hojsova Stráž o celkové výměře 84 m2 
ve prospěch společnosti D&FG Šumava I s.r.o. za cenu dle znaleckého 
posudku, tedy celkově 115000,- Kč.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/97 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy  
o spolupráci mezi městem Železná Ruda a panem Jaroslavem Klímou, tr-
vale bytem Lužická 1499/37 Vinohrady Praha 2 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
Pro: 8 Proti: p. Šnebergr Zdržel se: p. Papež, Horek, Greiner
5/98 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy  
o převodu nemovitostí – Směnné smlouvy se smlouvou o zřízení věcného 
práva předkupního mezi městem Železná Ruda a panem Jaroslavem Klí-
mou... Předmětná smlouva je přílohou č.3 u zápisu. 
Pro: 8 Proti: p. Šnebergr Zdržel se: p. Papež, Horek, Greiner
5/99 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3, dle přílohy č. 4 u zápisu.
Pro: 12 Proti:- Zdržel se:-
5/103 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Svazu 
zdravotně postižených Šumava o poskytnutí dotace na činnost v požado-
vané částce 90 000.-Kč. 
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/106 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povo-
lení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního 
opatření o stavební uzávěře žadatelům Nguyen Thi Tuyet 
Trang, Nguyen Trong Chung Chau, Tran Thi Mui… na 
změnu vžívání části stavby čp. 41 Železná Ruda „byt na 
pokoje pro ubytované“. 
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/107 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povo-
lení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního 
opatření o stavební uzávěře společnosti Apartmány Javor-
ská s. r. o., … na změnu stavby před jejím dokončením: 
„Bytový dům Javorská“ změna se týká rozdělení bytu 3+kk 
na 2 menší byty ( 2+kk a 1+kk).
Pro: 11 Proti: - Zdržel se: p. Papež
5/108 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povo-
lení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního 
opatření o stavební uzávěře manželům Zdeňku Fürstovi…  
a Lucii Fürstové… na změnu stavby před jejím dokončením 
„Dostavba u objektu č. p. 282 Železná Ruda“.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -

5/109 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávě-
ře žadatelům Evě Sedláčkové… Stanislavu Kořínkovi… JUDr. Daniele 
Strakové… na stavbu: „Rodinný dům – dvojdům na parc. č. st. 340, 155/9 
k. ú. Železná Ruda (Pancířská ul. č. p. 319, ŽR)“.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/110 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
žadateli Richardu Aškovi… na stavbu: „Garážový objekt“ umístěný na 
pozemku p. č. 189/9 vk. ú. Železná Ruda. 
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/111 - Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projedná-
ní nového územního plánu návrh manželů Josefa a Evy Dlouhých… na 
změnu územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda na pozemku p. č. 
456/42 vk. ú. Špičák za účelem výstavby rodinného (rekreačního) domu.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/112 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky 
ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
Společenství vlastníků pro dům čp. 372… na stavbu: „Stavební úpravy 
bytového domu U Řezné 372, ŽR – zateplení fasády a oprava podlah lo-
džií“. 
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/113 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup zahradního 
traktoru na sekání fotbalového hřiště v maximální ceně do 110000,- Kč 
vč. DPH.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/114 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje podání žádosti  
o dotaci pro městskou policii a schvaluje dofinancování spoluúčasti do-
tace.
Pro: 12 Proti: - Zdržel se: -
5/115 - Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje půjčování vláčku 
ke komerčním účelům. 
Pro: 10 Proti: - Zdržel se: pp. Šnebergr, Horek
5/116 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí místo pořádání 
Železnorudských slavností: parkoviště u cukrárny Charlotte v Železné Ru
dě.                                                                                            

      filip brož

Informace z radnice

(Jedná se o výběr z usnesení. Kompletní znění je k dispozici na stránkách města www.zeleznaruda.cz)
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Poděkování
Mnohokrát děkuji za perfektní činnost vedení KLUBU DŮCHODCŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH  v Železné Rudě. Jsem členkou již mnoho 

let, zúčastnila jsem se, jako jedna z mnohých, většiny pro mne dostupných akcí. Vždy jsem byla velice spokojena. 
Velikého překvapení a radosti jsem se dočkala při poskytnutí příspěvku na elektrický invalidní vozík, který jsem byla nucena si v tomto roce 

pořídit.
Ještě jednou proto děkuji jak klubu důchodců, tak i MěÚ Železné Rudy za pěkný přístup i ochotu k nám, zdravotně postiženým.

Lenka Krejčíková

Zprávy z Majetkového odboru

 Čtenáři nám píší...

