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Vážení čtenáři Železnorudského zpravodaje, vážení spoluobčané, 
přelom roku je vždy příležitostí nejen k bujarým oslavám příchodu roku 
nového, ale i k hodnocení roku, který právě skončil a dobou předsevzetí 
a plánů na nadcházející období.

Jaký tedy byl rok 2015 z pohledu radnice? Byl trochu výjimečný, a to 
hned z několika pohledů. Letní sucha ukázala na nedostatky v obecní vo-
dohospodářské infrastruktuře a potrápila i řadu dalších subjektů, které se 
zásobují pitnou vodou samy. Dostatek kvalitní pitné vody, a hospodaření 
s ní, je samozřejmě velké téma. Také my budeme hledat nová řešení a re-
alizovat projekty na zajištění kvalitní pitné vody pro naše správní území. 
V loňském roce se dokončil projekt Výstavby vodovodu do Alžbětína 
a rekonstrukce úpravny vody, což bude asi začátek dalších potřebných 
investic v této oblasti, která je od tohoto roku plně v kompetenci města, 
a také je městem provozována. To určitě neuniklo pozornosti občanů 
města. Dokončily se i další projekty, které jsou viditelné a prospívají 
našemu městu. Co bych však chtěl zejména sdělit je to, že se podařilo 
naplňovat městský rozpočet tak, že město bylo schopno dofi nancovávat 
investice z vlastních zdrojů, a mohlo tvořit další projekty prospěšné pro 
Železnorudsko. Je to tím, že předchozí zastupitelstvo podpořilo svými 
rozhodnutími investory, kteří mají sídlo ve správním obvodu našeho 
města a svými ekonomickými aktivitami naplňují městský rozpočet. 
Tuto podporu investorů a všech podnikatelů, hlášených k odvodu daní 
v našem městě, musíme dále podporovat. 

Žijeme na hranici se sousedním Bavorskem a 25. výročí otevření hra-
nice a pádu železné opony na Železnorudsku, které jsme oslavili s našimi 
bavorskými sousedy, je pro naše sousedící obce obrovskou příležitostí. 
Samozřejmě nejen pro nás, kteří žijeme na hranici, ale pro celou, po svo-
bodě toužící, Evropu. Čas ukázal, že celý proces integrace v evropském 
měřítku byl prospěšný i pro ekonomiky našich zemí. Z tohoto pohledu 

je pro mě osobně, ale myslím, že pro nás všech-
ny, sledování uprchlické krize a její vývoj právě 
u našich nejbližších sousedů spojen s určitou 
obavou z dalšího vývoje. Jakákoliv omezení,
spojená s eskalací problémů spojených s uprch-
líky, by pro nás byla katastrofou. Věřím, že 
evropští představitelé najdou efektivní řešení 
případně hrozícího nebezpečí. V loňském roce 
jsme začali připravovat, společně s našimi 
sousedy z Bavorska, další projekty zlepšující 
turistickou atraktivitu naší oblasti. Věnujeme 

se i spolupráci obou měst v oblasti školství. Projekt je svým tématem 
stěžejní. V jeho naplnění by ožila myšlenka jednoho města, které má 
bavorskou a českou část. Věřím, že společně s mým bavorským kolegou, 
starostou Charly Bauerem, velkým podporovatelem této myšlenky, pře-
svědčíme i ostatní a získáme potřebnou podporu.

Rok 2016 bude naplněn úkoly, které již máme naplánovány, ale při-
nese i další nové výzvy a nutnost řešení nepředvídaných událostí. Jsem 
rád, že mohu konstatovat – a čím déle vykonávám funkci starosty, tím 
více si to uvědomuji, že v jednání zastupitelstva převládá kultivovaná, 
konstruktivní diskuse, což je předpoklad k úspěšnému řešení úkolů. Byl 
bych rád, kdyby se i zaměstnanci městského úřadu, kteří jsou vykona-
vatelé správy a exekutivy v našem správním obvodu, zlepšovali v pro-
fesionálním výkonu svého zaměstnání. V této chvíli realizujeme další 
investice a připravujeme další projekty, a proto věřím, že na stránkách 
Železnorudského zpravodaje se i v budoucnu dozvíte pozitivní zprávy 
o vašem okolí. Doufám ve spolupráci rozumných lidí a budu usilovat 
o to, aby rok 2016 byl pro Železnorudsko úspěšný.

Vážení čtenáři, milí občané, závěrem mi dovolte ještě jednou popřát 
vám hodně zdraví a pohody v roce 2016.

                                       Michal Šnebergr, starosta města

SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
jsme rádi, že jste s námi i v novém roce. 

Všem, kteří nám poslali přání, děkujeme a bu-
deme se snažit, aby se vám náš – váš Železno-
rudský zpravodaj i nadále líbil. 

Hned teď vám můžeme prozradit, že toto tiš-
těné číslo není v barvě jen náhodou. Pokud se 
vám totiž bude barevné vydání líbit, budeme 
v tom pokračovat. 

Další novinkou je nová rubrika. Rozhodli 
jsme se vám představit, ve spolupráci s ředite-
lem školy, panem Ctiradem Drahorádem, jed-
notlivé zaměstnance Základní školy Karla Klos-
termanna. Zahajujeme tím zcela novou rubriku, 
a protože pana ředitele jsme dostatečně předsta-
vili v rozhovoru v listopadovém čísle ŽZ, mů-

žeme jej nyní přeskočit a zahájit novou tradici 
představením někoho úplně jiného. To necháme 
na panu řediteli, i pro nás to bude překvapení. 
Budeme vám samozřejmě představovat jak pe-

dagogy, tak nepedagogické zaměstnance školy, 
ale také mateřské školky. Zkrátka všechny, bez 
kterých by se provoz školy a školky neobešel. 
Věříme, že se vám naše nová rubrika bude líbit, 
těšit se na ni můžete již v únorovém vydání.

V tomto čísle také naleznete Vánoční ohléd-
nutí Františka Strnada st.. Fandova vtipná glosa 
je aktuální i v lednu, protože Vánoce přece ne-
byly naposledy a za rok se Fandy zeptáme, zda 
mu jeho modlitbička pomohla.

Milí čtenáři, napište nám, jak se vám barevné 
číslo líbí, a vůbec, co byste rádi v našem měsíč-
níku četli. Děkujeme vám za vaši přízeň, proto-
že bez vás by naše práce neměla smysl. Děkuje-
me také všem přispěvatelům, kteří jsou ochotni 
podělit se o své zážitky a samozřejmě vedení 
města, protože bez podpory města bychom žád-
né noviny tvořit nemohli.             Vaše redakce 

Editorial

Redakční rada - zleva:
Filip Brož, Světluše Chabrová, Václav Chabr
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Celé znění z veřejných zasedání naleznete na internetových stránkách města

Usnesení ze zasedání č. 10
Přítomni:  pp. Kříž, Roubal, Šnebergr, Sekyra M., Mareš, 