Na Majetkovém odboru se dlouhodobě a systematicky zabýváme 
celou řadou činností. Jak víte z každodenního kontaktu s námi, anebo  
i z minulých zpravodajů, tak je to – mimo mnoha dalších – například 
provozování vodovodů a kanalizací v celém správním obvodu našeho 
města. S tím souvisí aktuálně především příprava a realizace rozsáhlé vy-
hledávací kampaně i těch nejdrobnějších poruch a úniků na vodovodech 
v Železné Rudě. Práce budou probíhat během celého června v nočních 
hodinách a svým rozsahem nemají v historii provozování vodovodů na 
Železnorudsku obdoby.  

Úspěšně jsme také, v úzké spolupráci s Ekonomickým odborem, za-
končili inventarizaci městského majetku. Těší mne, že se opět potvrdilo, 
že k majetku města a jeho správě přistupují všichni zainteresovaní kole-
gové a kolegyně zodpovědně a nemuseli jsme tak v této souvislosti řešit 
žádné závažnější problémy.

Následně jsme se vrhli na přípravu ročního vyúčtování v městských 
bytech i v nebytových prostorách pronajímaných městem, které v těchto 
dnech rozesíláme nájemníkům.

Výše uvedenými agendami, jejichž rozsah opravdu není malý, se u nás 
téměř výhradně zabývá náš kolega, referent majetkového odboru Zdeněk 
Cyránek. Ten mimo toho ještě na Městském úřadu zastřešuje oblasti bez-
pečnosti práce a požární ochrany, připravuje podklady k veškerým jedná-
ním spojených s problematikou pozemkové agendy, věnuje se za město 
jednáním s dodavateli energií, a to pochopitelně není zdaleka vše, čím se 
musí zabývat. U města působí od roku 2000. A to je dostatečně dlouhá 
doba, aby tak získal ve svých činnostech značnou odbornost. Vzhledem  
k výše uvedenému je opravdu platným členem našeho odboru. 

V neposlední řadě mi dovolte vyjádřit osobní radost ze získání objektu 
bývalého Espressa, které svou většinou odsouhlasili zastupitelé na svém 
květnovém zasedání, a který jsem tak mohl společně s panem starostou od 
jeho předchozího majitele v pátek 31. 05. 2019 pro město fyzicky převzít. 
Po všech předešlých jednáních totiž bylo zcela jasné, že bez toho bychom 
se krásného náměstí v Železné Rudě nikdy nedočkali.      

Jakub Frenzl
vedoucí Majetkového odboru, město Železná Ruda

Zdeněk Cyránek nad katastrální mapou

Ve středu, 15. května 2019, se konalo v obřadní místnosti Městského úřadu v Železné Rudě tradiční vítání občánků. Slavnostně bylo přivítáno 5 dětí 
– 2 děvčata a 3 chlapci. O kulturní vystoupení se postaraly děti z Mateřské školy v Železné Rudě. 

Anna Šebelíková
MěÚ Železná Ruda-matrika

Přivítání občánků
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ITC

Informační turistické centrum slaví 20 let!  
K příležitosti tohoto jubilea jsme 28. – 29. 5. 
2019 uspořádali setkání Informačních turistic-
kých center Plzeňského kraje. Akce se zúčastni-
lo celkem 18 center: Rokycany, Prášily, Straši-
ce, Nýrsko, Klenčí pod Čerchovem, Kašperské 
Hory, Přeštice, Plzeň, Dobřany, Starý Plzenec, 
Tachov, Stříbro, Modrava, Nečtiny, Horažďo-
vice, Poběžovice, Černošín a Zbiroh, s růz-
ným počtem zástupců. Program tvořilo několik 
přednášek zaměřených na běžný život „íčkaře“. 
Svou začínající činnost představil Destinační 
spolek Železnorudska. Nechyběla ani krátká 
přednáška od NP Šumava neboť původně bylo 
IC ve spolupráci s NP Šumava a slavilo by letos 
25 let! Typos, tiskařské závody, s.r.o. nabídly 
možnosti digitálního tisku. Tvorbu facebookové 
prezentace představili z „Na kole i pěšky“. Ne-
méně zajímavá byla též prezentace turistického 
informačního magazínu TIM. Asi nejpoutavější 
byla prezentace ruční výroby lyží, kiting boar-
dů,… od E-BIKE Bayerische Wald. Celou akci 
bedlivě sledoval, a též přispěl krátkou přednáš-
kou, Film Pro se svou regionální TV. Troškou 
do mlýna přispěl i pan starosta s místostarostou.

Ukázka ruční výroby byla zaměřena na Hoj-
sovecké vinutky. Odpolední blok zakončilo ško-
lení pracovníků TIC v rámci realizace projektu 
„A.T.I.C. ČR – regionální produkty a návštěv-

nost v TIC“. Po relaxační pauzičce následoval 
společenský večírek.