Smola, Sekyra A., Lehká, Papež
Nepřítomni: - 
Omluveni: pp. Brož, Kořán, Navrátilová, Horek 
Doba konání:  7. 12. 2015, 18:00 hod. 
10/271 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet města Železná 
Ruda pro rok 2016 takto: Celkové příjmy rozpočtu ve výši 45 000 tis. Kč. Celkové 
výdaje rozpočtu ve výši 42 480 tis. Kč.  
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/274 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhláš-
ku č. 5/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Příloha č. 3 
u zápisu. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/275 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje aktualizaci sazebníku fi -
nančních úhrad k Nařízení města Železná Ruda č. 33/363 ze dne 19. 11. 2001, dle 
přílohy č. 4 u zápisu.  
Pro: 8  Proti: p.Roubal  Zdržel se: - 
10/276 -Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje vydávání parkovacích karet 
pro rok 2016. 
Pro: 8  Proti: p. Roubal  Zdržel se: - 
10/277 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účelový peněžitý dar na léky 
ve výši 600,- Kč/osobu. Pro občany, kteří mají trvalý pobyt ve městě Železná Ruda, 
a kteří dovrší v roce 2015 - 62 let a více. Peněžitý dar bude čerpán prostřednictvím 
dárkové poukázky vydané na správním odboru města.  
Pro: 9   Proti: -  Zdržel se: - 
10/281 - ZM schvaluje přijetí fi nanční dotace ze státního rozpočtu ve výši 
212453,00 Kč na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. BKŘ/939/15 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/282 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 440/68 
o výměře 138 m2 v k. ú. Špičák, který vznikl na základě Geometrického plánu 
č. 1180-69/2015 oddělením z pozemku p. č. 440/2 (vedený ve zjednodušené evi-
denci GP), ve prospěch  paní  Vlasty Šusterové, bytem Třešňová 254/7, Plzeň, za 
cenu 70,- Kč/m2. 
Pro: 9  Proti:   Zdržel se: - 
10/283 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 30/22 
o výměře 555 m2 v k. ú. Železná Ruda, který vznikl na základě Geometrického plá-
nu č. 1192-79/2015 oddělením z pozemku p. č. 30/12, ve prospěch pana Vítězslava 
Hájka, bytem Šumavská 182, Železná Ruda, za cenu 750,- Kč/m2.
Pro: 9  Proti:-  Zdržel se: - 
10/284 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje  uzavření dohody o fi nanční  
kompenzaci se společností GASSPO, spol. s r.o. ve výši 500,- Kč za každý m2 

rozbitého asfaltového povrchu v ul. Královácká, který byl porušen v rámci rekon-
strukce plynovodu. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/285 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup pozemků stp. č. 158/2 
a stp. č. 158/3 o celkové výměře 51 m2 od Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, za cenu 39 tis. Kč. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se:- 
10/286 - Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává nařízení obce „Plán zimní 
údržby komunikací“ pro zimní sezónu  2015/2016, které je přílohou č. 6 zápisu 
z dnešního zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. 
Pro: 9  Proti:-  Zdržel se: - 
10/288 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí a schvaluje uzavře-
ní Nájemní smlouvy na provoz tepelného hospodářství v majetku Města Železná 
Ruda se společností ČEZ Energo, s.r.o. na dobu šesti let. 
Pro: 8  Proti:-  Zdržel se: - 
10/289 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření dodatků smluv 
uzavřených se společností Samoty s.r.o. ve smyslu prodloužení termínu zahájení 
výstavby Areálu ze čtyř na šest let, tedy o dva roky. Předmětné dodatky budou 
před jejich uzavřením doplněny o závazek společnosti Samoty s.r.o. převést síd-
lo společnosti do Železné Rudy nejpozději k datu nabytí právní moci územního 
rozhodnutí. 
Pro: 8  Proti: -  Zdržel se: p. Roubal 

10/290 - Zastupitelstvo města Železná Ruda nesouhlasí s povolením výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Le 
Van Minh a paní Dinh Thi Dung, Tylova 726/19, 301 00 Plzeň, na stavební úpravy 
pro vybudování kadeřnictví a nehtového studia v místnostech vzniklých zrušením 
dvou stávajících prodejen textilu a dárkového zboží v objektu Alžbětín čp. 4. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/291 - Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s povolením výjimky ze zá-
kazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Pavla 
Motlíka, Šumavská 332, 340 04 Železná Ruda, umístění 6 typových garáží za ob-
jektem Železná Ruda čp. 332 na p.p.č. 160/5 v k.ú. Železná Ruda. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/292 - Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí se záměrem Správy NP Šu-
mava, 1. máje 260, Vimperk - vybudování zázemí pro turisty a požaduje jednání se 
zástupci Správy NP Šumava k upřesnění jejich záměru a požadavků města Železná 
Ruda - společná koncepce na frekventovaných místech. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/293 - Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s povolením výjimky ze zá-
kazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro společnost 
Šumava tour s.r.o., Klatovská 336, 340 04 Železná Ruda, na změnu užívání míst-
nosti (z kočárkárny na sklad prodejny). 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/294 - Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s povolením výjimky ze 
zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro pana 
PaedDr. Vladislava Pravdy, K Lesu 1352, 253 01 Hostivice, na změnu stavby před 
dokončením novostavby rodinného domu na Samotách, vnější vzhled i výška 
a celkový objem stavby zůstává dle stávajícího platného st. povolení. 
Pro: 7  Proti: p. Papež  Zdržel se: p. Smola 
10/295 - Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s povolením výjimky ze zá-
kazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Mi-
roslava Šlajcha, Hojsova Stráž 5, 34022 Nýrsko, na novostavbu RD o velikosti do 
150 m2, umístěné na pozemku p. p. č. 1177/10 v k. ú. Hojsova Stráž. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/296 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje realizaci projektu „Obnova 
místních komunikací v Železné Rudě“. Zastupitelstvo Města Železná Ruda pro-
hlašuje, že Město Železná Ruda má dostatečné fi nanční prostředky na fi nancování 
projektu „Obnova místních komunikací v Železné Rudě“ v plném rozsahu projek-
tu. Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje podání žádosti na spolufi nanco-
vání projektu „Obnova místních komunikací v Železné Rudě“ z Programu  obnovy  
a  rozvoje venkova v r. 2016 vyhlášeným MMR ČR. 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Ing. Jaroslava Tachovského, 
U Če díku 777, 339 01 Klatovy, IČ: 16717716 jako zpracovatele žádosti o dotaci 
a administrátora projektu „Obnova místních komunikací v Železné Rudě“ a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/297 - Zastupitelstvo  Města Železná Ruda schvaluje realizaci projektu „Česko-
-bavorská škola v Železné Rudě“. Zastupitelstvo Města Železná Ruda prohlašuje, 
že Město Železná Ruda má dostatečné fi nanční prostředky na fi nancování projektu 
„Česko-bavorská škola v Železné Rudě“ v plném rozsahu projektu, tj. 4 mil. Kč. 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje podání žádosti na spolufi nancování 
projektu „Česko-bavorská škola v Železné Rudě“ z Programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020. Zastupi-
telstvo Města Železná Ruda schvaluje Ing. Jaroslava Tachovského, U Čedíku 777, 
339 01 Klatovy, IČ: 16717716 jako zpracovatele žádosti o dotaci a administrátora 
projektu „Česko-bavorská škola v Železné Rudě“a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/298 - Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje realizaci projektu „Rekon-
strukce části budovy ZŠ na MŠ“. Zastupitelstvo Města Železná Ruda prohlašuje, 
že Město Železná Ruda má dostatečné fi nanční prostředky k fi nancování projektu 
„Rekonstrukce části budovy ZŠ na MŠ“ v plném rozsahu projektu, tj. 10,5 mil. Kč. 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje podání žádosti na spolufi nancování 
projektu „Rekonstrukce části budovy ZŠ na MŠ“ z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Ing. 
Jaroslava Tachovského, U Čedíku 777, 339 01 Klatovy, IČ: 16717716 jako zpraco-
vatele žádosti o dotaci a administrátora projektu 
„Rekonstrukce části budovy ZŠ na MŠ “ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města
Železná Ruda č. 10 a č. 11