Vzhledem ke špatnému počasí byl zrušený 
venkovní program a proběhla pouze návštěva 
kostela, za kterou též děkujeme.

 A jaká by to byla oslava bez dobrého jídla 
a pití? S tímto nám pomohli, a z části zaspon-
zorovali, místní podnikatelé: Pivovar Belvedér, 
Pension Böhmerwald, Bufet Kryštof Částka, 

Café Charlotte, Cafe&Pizza Sněhurka, Řeznic-
tví Šnebergr, kterým tímto velice děkujeme!

Velké díky patří též Městu Železná Ruda za 
možnost realizace této akce! Jsem velice šťast-
ná, že mohu být již 17 let součástí ITC a přeji 
nám nejen v centru, ale v celém Železnorudsku 
mnoho spokojených návštěvníků.

Ivana Vilišová
vedoucí EC, ITC

My máme narozeniny a ne ledajaké!

I v knihovně čteme dětem. A děti čtou v knihovně.
V prvních červnových dnech se naše knihovna připojila k celostátní kampani Celé Česko čte dětem a připravila 

program k akci Týden čtení v knihovně. Četlo se z novinek dětské literatury, pořádaly se soutěže a tvořilo se.
Hlavním bodem programu bylo pak pasování prvňáčků na čtenáře. Žáci první třídy s třídní učitelkou Mgr. 

Janou Proškovou přišli do knihovny ukázat, jak se za necelý rok naučili pěkně číst. Knihovna se pro tento oka-
mžik proměnila na Knížectví knih, ve které vládne kněžna Knihovnice. Na oficiální návštěvu zavítal i sám král 
Ctirad, který udělil kouzelnici Učitelnici Řád zlaté knihy, protože své učně dokázala mávnutím kouzelného 

proutku naučit číst. Ti pak slavnostně složili slib, že budou 
pokračovat v pilování čtení, knih si budou vážit a o každé 
pěkné knížce povědí svým kamarádům. Následně byli za 
zvuků slavnostních fanfár pasováni na čtenáře. Obdrželi 
knihu, pamětní list a snad i pěkný zážitek. 

Petra Demjanová,  knihovnice, 
foto P. Zemanová

Celé Česko čte dětem

Prázdninová otvírací doba knihovny:
Červenec: Běžná otvírací doba, zavřeno 15. – 17. 7. 2019.

Běžná otvírací doba:
Pondělí:  12:00–18:00
Úterý:   12:00–16:00
Středa:  12:00–16:00

Srpen: Otevřeno pouze každé úterý 12:00–17:00, 
              kromě úterý 13. 8. 2019.
tel: 376 387 023 
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz
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J Zprávičky ze školky    J
Ani jsme se nenadáli a je tu finiš dalšího školního roku. Děti jsou o pár 

měsíců starší, o pár centimetrů vyšší, obohaceny o nové společné zážitky, 
samostatnější, zralejší v sociálních dovednostech a v komunikaci s vrstev-
níky, zkušenější o nové dovednosti. Už jen necelé tři měsíce a předškoláci 
usednou do školních lavic první třídy základního vzdělávání. Na jejich 
místa přijdou nové děti školkového věku, které se zúčastnily začátkem 
měsíce května zápisu do mateřské školy.

V úterý 7. května přijela na návštěvu paní fotografka z Nýrska, aby 
zachytila na společné fotografii děti se svými učitelkami v jednotlivých 
třídách. Fotografie jsou další milou vzpomínkou na školní rok 2018–19, 
který právě končí.

Již tradičně jsou v měsíci realizovány společné akce s rodiči k oslavě 
svátku maminek. Ve třídě Sluníčka letos tento dárek proběhl formou tvo-
řivé společné dílny maminek a jejich ratolestí. Broučci připravili tradiční 
besídku s překvapením na závěr – jednorázovou originální masáž od své-
ho broučka. Jaká byla masáž, to si můžete zjistit přímo u maminek. Podle 
úsměvů si myslím, že si to maminky patřičně užily. Letošní pohádkový 
příběh pásma písní, říkadel, pohybových improvizací a dalších her byl  
o probouzení jara, broučků a jejich veselém skotačení.