Pokračování na straně 3
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10/299 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí připravované inves-
tiční akce – dotační žádosti: Hasičárna, Naučné stezky, Dopravní řešení informační 
park Špičák sedlo, Rozšíření areálu ZŚ MŠ ŽR vodní plocha, dětské hřiště, Cyk-
lostezky.
10/300 - Zastupitelstvo  města Železná Ruda schvaluje smlouvu o dílo „Územ-
ní studie“ s ateliérem Jakub Cigler Architekti a.s., za cenu 700 tis. Kč bez DPH 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/301 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí připravované akce na 
rok 2016 (Parohatá města, Dny Aldena, Rysí slavnosti, Železnorudské slavnosti, 
Okolo Železné Rudy, Ples města, Výročí Špičáku a další). 
10/302 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Příloha č. 7 u zápisu. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/303 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup traktoru New Holland 
T3040 – cenová nabídka 6. 10. 2015 - 665 tis. Kč vč. DPH. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 
10/304 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu Výboru ces-
tovního ruchu.
10/305 - Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu ze Školské 
rady. 
10/306 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odměnu ve výši jednoho 
měsíčního platu pro místostarostu Ing. Kříže. 
Pro: 8  Proti: -  Zdržel se: Ing. Kříž 
10/307 - Zastupitelstvo města Železná Ruda žádá o zlepšení stavu vysílání TV 
signálu a pověřuje správní odbor vyjednáním této záležitosti. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 

Usnesení ze zasedání č. 11
Přítomni:   pp. Kříž, Roubal,  Šnebergr, Sekyra M., Mareš, Sekyra A., Papež, 

Kořán, Navrátilová, 
Nepřítomni: pp. Lehká, Smola 
Omluveni: pp. Brož, Horek 
Doba konání:  21. 12. 2015, 12:00 hod. 
11/311 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej traktoru Zetor Horal 
7245 za cenu 181 500,- Kč panu Josefu Majerovi, Petrovice nad Úhlavou č. p. 1, 
340 22 Nýrsko a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: - 

11/312 - Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uplatnění předkupního prá-
va dle smlouvy ze dne 16. 8.2005 (která je přílohou č. 1 u zápisu) uzavřenou mezi 
městem Železná Ruda a společností Jami Just Plzeň s.r.o. na odkoupení pozemků 
za cenu 1 400 000,- Kč, a pověřuje starostu podpisem smlouvy k nákupu pozemků 
v rozsahu předkupního práva. 
Pro: 9  Proti: -  Zdržel se: -

Dokončení ze strany 2

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města
Železná Ruda č. 10 a č. 11

Již 4 roky fi rma Trigema vytváří 
podmínky pro výstavbu nových vleků 
a sjezdovek v lyžařském areálu Sa-
moty. Firma, za plné podpory města, 
získala potřebné pozemky a veškerá 
povolení, včetně vyjádření EIA o vli-
vu na životní prostředí. Vše se vyvíjí 
dobře, až na jedno povolení od NP 
Šumava, na které se stále čeká. Jed-
ná se o povolení k využití přibližně 
dvou set metrů lesa jako sjezdovky 
a výstupní stanici lanovky, s návaz-
ností na současnou „lyžařskou magis-
trálu“. Nezbývá než doufat, že se vše 
podaří dotáhnout do zdárného konce 
a brzy budeme moci využívat moder-
ní areál s několika vleky, sjezdovka-
mi a snow parkem. Ofi ciální stránky 
s dalšími vizualizacemi naleznete na 
drese: www.samoty.cz         (fb)

Tenkrát / teď - Hotel Slávie v centru Železné Rudy     (fb)
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Tak jsme prosinec, Vánoce i oslavy konce roku a příchod roku nového přežili vesměs bez úhon a závažných výjezdů, až na jednu dopravní nehodu, 
při které bylo zraněno 5 osob. Doufáme, že i vám se vstup do nového roku povedl a budeme se setkávat jen u tohoto zpravodaje, nikoliv u skutečných 
událostí.

Prosinec 2015

3 x dopravní nehoda                    3 x požár
13. 12. – Asistence ZZS s transportem pacienta do sanitního vozu.
14. 12. –  K odstranění neznámé látky ze silnice jsme vyjeli na křižovatku na Ger-

lově Huti. Zde se na silnici nacházela rozlitá malířská barva, kterou jsme 
pomocí vysokotlakého proudu vody z vozovky umyli.

29. 12. –  Ke střetu dvou osobních automobilů jsme vyjeli na Slučí tah, na silnici 
do Sušice. Při nehodě došlo ke zranění celkem pěti pasažérů. Naštěstí 
se jednalo o lehčí zranění, přesto ale účastníky odvezla ZZS k ošetření 
/ vyšetření do nemocnice. Havarovaná vozidla byla zabezpečena proti 
vzniku požáru a po vyšetření události jsme asistovali u vyproštění vozi-
del a jejich naložení odtahové službě.

30. 12. –  K otevření bytu za asistence Policie ČR jsme vyjeli na Špičák. Majitel 
měl zabouchnuté dveře a uvnitř bytu důležité léky pro své dítě.

Rok 2015 v souhrnu
Jako sbor dobrovolných hasičů jsme také pořádali, nebo se účastnili mnoha akcí. Ať to byl hasičský bál, dětský den, stavění májky, Železnorudské 

slavnosti, nebo třeba krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Stejně tak jednotka, kromě zásahů, provedla několik vý-
cviků. Záchranu osob jsme trénovali tradičně na Špičácké sedačkové lanové dráze pod dohledem Horké Služby, výcvik záchrany osob z hořící budovy 
proběhl v budově bývalé základní školy, několik výcviků záchrany osob z havarovaných automobilů po dopravních nehodách jste mohli sami spatřit 
– jako ukázku dětského dne nebo Železnorudských slavností. Další školení proběhla formou stáží na ZZS v Plzni, nebo u HZS Klatovy.

Do nového roku nyní vzhlížíme s reálnou možností získání dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která byla postavena v 70. letech minulého 
století a již dlouhá léta nevyhovuje potřebám jednotky, ani sboru. Stejně tak budeme doufat v získání novější zásahové techniky, která by mohla být 
převedena od HZS, či získána nová, díky evropským dotacím. 

Celkem jsme zasahovali u 126 událostí. Níže přinášíme krátký souhrn těch nejzávažnějších, nebo naopak nejúsměvnějších.

Požár (9)

Dopravní nehoda 
(20)

Technická pomoc 
(79)

Únik látek (15)

Planý poplach (3)
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  9. 1. 2015 –  Vyjeli jsme k dopravní nehodě vlaku, který narazil do spad-
lých stromů mezi Hojsovou Stráží a Špičákem. Naštěstí ne-
došlo k vykolejení vlaku ani zranění cestujících. 

11. 1. 2015 –  Obdobná nehoda, kdy došlo k najetí vlaku do spadlých stro-
mů přes koleje. Po vyšetření nehody drážní inspekcí byly 
stromy odstraněny, a jelikož nedošlo k vykolejení vlaku, 
mohl pokračovat v cestě.

  7. 4. 2015 –  Došlo k požáru chaty na Špičáku. Majitel přišel v okamžiku, 
kdy docházelo k rozvoji požáru a stihl jej lokalizovat včas, 
avšak došlo k udušení psa, který v chatce přebýval. Jelikož 
se chata nacházela v lesích, kam nebylo možné dojet, bylo 
nutné natáhnout přes 200m hadic k uhašení požáru. 

21. 4. 2015 –  Hrozivě vypadající dopravní nehoda nákladního automo-
bilu do stromu před Hojsovou Stráží. Řidiči se naštěstí nic 
nestalo.  

  7. 5. 2015 –  V nočních hodinách došlo k rozsáhlému požáru stavebních 
buňek a dodávky u Alžbětínského nádraží. Na místě zasa-
hovala také jednotka z Bavorské Rudy, Hartmanic, Hojsovy 
Stráže… 

17. 6. 2015 –  K vážné nehodě motorkáře na Nejvyšším bodu jsme vyjeli 
společně s ZZS ŽR. Na místě byla u zraněného několik de-
sítek minut prováděna kardiopulmonální resuscitace, avšak 
neúspěšně. 

28. 8. 2015 –  Dvoudenní zásah u převráceného jeřábu. K jeho převráce-
ní došlo při stavbě mostu pro cyklostezku na Nové Hůrce. 
Únik provozních kapalin do potoka byl téměř nulový, avšak 
bylo třeba vyčkat do příjezdu těžké techniky, který 30 tuno-
vý jeřáb z potoka vyprostil.  

  3. 9. 2015 –  Dá se říci, že toto byl výjezd, kde jsme pouze opravili okap. 
Při prudkých deštích došlo k jeho utržení a zatékalo do re-
staurace na Špičáckém nádraží.

14. 9. 2015 –  Poněkud úsměvný případ, kdy jsme pomáhali Městské Po-
licii lovit jezevce z kanalizace. 

28. 9. 2015 –  K požáru kuchyně jsme vyjeli do bytovky v ulici Šumavská. 
Pomocí vysokotlakého proudu byl rozvíjející se požár uha-
šen. Při požáru bylo evakuováno 6 osob.

5. 11. 2015 –  Dopravní nehoda osobního automobilu, který srazil na Nové 
Hůrce koně. Zvíře bylo na místě mrtvé, posádce vozu se 
naštěstí nic nestalo.

Změna u hasičů
Ke dni 1. 1. 2016, po více než patnácti letech „služby“, opustil pan 

Josef Jaroš funkci velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v Že-
lezné Rudě. Svůj post předal, po dohodě se starostou města Železná 
Ruda p. Michalem Šnebergrem, Patriku Soukupovi. Po dobu velitel-
ské činnosti pana Jaroše proběhlo v jednotce několik výrazných změn, 
které zásadně ovlivnily fungování jednotky. Výčet veškerých činů by 
zajisté obsáhl několik stran, a proto uvádím jen ty opravdu podstatné. 
Asi pro všechny viditelná změna byla obnova již zastaralého vozového 
parku. Díky úspěšným jednáním a náklonnosti vedení města Železná 
Ruda (která přetrvává neustále) byla v roce 2001 pořízena repasovaná 
cisterna Tatra 815. V roce 2004 byl pořízen rychlý zásahový automo-
bil Nissan, a následně v roce 2007 cisterna Tatra Terrno. Techniky, 
která byla obměněna či doplněna, je samozřejmě daleko více. Další 
zásadní krok p. Jaroše byl zavedení systému pohotovostí a zajištění 
stálé akceschopnosti jednotky pro výjezd k mimořádné události, což je 
v dnešní době nesnadný úkol a velitel jednotky za to zodpovídá. Toto 
jsou ale změny, které nejsou pro občany Železné Rudy až tak viditelné. 
O tom, že se p. Jaroš zasadil o další nákup vybavení (ať ochranných 
prostředků pro hasiče či dalšího věcného vybavení pro zásah) již dále 
psát nebudu, výčet by byl opravdu obrovský. Za jeho „velitelské služ-
by“ jednotka vyjela k bezmála dvěma tisícům událostí, které vždy 
úspěšně zvládla. Velitel, p. Jaroš, obětoval této činnosti opravdu mno-
ho času, který je v dnešní době tak cenný. Jeho odhodlání, schopnost 
zapálit se pro věc, a každou, někdy i nesnadnou situaci dotáhnout vždy 
do konce, bylo tak silné, že svůj osobní život nezřídka odsouval až na 
druhou kolej.  Josef Jaroš samozřejmě dále zůstává aktivním členem 
jednotky ve funkci velitele družstva, takže to není úplný konec jeho 
práce u hasičů. 

Za veškerý čas a obětavou práci mu velmi děkují všichni hasiči. 
DĚKUJEME!!                                    Patrik Soukup, velitel jednotky

Zpravodaj Filip Brož

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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„Ateismus není problém, mnohem horší je lhostejnost,“ říká Vendelín Zboroň, 
duchovní správce farnosti Železná Ruda.

s panem Vendelínem Zboroněm, knězem a duchovním správcem farnosti v Železné Rudě a okolí, 
trpělivým posluchačem, milým vypravěčem a laskavým, chápajícím člověkem.

ŽZ: Dobrý den pane faráři. Oslovuji vás správně? 
VZ: Oslovení farář vychází z historického původu. Farář je označení 
duchovního, který je pověřen biskupem, aby byl farářem určité farnos-
ti. Pokud ovšem kněz dostane status faráře, znamená to, že by již měl 
být na tom místě trvale. Ale biskup potřebuje mít kněze fl exibilního, aby 
jej mohl kdykoliv a kamkoliv přeložit. Proto nám biskup přiděluje statut 
duchovního správce - administrátora a tak může s knězem volněji mani-
pulovat.

ŽZ: Aha, ovšem farníci vás asi neoslovují pane duchovní správče, že? 
To by bylo poněkud zvláštní. 
VZ: Běžné oslovení je „pane faráři“. Nebo také „otče“. Ale na „faráře“ 
slyší každý… (úsměv).

ŽZ: Jsem ráda, že jste souhlasil s rozhovorem pro ŽZ. Tušíte, na co 
se vás chci ptát?
VZ: Netuším, netuším… (smích).

ŽZ: A jsou nějaké oblasti, na které nechcete, abych se ptala?
VZ: Jedině snad na něco, co by mělo zůstat utajeno, například na obsah 
zpovědního tajemství… tam bych rozhodně mlčel.

ŽZ: Jak se člověk stane farářem? Jak k tomu dospěje vnitřně a jak 
po stránce vzdělání?
VZ: Kněžství jako takové není zaměstnání, ale povolání. Ten, kdo se roz-
hodne být knězem, tak to neučiní na základě vlastního chtění - někdo 
chce být truhlářem a rozhodne se pro truhlařinu, někdo zedníkem a učí 
se na zedníka. Knězem se člověk stane na základě vnitřního povolání, na 
základě takového vnitřního vocare Dei (= volání Boží), které člověk za-
chytí a nějak na to reaguje. Může s tím mít i problémy. Vlastní představa 
toho člověka o životě může být úplně jiná. Já osobně jsem s tím zápasil 
dlouhou dobu. Řekl bych, že to byl zápas s Bohem, kdy jsem na jedné 
straně cítil to vnitřní volání, že bych měl darovat svůj život Bohu a spojit 
svůj život s posláním služebníka božího. Na druhé straně jsem měl vnitřní 
touhu patřit své rodině, mít svoji ženu, děti - dokonce hodně dětí, já jsem 
z početné rodiny. Tato představa u mne zakořenila již v dětství. Byla tam 
touha po otcovství a touha starat se o rodinu. To byl ten zápas s Bohem. 
U mne to bylo tak nějak „nahoru dolů“. První setkání s představou, že 
bych mohl být knězem, pochází z doby mých 15 let. Pocházím z Krko-
noš, měli jsme hospodářství, do r. 1982 jsme stále hospodařili, a bylo to 
velmi tvrdé.

ŽZ: Navzdory komunistům?
VZ: Ano, ano… tam byly samé kopce, JZD o nás ani moc nestálo, tam se 
s technikou moc nemohlo. Tak nás nechávali… Byla to velmi tvrdá práce, 

vše se dělalo ručně a sváželo koňmi. Otec pochá-
zel ze Slovenska, a vždy vyznával, že „dokud máš 
půdu, máš jistotu“. Myslel tím jistotu obživy.