Ve středu 15. května proběhly dvě zajímavé akce. Předškoláci byli na 
městském úřadě přivítat nové občánky města Železná Ruda svým pás-
mem písní a básniček. V odpoledních hodinách, přesně v 17.00 hod, 
vypukla pod záštitou mateřské školy a s finanční pomocí města Želez-
ná Ruda, přednáška pro rodiče a veřejnost v návštěvnickém centru na 
téma „Pravidla nejsou povidla“. Lektorem byl psycholog PhDr. Marek 
Herman. Posluchači si mohli vyslechnout zajímavé myšlenky v oblasti 
výchovy malých dětí a o jejich potřebách, o sourozeneckých vztazích, 
o fungujících mechanismech vzájemné komunikace mezi dětmi, rodiči, 
životních partnerů atd. Přednáška (trvala tři hodiny) sklidila velké ohlasy, 
sál se zcela naplnil (cca 70 lidí). Maminky i tatínkové byli velmi nadšeni. 
Dostalo se nám mnoho ohlasů, velké pozitivní zpětné vazby a poděkování 
ze stran rodičů a další veřejnosti. Jsme velmi rádi, že se naší mateřské 
škole povedlo zrealizovat takovou smysluplnou a užitečnou akci. Tím-
to bych chtěla za všechny učitelky MŠ poděkovat vedení města Železné 
Rudy, zejména panu starostovi za poskytnutí přednáškových prostor a za 
financování této akce.

V měsíci červnu budeme s dětmi realizovat co nejvíce výletů do přírody 
a okolí. Čeká nás závěr školního roku ve znamení slavnostního rozloučení 
s předškoláky.

Za MŠ zapsala Monika Najmanová, 
foto autorka

Besídka u Broučků

Kytička pro maminky Nezbytné úpravy před besídkou

I ve školce umíme slavit
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Ředitelský šuplík

ZDRAVOTNÍCI  VE  VEJPRNICÍCH
Po zaslouženém vítězství v okresním kole soutěže mladých 

zdravotníků se jely hlídky mladších i starších železnorudských 
dětí utkat s ostatními týmy na krajskou soutěž, která se konala  
v sobotu 8. června. 

Obě hlídky byly opět nejlepší!!!, a tak je čeká postup do re-
publikového kola, které proběhne 22. června  v Českých Budě-
jovicích.

Děkuji všem dětem, které se soutěže zúčastnily, i těm, které 
po celý rok vzorně navštěvovaly zdravotnický kroužek, za píli  
a snahu naučit se vše co nejlépe.

Rodičům pak za ochotu odvézt děti na soutěže.
Jana Prošková

GYMNASTICKÉ ZÁVODY V NÝRSKU
V pátek 7. června se vydalo 38 železnorudských gymnastů a gymnastek na letní 

závody do Nýrska.
Byly obsazeny téměř všechny kategorie, od nejmenších předškoláčků, až po dívky 

z osmé třídy.
Všichni cvičili moc pěkně, a tak si každý odvezl alespoň malou upomínku na 

sportovní klání, ve kterém předvedli cvičení na prostných, na bedně, respektive na 
koze, na lavičce nebo kladině a všichni pak na hrazdě. Ti nejlepší byli odměněni  
i cennými kovy, medailemi se mohlo pochlubit svým spolužákům 10 našich gym-
nastů a gymnastek!

Všem dětem děkuji za krásné cvičení, jejich rodičům za pomoc při dopravě na 
závody a zpět.

Se všemi a i s dalšími zájemci o gymnastiku v naší škole se budu těšit na shledanou 
zase příští školní rok.                                                                           Jana Prošková 

Poděkování
Paní učitelko Jano Prošková,
chceme Vám mnohokrát poděkovat za Vaši píli, laskavost, 

trpělivost a v neposlední řadě Váš volný čas. Děti jsou spoko-
jené a sklízí úspěch za úspěchem. Za zdravotníky, gymnasty, 
gymnastky a všechny rodiče 

VELKÉ DÍKY!!!!!!                                     Lenka Sekyrová
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Nýrská přehrada již padesát let slouží svému účelu. Neni tak veliká 
jako ta Lipenská.