ŽZ: A jak do tohoto prostředí vstoupil ten 
Bůh?
VZ: Do našeho kostela přišel v r. 1968 nový pan 
farář, páter Jan Kusý. Začal opravovat kostel 
a pozval si tam tři bohoslovce, jeden z nich byl 
Petr Němec. My jsme jim tam jako kluci pomá-
hali. Do té doby jsme se s žádnými mladými bo-
hoslovci nesetkali. V té době nás tedy uchvátili 
tím, jak byli sečtělí a vypravovali o Bohu. Když 
jsme se pak loučili, tak se jeden z nich - tehdy 
bohoslovec dnes již páter Verner Horák - zeptal, 
kam půjdeme po základní škole. U nás doma nás 
do školy nikdo moc nehonil, hlavně jsme doma 
museli odvést kus práce, a tak jsem se chystal do 
učení na automechanika, protože tam chtěl jít můj 
spolužák. Takže jsem odpověděl, že půjdu do uče-
ní a Verner se podivil, že by to byla škoda, když 
mám tak pěkné známky. Moc jsem se doma neu-

čil, šlo mě to nějak samo. Hodně jsem četl, proto jsem také většinou pásal 
krávy. Tehdy nebyly ohradníky jako dnes. Vypásávaly se příkopy, cesty, 
pastvišťata – neobdělávatelné úhory. Měli jsme 7 krav. Člověk musel být 
stále kolem nich. To nikoho moc nebavilo. Ale mě ano, protože jedině 
u toho se dalo číst. Proto jsem měl asi tak dobrou paměť na učení. A páter 
Kusý řekl: „No to je výborné, půjdeš na gymnázium a potom na kněze. 
Jo, a přihlaš se na latinu, ta se ti bude na teologii hodit.“ Nebral jsem to 
vážně. Já a kněz? Srdečně jsme se tomu zasmáli a šli domů. Ale pak mi to 
nedalo. Začal jsem se za to modlit a chtěl jsem slyšet od Boha odpověď, 
co mám vlastně dělat, jak se rozhodnout. Denně jsem se za to modlil 
Otčenáš, aby mě Bůh ukázal, zda mám být knězem - ale dobrým knězem, 
nebo otcem.
Pak jsem si podal přihlášku na gymnázium a byl jsem bez problémů 
přijat. Ovšem učení bylo těžší a moje známky se horšily. Mně to vadilo 
a začal jsem pochybovat, zda jsem do té školy měl jít. Otec však zavelel, 
že když jsem se na to dal, tak to musím vydržet. Máma byla shovívavější. 
Diplomaticky mi poradila, abych to vydržel do konce roku a pak ať se roz-
hodnu. To mě upokojilo. Začal jsem se tedy opravdu učit. Postupně jsem 
se naučil učit, dokonce mě to i začalo bavit. Škola mě začala jít, známky 
se zlepšily. Začalo se mě dařit a myšlenka na kněžství mě opustila, svět 
byl tak lákavý! Ale vždycky, když mi bylo ouvej a měl jsem těžší období, 
tak jsem se zase obracel k Bohu a sliboval, že když mě dá sílu a zvládnu 
to, tak že tím knězem opravdu budu. Ale od druhého ročníku jsem už 
na kněžství vůbec nepomyslel. A pak se přiblížila maturita, dostal jsem 
strach, zda to zvládnu a opět jsem se modlil a sliboval, že když mi Bůh 
pomůže, že tedy budu knězem. Maturita dopadla výborně a co dál? Opět 
jsem pochyboval, zda celibát je to pravé. Dal jsem si čas na rozmyšlenou.

ŽZ: …a šel jste studovat Vyšší odbornou školu, obor programátor.
VZ: Přesně tak. Do Mladé Boleslavi. Tam jsem měl dobrý podnájem. Ve 
Škodovce jsem si sehnal brigádu na pátek odpoledne a sobotu, a vydělá-

ROZHOVOR

Th. Mgr. Vendelín Zboroň
• Žije ve Velharticích
• Pochází z Krkonoš, narozen v r. 1957
•  Absolvent gymnázia, Vyšší odborné školy v Mladé Boleslavi a Teologické 

fakulty Univerzity Karlovy
•  Původním povoláním programátor, knězem je již 30 let
•  Spravuje farnosti - Železná Ruda, Čachrov, Javorná, Zhůří, Velhartice,  

Hlavňovice, Hory Matky Boží 

Pokračování na straně 7



STRANA 7ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ

val si tak na ubytování a školu, abych nezatížil fi nančně rodiče, protož ti 
měli spoustu výdajů s dalšími sourozenci. Tuto školu jsem zvládal jako 
premiant. Když jsem nastupoval, doufal jsem, že dozraji a vše se vyjasní. 
Ale nebylo tomu tak. Naopak, seznámil jsem se tam s jednou dívkou. 
Ovšem byl jsem zklamán, neboť ta dívka souběžně chodila ještě s jedním 
chlapcem u nich doma. Nechtěl jsem být jenom klukem do nepohody, 
chtěl jsem vážnou známost. Rozhodla se pro toho druhého. To mě velmi 
bolestně zasáhlo, protože jinak mluvila a jinak jednala. Uvědomil jsem si, 
jak krutá je láska, která není milována. Když člověk přichází k někomu 
se srdcem na dlani a on mu jej sfoukne. Cítil jsem to jako velkou bolest 
a zradu. Řešil jsem to v modlitbách a tam jsem se prvně vnitřně setkal 
s Kristem. Tam vznikla moje první osobní láska k němu, ta pravá, která 
nezklame, ta, kterou jsem hledal. Ale stále jsem ještě nebyl rozhodnut 
a měl jsem před sebou vojnu. 

ŽZ: A kam jste šel na vojnu?
VZ: Na začátku do Prešova. To bylo pro mne hrozně daleko. Daleko od 
domova, já jsem byl takový citlivý, všechno jsem prožíval - odloučení od 
rodiny apod.

ŽZ: A u jaké jste sloužil zbraně?
VZ: Byl jsem průzkumník. V Prešově jsme dostali základní výcvik. Na-
šim úkolem bylo na rádiových vlnách odposlouchávat cvičení zahranič-
ních jednotek. Já jsem byl určen pro odposlech amerických jednotek. Se 
sluchátky na uších se projíždí určitý rádiový rozsah, když se zachytí ně-
jaká stanice, tak se natáčí probíhající hovor, pak se to písemně zpracuje 
a odešle na velitelství…

ŽZ: No to jste byl skoro špion…
VZ: No asi jo. Ale ani jsem to netušil. Prostě jsem byl na vojně. Povinné 
zlo, které nejde obejít. Byl tam na štábu jeden absolvent (= vysokoškolák 
na vojně), Slovák, který za mnou jednou večer přišel a povídá: „Vende-
líne, ty jsi věřící?“ A já říkám: „Ano, jsem.“ A on mi ukázal papír s mým 
posudkem z mé rodné obce. Tam stálo, že jsme bigotně věřící rodina… 
no hodnocení hrozné. Slíbil mi, že to zlikviduje, a to mě asi zachránilo, 
že jsem zůstal u těch průzkumníků. Tam jsme poslouchali staré pásky 
s „Amíky“, tak jsme jim říkali a tím se brousila jazyková znalost. Po této 
„péešce“ jsem byl přeřazen do Kašperských Hor. Tam byla velmi tvrdá, 
„mazácká“ vojna. Náš velitel byl rozumný chlap a s vojáky to uměl. Byl 
si vědom toho, že když dá pravomoc těm starším vojákům, „mazákům“, 
tak ti mladí vojáci budou šlapat jako hodinky. Ale když pak byl člověk 
mazákem, tak to už byla pohoda. No a ve chvílích, kdy ta vojna byla tvr-
dá, tak jsem zase smlouval s Bohem, že když mě dá sílu, tak já tedy tím 
knězem budu…