Neni ani komerčně využívána. Obklopena vrcholky Šumavy je relativ-
ně tichým místem zdejšího kraje. Vše začalo v roce 1964 a bylo ukonče-
no v červenci 1969 zkušebním provozem. Než však došlo k rozhodnutí 
vystavět toto vodní dílo, klikatila se údolím silnička jedním směrem do 
Železné Rudy, opačně do Nýrska. Podél silničky stávaly domy i dvorce 
tehdejších obyvatel. Byla zde i brusírna skla rodiny Zieglerů, od roku 
1846. Později byla brusírna rozšířena o výrobu zrcadel, to ji však již 
vlastnila firma Franz Schrenk a následně poslední majitel firma Wolf  
a Štětka.  Činnost však byla ukončena po 68 letech před I. světovou vál-
kou. Po druhé světové válce většina domů zůstala neobydlena. Život zde 
utichl a za nějaký čas ho vystřídal duch stavební. Desítky aut denně vo-
zily kámen i zeminu na budoucí hráz. Tuny betonu i železa zde vytvo-
řily železobetonový štít dlouhý 320 metrů. Výška hráze je 35 m a šířka  
5 metrů. Hráz je sypaná. Bezprostředně po výstavbě se však hráz potýka-
la s výraznými průsaky (až 160 l/s) a tak byla nádrž celkem 3 x vypuštěna 
(8/1970 – 4/1971, 7/1972 – 3/1973 a 7/1981 – 11/1983). Teprve po pro-
vedení návodní přitěžovací a těsnicí lavice a dalších technických opatře-
ních na tělese hráze se podařilo počátkem 80. let průsakové poměry plně 
stabilizovat. Samotné napouštění přehrady z řeky Úhlavy, Zelenského  
a Svinského potoka trvá skoro jeden rok. Zatopená plocha je 141 ha, 
max. objem vody činí 20 milionů kubíků a povodí je 95 km čtverečních.

Hlavním účelem stavby bylo zajištění dostatku vody pro plzeňskou 
vodárnu. Samotná nádrž však slouží jako zdroj vody pro část Klatovska 
a Domažlicka. Zároveň částečně slouží jako ochrana před povodněmi. 
Mezi největší povodně v dosavadní historii přehrady lze zařadit ty z červ-
na 1975 a srpna 2002, s kulminačním přítokem výrazně převyšujícím 
hodnotu stoleté vody. Úroveň padesátileté vody překročily přítoky do 
nádrže ještě při zimní povodni z prosince 1993 a během letních příva-
lových srážek v srpnu 1991. Za celou padesátiletou historii vodního díla 
byl šachtový bezpečnostní přeliv ve funkci doposud ve dvou případech, 
a to při povodních v měsících srpnu 1991 a 2002.

Voda se v nádrži upouští už před zimou. Hladina se snižuje o 3 metry. 
Běžný odtok činí 1,45 kubíků za sekundu. Přehrada má pochopitelně své-
ho hrázného, kterým je pan Karásek. Pokyny však dostává z dispečinku  
v Plzni – pro manipulace, které jsou ovlivněny předpovědí počasí, sráž-
kami a množstvím sněhu.

Na vodní hladině vyčnívá již zmiňovaný bezpečnostní přeliv o prů-
měru bezmála 10 m s kapacitou 8,6 kubíků za sekundu. Sypaná hráz je 
prorostlá zelení a lépe tak zapadá do krajiny. Vodní nádrž se totiž nachá-
zí v prostoru CHKO Šumava (III. zóna). Zajímavostí po bezprostředním 
dokončení hráze bylo to, že sem byly vypuštěny zmije obecné, aby hráz 
ochránily od hrabošů. Dnes jich tu však moc neuvidíte, rozlezly se po 
okolí. V roce 1980 – 1986 se v Milencích po-
stavila úpravna vody. Ze všech nádrží povodí 
Berounky je v této přehradě nejčistší voda, 
nejsou zde ani řasy ani sinice.

Snadno se tak upravuje na pitnou vodu.  
V zájmu zachování velmi kvalitní surové 
vody se do vod přehrady vysazují dravé ryby 
– potlačují rozšíření plevelných ryb. Od roku 
1996 se voda z přehrady využívá k výrobě el. 
energie. Jedenkráte za rok se odpouští voda  
z nádrže pro celostátně organizovanou vodác-
kou akci v začátku měsíce září.

Co se však zásadně v přehradě nesmí a je 
zakázané, je rybaření, koupání, provozová-
ní vodních sportů a nudapláží! Zajímavostí  
z roku 1995 je, že zde v bývalém lomu hníz-
dil orel skalní. Dnes však tady vládne bobr 
evropský a jeho díla jsou nepřehlédnutelná. 
K přehradě vedou jak turistické tak i cyklo-
turistické cesty. Někteří návštěvníci Šumavy 
se zde staví a z hráze se pokochají hřebeny  
Železnorudských vrcholů – Prenetu, Špičáku, 

Jezerní hory a Svarohu. Většinou klidná hladina této přehrady jim umož-
ňuje pořídit si jedny z posledních či prvních snímků Šumavy.

Až budete letos přijíždět či odjíždět z Železnorudska, zastavte se u pře-
hrady – vodního díla, slavícího letos 50 let. Nebudete určitě litovat.