ŽZ: Vy jste, pane faráři, hodně v průběhu mládí sliboval…
VZ: …no, to ano, stále jsem smlouval s Bohem. Ale k vojně. Pak v tom 
dalším roce už to bylo lepší. Chodil jsem na vycházky, pokukoval po děv-
čatech a říkal jsem si: „Ne ne..kdepak, já mám se sebou jiné plány...“ 
V Kašperkách byl ovšem velice dobrý kněz, páter František Novák, 
u kterého jsem měl takové útočiště. Tam jsem chodíval často a moc rád. 
Páter František byl skutečně skvělý člověk, uměl úžasným způsobem za-
ujmout mladé kluky, s mnohými jsem se u něj seznámil, a tak jsem díky 
němu tu vojnu prožil celkem dobře. Vojna se blížila ke konci a já jsem 
měl pořád někde vzadu tu myšlenku na kněžství. Pořád jsem nevěděl, 
jestli ano, nebo ne, ale spíš že ne… Jenže jednou za mnou do Kašperek 
přijel ten zmiňovaný bohoslovec, nyní už kněz Petr Němec a přivezl mi 
přihlášku do semináře. Tehdy byla taková tuhá zima a oni měli cestou 
nehodu, která je zpozdila, a tak se u mne mohli zdržet asi jen půl hodiny. 
„Tady máš přihlášku, tady to vyplň a pošli to na tuhle adresu...“, a odjeli. 
Já tam zůstal sám. Sám s tím papírem, s přihláškou do semináře a říkal 
jsem si: „Co teď?“ Padlo to na mě a já jsem pochopil, že ten krok už 
udělat musím, že žádné další oddalování už není možné, to by bylo do 
nekonečna. Tak jsem šel o vycházce k páteru Františkovi a ptal jsem se 
ho, co mám dělat. A on řekl: „No, co bys dělal. Vyplníme to, pošleme, 
a buď to dopadne, nebo ne. Uvidíš.“ Tak jsem řekl, že ano. A také jsem si 
pro sebe řekl, že když mě přijmou napoprvé, tak tam být mám, když ne, 

tak tam být nemám. Ale vnitřně jsem o tom všem stále přemýšlel, rodinný 
život mě skutečně lákal. Zajímavé bylo, že až když jsem přihlášku podal, 
najednou to ze mne spadlo a vše bylo jasné. Budu knězem. Dokud člověk 
ten krok do tmy neudělá, nemá jistotu.
Jednou jsme měli opět službu na „kopci“. To byl Poledník, tam bylo naše 
stanoviště pro odposlechy. Točili jsme se po týdnu. Bylo to dost náročné. 
Osm hodin u radiostanice s prstem na magnetofonu a sluchátky na uších, 
osm hodin zpracovávání, to bylo vždycky delší, protože se hodně listova-
lo ve slovníku a často se to těžko vytahovalo ze šumu a osm hodin spán-
ku, a toho bylo hodně málo. Kdo přišel po týdnu z „kopce“, měl volno. 
Výkonný praporčík „suprák“ (= voják, před civilem) mně napsal službu 
dozorčího roty, i když jsem měl právo na volno po službě. Služba dozor-
čího ze soboty na neděli byla nejtěžší, protože velení tam nebylo a supráci 
přicházeli z vycházek dlouho, opilí a dělali na rotě „bordel“. A kdo za 
to může? No samozřejmě dozorčí, ten si má zjednat pořádek. V pondělí 
jsem měl nastoupit dovolenou, během níž jsem chtěl absolvovat přijíma-
cí zkoušky do semináře. Tak jsem se tomu vzepřel, řekl jsem, že nikam 
nepůjdu a šel jsem trucovat na pokoj. Zcela proti očekávání se na rotu 
dostavil velitel. Nebylo to obvyklé. O víkendech na rotu nikdy nechodil. 
A jelikož jsem jako dozorčí nenastoupil - frajersky jsem odmítl - velitel 
mě okamžitě poslal do basy. V té base to byla pro mne taková Jobova noc. 
Seděl jsem tam na pryčně a přemítal, jak jsem si to pokazil, protože mi 
bylo jasné, že mám po dovolené. Hodně jsem si to vyčítal. „Bože, když 
už jsem konečně pochopil, kam mě voláš, tak si to takhle zavařím.“ Druhý 
den jsem šel na raport k veliteli. Velmi pokorně jsem mu vysvětloval, proč 
jsem odmítl tu službu. Že přijímám jakýkoliv trest, hlavně, aby mě pustil 
na dovolenou a vysvětlil jsem mu důvod, proč mě na ní tak záleží. On 
řekl, že mám sice pravdu, ale takhle že se to dělat nedá. Nejprve jsem měl 
nastoupit a pak si stěžovat. Byl jsem celkem spolehlivý voják, měl jsem 
také „body“ za literární činnost s dětmi v rámci útvaru a tak. Nakonec to 
dopadlo dobře, na dovolenku jsem jel a přijímačky udělal. Když jsem se 
po týdnu večer vracel z dovolené, tak se mě dozorčí u stolku ptal, jestli 
to už vím. Nevěděl jsem co, očekával jsem, že mi po tom, co se dozvědí 
o mém úmyslu studovat teologii, zakáží jezdit na „kopec“, takže jsem mu 
jen tak přes rameno odpověděl, že jo, že jsem to čekal. Druhý den jsem 
šel na hlášení k veliteli a tam jsem se dozvěděl, že mě povýšil na četaře, 
abych měl na vojně větší příjem, že budu potřebovat na studiích peníze. 
Ten velitel byl fantastický, opravdu skvělý člověk.

Pokračování rozhovoru s panem Vendelínem Zboroněm
naleznete v dalším čísle ŽZ.

Pro ŽZ se ptala Světluše Chabrová

Dokončení ze strany 6

„Ateismus není problém, mnohem horší je lhostejnost,“ říká Vendelín Zboroň, duchovní správce farnosti Železná Ruda.
Rozhovor s panem Vendelínem Zboroněm, knězem a duchovním správcem farnosti v Železné Rudě a okolí, trpělivým posluchačem, 

milým vypravěčem a laskavým, chápajícím člověkem.

Fara ve Velharticích
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Šumavský koutek zoologa Luňák červený
Krásně vybarvený dravec, který osídlil Šu-

mavu poměrně nedávno. První zjištěné hníz-
dění v Čechách pochází z roku 1979, kdy bylo 
hnízdo objeveno u Horažďovic. Od této doby 
se postupně rozšiřuje a dnes se s ním můžeme 
setkat i v nižších polohách Šumavy.

Luňák je poměrně velký dravec. Trochu vět-
ší, ale štíhlejší než káně. Nejlepším rozpozná-
vacím znakem za letu je silně vykrojený ocas. 
Je převážně tažný a zimuje v jihozápadní Evro-
pě. Na hnízdiště přilétá koncem měsíce března 
a v tu dobu jej můžeme pozorovat při překrás-
ných svatebních letech. Využívá vzdušných 
proudů a celé hodiny, aniž by mávnul křídly, 
krouží ve spirálách nad svým teritoriem. Hnízdo 
staví na vysokých stromech, nebo využívá sta-
rých hnízd jiných dravců, která vystýlá neuvěři-
telným materiálem. Jak píše dr. Hanzák: „Pokud 
jde o hnízdění, je luňák červený podivný patron, 
který používá k vystlání svého hnízda neuvěři-
telného materiálu. Nanese na ně staré hadry, 
papír, kosti, zbytky gumy, kousky drnu, kůže, 
slámu, suchý trus, takže jeho hnízdo je vlast-
ně malou sběrnou surovin.“ Snáší 2 - 3 vejce, 
z nichž se asi za měsíc líhnou malí luňáčci. 
V potravě není luňák nijak vybíravý. Chytá 
drobné obratlovce, především hlodavce, krtky, 

ještěrky a hady, žáby, větší hmyz i mladé ptáky. 
Protože není dobrý lovec, nepohrdne ani zdech-
linami a v době hnízdění olupuje o kořist ostatní 
dravce. 