Václav Vetýška, Nýrsko

Nýrská přehrada slaví půlstoletí
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Vážení čtenáři, 
díky deštivému počasí jsme se zbavili problematiky sucha a z toho hrozících požárů, ale zase nám začíná období výskytu nebezpečného bodavého 

hmyzu. Mějte prosím na paměti, že hasiči vyjíždějí odstraňovat tento „létající problém“ většinou na veřejná prostranství, a jen pokud ohrožuje život 
nebo zdraví alergiků či dětí. Nejvhodnější dobou, kdy sršně / vosy / včely odstraňovat, jsou brzké ranní hodiny, nežli vylétnou, nebo později odpoledne, 
když se do svých hnízd vrátí.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Dětský den  
a kácení májky 

se konal společně, v neděli 2. 6. 2019. Dětský den jsme uspo-
řádali ve spolupráci s Unií rodičů. Letos byl největší, co jsme 
kdy doposud vymysleli. Díky finančním příspěvkům města Že-
lezná Ruda, našeho SDH, pana Radka Johna, pana Josefa Jaroše, 
pana Kryštofa Částky, starosty Filipa Smoly, místostarostů Petra 
Najmana a Filipa Brože a prodejkyni zmrzliny Kristýně Šleho-
ferové, jsme mohli pro děti přichystat zcela zdarma atrakce jako 
kolotoč, řetízkový kolotoč, kouzelnické vystoupení kouzelníka 
Kamila Burdy, skákací hrad, vyjížďky v kočáře s koňským spře-
žením Radka Ipsera, nebo limonádu pro děti. K tomu ještě někte-
ré maminky napekly výtečné palačinky, buchty a další dobroty. 
Nesmělo chybět ani malování na tvář Avon paní Petrů, poprvé 
zde byla tvořivá dílna Šumavské zastavení se Štěpánkou paní 

Balvínové. Samozřejmostí byly 
různé soutěže, za které jejich 
účastníci dostali menší sladkosti 
a po 5 splněných soutěžích i větší 
hračku dle vlastního výběru. K 
tomu všemu zde byla vystavena 
zajímavá technika a vybavení 
složek IZS, které v našem měs-
tě působí – tedy HZS, JSDH, 
ZZS, PČR, HS Špičák i MP ŽR. 
Tradičním zakončením dětské-
ho dne byla ukázka zásahu naší 
jednotky. Děti nejvíce ocení oheň  
a jeho hašení, tak i proto byla 
provedena ukázka zásahu na 
hořící automobil. K tomu všem 
hrál po celý den a moderoval DJ 
Mára – Marek Tesař.

Za Květen 2019 jsme zasahovali u jedné události:
13. 5. – Jsme vyjeli společně s jednotkou stanice HZS PS Železná Ruda, 
k požáru v kumbálu místní základní školy. Naštěstí se jednalo o menší po-
žár po technické závadě na lednici, který byl zlikvidován během chvilky.

21. 5. – Jsme vyjeli jako posilová jednotka na rozsáhlý únik oleje. Prvotně 
se jednalo o skvrnu 15x1m, ale následně se ukázalo, že se naftové skvrny 
nacházejí v zatáčkách na několika kilometrech. Část byla odstraněna po-
mocí sorbentu jednotkou HZS PS ŽR a naší a o část se postarala Správa  
a údržba silnic Plzeňského kraje.
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Po dětském dni jsme připravili historicky první kácení májky. I její stavění před více než měsícem bylo v tomto prostoru poprvé, neboť probíhá 
rekonstrukce naší hasičárny, u které se vždy májka stavěla. Takže jsme se rozhodli ji společně pokácet, nechat dětmi pomalovat a následně ji rozřezat 
a vydražit. Výtěžek dražby, který byl úžasných 5000,- Kč, darujeme místní Mateřské školce. Všem dražitelům děkujeme!

 filip brož

V nezvyklém prostředí přednáškového sálu Environ-
mentálního centra zahájil Železnorudský smíšený sbor 
sice již končící, přesto stále jarní sezónu, jako předzvěst 
mnoha dalších kulturních akcí na Železnorudsku.

S dirigentem Martinem Červenkou a klavírní virtu-
ózkou, prof. Věrou Müllerovou, si sbor připravil velmi 
dynamický program, jenž zahájila mladá pěvkyně Adéla 
Fürstová, a poté vystoupilo celé umělecké těleso, které 
nadchlo zaplněný sál svým přednesem. Kombinace kla-
sického repertoáru, lidových písní, Ježkových skladeb  
a rocku v podobě hitů Queen je prostě dechberoucí.

Děkujeme za nádherný zážitek a doufáme, že v někte-
rém z dalších čísel přineseme čtenářům více informací 
ze zákulisí sboru a jeho hlavních protagonistů – napří-
klad jak sbor omlazuje a co nového chystá.

Redakce ZZ

Jarní koncert Železnorudského smíšeného sboru

                                                         Železná Ruda 
Lesní sportovní areál Belveder bude opět hostit cyklisty
Závody horských kol cros country opět v Železné Rudě

4. ročník „Velká cena Železná Ruda“  
– open pohár Plzeňského kraje horských kol XC.

22. června proběhne ve sportovním areálu Belveder 5. závod z devíti dílného seriálu PAL Cup 2019
Závod je součástí seriálu P. A. L. (Plzeňská amatérská liga horských kol)

Záštitu převzal starosta města Železná Ruda Filip Smola.
Závod je vypsán ve 20 kategoriích od dětí 5 let po veterány.

Vybrané okruhy jsou v délkách: 
2900  /  1400  /  220 metrů. Startovní čísla jsou pamětní.

Děkujeme za vstřícnost v jednání: Lesy ČR, TJ Tatran Ž.Ruda, SDH-Ž.Ruda, Chráněná oblast Šumava, Město Železná Ruda,  
Město Plzeň, a dalším kteří umožnili pořádání závodu.

Okruhy jsou vybrány tak aby závod byl bezpečný a poměření jezdeckého umění bylo pro všechny jezdce příjemným svezením.
Věříme že závod v tomto prostředí areálu je dobrou nabídkou sportovního vyžití a přitáhne na Šumavu mnoho cyklistů,  

kteří se sem vrátí a poznají další cyklotrasy, které okolí nabízí.
Více o závodě na: www.3sc.cz, www.pal-mtb.cz

Za Sportovní Club Černý – pořadatel: 
Černý Milan ředitel závodu

Sportovní Club Černý, z.s.
Janáčkova 1881/83
323 22 Plzeň
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Ve dnech 18. – 19. 5. 2019 se konaly zkoušky podle Národního a Meziná-
rodního zkušebního řádu.
18. 5. nastoupilo 9 psovodů a jen 7 uspělo. Rozhodčí pan Theodor Kraj-
čí, figurant Tomáš Králík, kladeči stop Jana Klimentová, Jaroslav Hartl  
a Pavlína Hýbnerová.
Zkoušku splnili: 

ZZO   – Bára Vlnařová , ZKO Železná Ruda
BH-VT – Veronika Sopková, ZKO Železná Ruda
BH-VT – Pavlína Hýbnerová, KCHK
IGP2   – Renata Neumannová, ZKO Železná Ruda
IGP3   – Martina Štenglová, KCHNO
IFH1   – Danuše Zahutová, ZKO Nýrsko
IFH1   – Jaroslav Hartl, ZKO Domažlice

19. 5. – rozhodčí Jaroslav Hartl. Nastoupilo 9, 7 uspělo. 
Figurant a kladeč stop Jana Klimentová. 
Zkoušku splnili:

ZZO1   – Veronika Sopková, Petra Uldrychová st., 
        ZKO Železná Ruda, Pavlína Hýbnerová, KCHK
BH-VT  – Michaela Mottlová, ZKO Klatovy 1
IBGH1  – Petra Uldrychová ml., ZKO Železná Ruda
Fpr1    – Hana Polcarová, ZKO Stříbro
IFH2   – Miroslava Hochová, KCHK

Všem moc gratulujeme a děkujeme za sportovní vystupování a pomoc při 
závodech všem, kteří se zkoušek zúčastnili.

Renata Neumannová, 
Kynologický klub Železná Ruda

Kynologický klub Železná Ruda si připsal další úspěchy při zkouškách

Renča Neumannová – aport přes překážku 1 m vysokou.

ITC informuje
Akce konané na Železnorudsku

22. 6. „Velká cena Železná Ruda o pohár starosty“ Lesní sportovní areál Belvedér Sportovní club Černý
- horská kola, 4 – tý ročník open závodu horských kol XC,   724 201 530
 závod je zařazen v seriálu P.A.L. cup 2019 – Pohár Plzeňského kraje

6. 7. Rysí slavnosti Město Železná Ruda / Nádraží Alžbětín 777 590 639
10.00 – již podesáté u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké…

7. 7. Česko – bavorská neděle Kult. sdružení „Přes hranici/Hraniční nádraží Alžbětín/B. Eisenstein
8.00 – 17.00 Velký mezinárodní bleší trh, hudba, občerstvení…   
 +420 774 664 013 

19. – 20. 7. Rock Point – Horská výzva 2019,  4. Závod Šumava  Top race agency, o.s., u fotbal.hřiště     
- 4. Závod celorepublikové série závodů v horském běhu a trekingu   776 624 718 

2. – 3. 8. Železnorudské slavnosti občerstvení, pouťové atrakce  777 590 639

10. 8. Dřevěná olympiáda SDH Hojsova Stráž/Hasičárna 602 646 780
13.30 – 15. ročník hojsoveckého klání pro děti i dospělé!