Koncem léta, začátkem září, vytváří malá 
hejna a stěhuje se na jih. Ještě o jedné velice 
zvláštní vlastnosti luňáka červeného se mu-
sím zmínit. Je to náš jediný pták, který cítí li 
se ohrožen, staví se mrtvým. Před dvěma roky 
jsem byl zavolán, abych si přijel pro káně, která 
je asi přiotrávená. Po příjezdu jsem zjistil, že se 

nejedná o káně, ale krásně vybarveného luňáka 
červeného, který ležel v králíkárně v posledním 
tažení. Protože jde o vzácného dravce, rozhodl 
jsem se, že jej vezmu alespoň na preparaci do 
našeho muzea. Jeho bezvládné tělo jsem uložil 
do přepravky a odjel domů do záchranné stani-
ce. Tam jsem „umírajícího“ luňáka položil do 
prázdné voliéry, ve které zůstala dvě krmná ku-
řata. Asi za hodinu jsem šel zkontrolovat jeho 
zdravotní stav s tím, že bude li mrtvý, uložím jej 
do mrazáku na následnou preparaci. Luňák stále 
žil, ale ležel na zádech s otevřeným zobákem 
a vytřeštěnýma očima. Jedno kuře však chy-
bělo. Za další hodinu se situace opakovala, ale 
zmizelo i poslední. Chtěl jsem věci přijít na 
kloub a tak jsem skoro mrtvému luňákovi před-
hodil další kuřata, schoval se a z dálky pozoro-
val. Asi za 20 minut luňák vyskočil jako by nic, 
popadl kuře, sedl si na větev a začal ho požírat. 
Měl jsem radost a šel jsem se na „uzdraveného“ 
svěřence podívat. Jen mě spatřil, skočil (spa-
dl) z bidla, převrátil na záda a celá situace se 
opakovala. Trvalo asi 14 dní, než si zvykl a po 
mém příchodu se choval normálně. Jde o zvlášt-
ní obranný refl ex, který se vzácně vyskytuje 
i u jiných živočichů.                 Ivan Lukeš, zoolog 

Muzeum Kašperské Hory 

Prosinec v knihovně začal dívčím téma-
tem, protože se konalo Barbie odpoledne. Se-
šly se zde slečny z páté třídy už oblečené jako 
Barbie, takže zde převládala růžová barva 
a sukýnky. Malovaly zde nejen na papír, kde 
zkoušely namalované Barbie navrhnout ty nej-
krásnější a nejdůmyslnější šaty, ale namalovaly 
si i nehtíky a vyzkoušely si nalíčit i obličej. 
Vše samozřejmě v žertovné náladě a odpoví-
dající jejich věku. Po všem tom malování ještě 
chybělo vyrobit si patřičný účes a mohly vy-
razit na molo. Nacvičily chůzi s rovnými zády 
a knihou na hlavě, což by se jim mohlo hodit 
i v běžném životě.

A protože Barbie jsou nejen krásné, ale 
i vzdělané a umí krásně číst, tak i my jsme si 
přečetly úryvky z knížek, které děvčata vybrala, 
a zahrály jsme si vědomostní kvíz.

Nakonec holky dostaly malé dárečky ve sty-
lu Barbie, a protože už bylo pozdě, tak odešly, 
doufám, že spokojeně, domů. 

V týdnu před Vánoci se také vrátili do 
knihovny Broučkové z mateřské školy a před-

nesli básničku, kterou slíbili, že přednesou jako 
vánoční dárek knihovně. Což se jim moc po-
vedlo! Za odměnu dostali něco sladkého na zub 
a pod stromeček ve školce dvě pohádkové kníž-
ky. 

Doufám, že každý pod tím svým stromečkem 
našel alespoň jednu knihu a pokud ne, určitě 
se zastavte v knihovně, pod tím knihovnickým 
Ježíšek nadělil spoustu krásných knih, které 
se těší, až je některý z čtenářů vezme do ruky 
a začte se do jejich příběhů.

A protože si lidé dávají do nového roku před-
sevzetí a jedno z nich určitě zní -naučím se cizí 
jazyk! – leden se tedy nese v knihovně ve zna-
mení cizích jazyků.

S úsměvem se naučíte německy od Dany Dr-
mlové, ruštinu zvládnete za 24 dní (Marija Ka-
guševa), angličtina je zde v kostce od Kateřiny 
Klášterkové i pro začátečníky od Alison Romer, 
a na závěr nové učebnice: Angličtina, Němčina, 
Francouzština a Ruština pro samouky. Na matu-
rující ročníky čekají knihy: Angličtina ke státní 
maturitě a přijímačkám na VŠ (Vladimíra Lokšo-
vá) a Maturitní otázky – angličtina (Tomáš Jacko 
a kolektiv). Tyto knihy samozřejmě může vyu-
žít i „nematurant“. 

Do nového roku vám přeji splněná přání 
i předsevzetí, lásku, radost, smích a žádnou bo-
lest.     Text a foto Aneta Šárka Soukupová, 

knihovnice

Barbie a Broučkové v knihovně
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Poděkování
Třída Sluníček si v mateřské škole 
užila velkou ježíškovskou nadílku 
pod vánočním stromečkem, spolu 

se svými rodiči. Moc rodičům děku-
jeme za nemalou částku, kterou 

přispěli k naší velké radosti. 
Děkujeme.    Sluníčka

Krmítko
V prosinci jsme dostali do mateřské školy 

milý dárek. Žák osmé třídy Matyáš Garba vy-
robil ve škole, pod vedením pana učitele To-
máše Šafaříka, krásné krmítko pro ptáky, které 
nám daroval. Krmítko jsme zavěsili na strom 
ve školkové zahradě a děti ze všech tříd mohou 
pozorovat, jací ptáčkové jej navštěvují. Paní 
učitelky z mateřské školy obdivovaly, jak je vý-
robek mistrně opracovaný a sestavený. Takové 
krmítko by neuměl vyrobit i leckterý dospělý. 
Děkujeme Matyášovi za pěkný dárek a přejeme 
mu hodně úspěchů ve škole i mimo školu. Ta-
ková šikovnost a zručnost, jakou má Matyáš, se 
mu vždy v životě hodí! 

Text a foto L. Havelková, MŠ

Internet zdarma pro občany Železné Rudy
Město Železná Ruda a společnost ZRuda.net přináší občanům města možnost připojit se k interne-

tu zdarma. Pokud tedy nemáte žádné připojení a postačí vám základní rychlost, je toto ideální volba.
Jedná se o bezplatné připojení, tedy bez jakéhokoliv měsíčního paušálu. Jediný poplatek, který je nutno zaplatit, je za samotnou instalaci, tedy 

za poskytnutí přijímače a montáž. Čím více zájemců o připojení se najde v jednom domě, tím menší instalační poplatek vyjde na jedno připojení. 
Základní přenosová rychlost, která je zdarma, může být za zvýhodněný měsíční paušál navýšena. Možnost připojení a další podrobnosti Vám 

sdělí spolumajitel fi rmy p. Toman na tel. čísle 608 776 776.

Fandovo vánoční ohlédnutí…
Vážení přátelé,
venku prší, zelená se tráva, soused pase dobytek a já přemýšlím, zda upéct 

beránka, uplést pomlázku nebo se přizpůsobit a oslavovat Vánoce, i když 
to s počasím na ně nevypadá. Vzpomínám, kolik bylo sněhu v dobách, kdy 
jsem byl malý kluk, věřil na Ježíška a pravidelně se večer modlil, aby mně 
něco přinesl a dokonce i svoje chování jsem značně zlepšil. Moje první dět-
ská modlitba byla: Andělíčku můj strážníčku... a v době, kdy jsem důchodce, 
jsem si ji i pro vás upravil tak, jak ji najdete níže.