16. – 18. 8. Evropský pohár ve sjezdu horských kol SKI&BIKE Špičák 376 397 167
                     IXS European Downhill Cup
17. 8. „Velký komorní večer“ Kostel v Železné Rudě 376 397 033
- koncert komorní hudby v rámci Šumavských letních hudebních večerů, Duo Kos (housle a klavír)

15. 9.  Enduro Race Špičák SKI&BIKE Špičák 376 397 167
- cyklistický závod

21. – 22. 9. Hojsovecká pout´ SDH Hojsova Stráž/Hojsova Stráž 602 646 780
- s hudbou, zábavou a vším, co k pouti patří  

22. 9. Česko – bavorská neděle Kult. sdružení „Přes hranici/Hraniční nádraží Alžbětín/B.Eisenstein
8.00 – 17.00 Velký mezinárodní bleší trh, hudba, občerstvení…  +420 774 664 013

28. 9. Podzimní běh Železnorudskem  TJ Tataran Železná Ruda 728 964 006
10.00 start od základní školy směrem k Debrníku, závodí všechny kategorie, tratě od 80 m do 9 km 

3. 10. Zmizelá Šumava 4.0 Kulturní sdružení „Přes hranici z.s., Naturpark Bavorský les
18.30 – filmové epizody s šumavskou legendou Emilem Kintzlem a režisérem Janem Fišerem
          – historický sál hraničního nádraží, kulturverein@czechpoint.de, +420 774 664 013
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Kynologický klub pořádal 25. – 26. 5. v pořa-
dí již 7. výcvikový víkend s Theodorem Krajčím. 
Sjelo se 21 psovodů s 15 psy ze ZKO Blovice, 
Koloveč, Přeštice, Líně, Železná Ruda, Klub cho-
vatelů malých a velkých kníračů. Zastoupená byla 
plemena Německý ovčák, Belgický ovčák mali-
nois, Americký stafordšírský teriér, Knírač velký 
a malý. Po oba dva dny nám počasí přálo a tak se 
udělal velký kus práce. V sobotu v 8.30 se odjelo 
na pachové práce – stopy, kde každý řekl jaký má 
problém a předvedl svého psa na stopě. Po stopách 
následovala teorie výcviku a poté následovala po-
slušnost a obrany. V neděli se začalo opět stopa-
mi, ale tentokráte cizími, které našlapal přímo pan 
Krajčí.  Poté opět následovala poslušnost a obrana. 

Chtěli bychom poděkovat panu starostovi, že si 
udělal čas a zavítal mezi nás.

Věříme, že víkend se povedl a každý odjížděl 
spokojený, se spoustou zážitků a informací.

Další výcvikový víkend je naplánovaný na  
5. – 6. 10. 2019. Těšíme se na vás.

Odkaz na fotky: https://www.zonerama.com/
tomasmisek/Album/5344991?secret=QdUP61p-
3xU62Ccv7ppo062rsT   

Renata Neumannová
Kynologický klub Železná Ruda

Victoria Cup
Již druhý ročník skvělé sportovní akce pro děti s rodiči 

uspořádal v sobotu, 8. června, pan Josef Havlíček. Jedineč-
nou sportovní akci vymyslel pan Havlíček, zaštítili spon-
zoři, zázemí poskytl areál Samoty Jardy Lučana a mohlo 
se začít. Fotbálek hraje vždy jeden dospělý a dvě děti, tato 
trojice tvoří tým. Soutěžilo 6 týmů, systémem každý s kaž-
dým. Jednotlivý zápas trvá 10 min.

Celkovým vítězem se stalo mužstvo Lučanů, nejmladším 
hráčem byl Jakub Lehečka. 

„Ale já myslím, že zvítězili všichni, kteří se zúčastnili“, 
říká hlavní organizátor a duše celého Viktoria Cup, pan Jo-
sef Havlíček. „Všichni bojovali do posledního dechu a za-
slouží si ocenění“, dodává s úsměvem. 

O to se postarali sponzoři, kterých bylo opravdu hodně 
a patří jim velký dík – Penzion Samoty, Stavitelství Nový, 
Město Železná Ruda, Bufet Kryštof Částka, Penzion Diana, 
Restaurace Šumava, Hotel Slávie, Taxi Gregor a Vlach.

Redakce ŽZ

Kynologové pořádali  
výcvikový víkend

Jitka Mašková při obranách s německým ovčákem, 
ZKO Blovice
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