Od října na mě v obchodech civí Santa Klaus, hrají tam americké koledy, 
snad se dožiju i toho, že si kvůli kšeftu cizácké super a hyper markety pospí-
ší a dědek pojede se sobím spřežením v plavkách. Zvolil jsem proti formě 
takovýchto Vánoc malý, soukromý protest a napsal „Vánoční protestsong“ 
a vám jej posílám jen jako rýmovačku.
Nejstarší Fanda Strnad Vás zdraví a přeje ZDRAVÍ - ZDRAVÍ - ZDRAVÍ

Když jsem býval malý kluk,
nebylo mně tenkrát fuk,
že ve škole kluci, holky,
tančili jsme kolem jolky.
Každým rokem mezi nás,
chodil divnej děda Mráz.

Teď, když už jsem důchodce,
chci zas české Vánoce.
S Ježíškem a stromkem pouze,
nenávidím Santa Klause.
Od září je v Čechách zas,
vypadá jak děda Mráz.

Chtěl bych vrátit zase zpátky,
Americe její svátky:
Valentýn, Helovín, díky vzdání
i s krocanem pečeným.

Češi! Prosím velice,
nedělejme opice
a buďme hrdi nejvíce,
že máme české tradice.
V Rusku ať je děda Mráz
a v USA Santa Klaus.

Fandova vánoční
modlitba

Andělíčku, můj strážníčku,
zamkni moji ledničku,

opatruj mě ve dne v noci,
to mám hlad jak čtyři vlci.

Hlady nejsem líný vstát
a festovně se natláskat.

Andělíčku, můj strážníčku,
nezapomeň na mrazničku.
Prožívám ukrutná muka,
při vzpomínce na nanuka.

Andělíčku, můj strážníčku,
zamkni špajsku na petličku.
Čokoládu, chipsy, keks,
mám raději nežli sex.

O Vánocích, to vím zase,
budu se cpát jako prase.
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Soustředění
Stubai

V prosinci, ve dnech 4. - 6. 12. 2015, se 
děti z oddílu sjezdového lyžování TJ TAT-
RAN Železná Ruda zúčastnily lyžařského 
soustředění na rakouském ledovci Stubai. 
Lyžovalo se především na technickém sně-
hu, ale podmínky byly i přes současný prů-
běh zimy velmi dobré. Děti se věnovaly pro-
cvičování základů techniky vedení krátkých 
i dlouhých oblouků. Družstvo nejstarších se 
v nedělním dopoledni, v rámci přípravy na 
zimní olympiádu dětí a mládeže, zlepšovalo 
v obřím slalomu.

V sobotu večer jsme navštívili místní atrakci, 
průvod čertů (Krampuslauf) v Neustiftu, což 
bylo pro všechny velkým zážitkem.

Celé tři dny nám počasí velmi přálo a slunce 
hřálo od rána až do odpoledne. I nedělní návrat 
domů proběhl bez komplikací a celé soustředě-
ní tak bylo úspěšně zakončeno.              

 Text a foto Jiří Najman 

V neděli, 20. 12. 2015, se konal mezinárodní Vánoční trh v Bavorské Rudě. Českou stranu zastupo-
val již tradičně Železnorudský klub. Návštěvníky trhu uvítal starosta Bavorské Rudy Charly Bauer 
(na snímku) s andělem

V nabité aule Základní školy předvedli 21. 12. 2015 starší žáci svůj divadelní um, který měl u diváků 
obrovský úspěch

Sněhová vločka 
– gymnastické závody

Sportovní gymnasti z šumavského okrs-
ku (Janovice, Nýrsko a domácí sportovci) 
se utkali ve školní tělocvičně ve 3. ročníku 
gymnastických závodů. Tato poměrně mla-
dá soutěž letos přilákala 66 závodníků. 

Mladí závodníci, drtivá většina byla děv-
čata, soutěžili v gymnastickém víceboji 
v přeskoku, na hrazdě, na kladině a v akro-
bacii. Rozhodčí byli učitelé tělocviku (Jana 
Prošková, Jaroslav Lehký a Ctirad Draho-
rád, kolegové z Nýrska a Janovic) a také bý-
valé absolventky školy a úspěšné gymnast-
ky, sestry Vrbasovy.

Nejvíce medailí si odvezly gymnastky do 
Nýrska. Z našich závodníků si nejlépe vedl 
Honzík Pscheidt, který vyhrál kategorii nej-
menších chlapců. Velmi pěkného úspěchu 
dosáhla žákyně devátého ročníku Adéla 
Zelenková, která byla těsně druhá v katego-
rii děvčat 8. a 9. třídy. Stříbrnou medaili si 
pro sebe také ukořistila v kategorii děvčat 
4. a 5. třída, naše Anička Ho.

Všichni závodníci si za své sportovní 
výkony odnesli, kromě medailí, hodnot-
né ceny. Účastníci závodů si pochvalovali 
kvalitní soutěž, hezkou a milou atmosféru 
závodu, hezké prostředí školy a tělocvičny 
a již se těší na další ročník závodu v Železné 
Rudě.

Za tým pořadatelů ze základní školy
Ctirad Drahorád
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Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí - zima 2016

 Akce    Pořadatel/místo  Kontakt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 1. Zlatá lyže Šumavy   SC Plzeň / Belvedér  739 389 513
 - Krajský přebor v běhu na lyžích, volně, 10 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. - 24.  1. Šumavský pohárek č. 3   TJ Slavoj / Slavoj (Belvedér)  603 746 614
 - seriál tradičních závodů, obří slalom, žactvo, předžáci 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. 1.  Seat X-perience Road show   SKI&BIKE Špičák  376 397 167
 - testovací jízdy, měřený slalom, auto trenažer …
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 1. Špičácký pětiboj   SKI&BIKE Špičák  376 397 167
 - soutěž pro děti do 14 let o celodenní jízdenku zdarma…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. - 31.  1. VC Škoda    LK Škoda Plzeň / Hojsova Stráž 603 233 961
 1. den klasicky 10 km, 2. den volně 30 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. 2. Eskymácká olympiáda   SDH H. Stráž, Hasičská zbrojnice, 13:00 376 361 227
 - sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. - 7.  2. Šumavský pohárek č. 4   TJ Tatran Žel. Ruda / Pancíř  724 524 652
 - seriál tradičních závodů, obří slalom, žactvo, předžáci
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. - 21.  2. S ČT SPORT na vrchol   ČT Sport / SKI&BIKE Špičák  376 397 167
 - celorepubliková série závodů pro amatéry s možností vyhrát soustředění s reprezentací ČR v lyžování…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlouhodobé akce, výstavy a expozice na Železnorudsku
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království – provozní doba: I - IV: St, So, Ne, 10 - 16
„PÉEFKA“, aneb novoročenky odeslané a přijaté – výstava malíře, ilustrátora a humoristy Josefa pospíchala, 1. 12. 2015 – 28. 2. 2016, 
vestibul radnice Železná Ruda
„Vodní elektrárna Černé jezero“ – výstava Z. Roučky k 85. výročí zahájení provozu, 1. 8. 2015 – 31. 5. 2016, Muzeum Šumavy Železná Ruda 
„Austrálie – fauna a fl ora, Singapur – Jižní Austrálie – Viktoria“ na fotografi ích Václava Chabra v ZŠ K. Klostermanna v Železné Rudě
/ Upřesnění k akcím, příp. jejich doplnění naleznete na www.sumava.net/itcruda/ ITC Ž. Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda@sumava.net / Změna programu vyhrazena!

V Bavorské Rudě se den před silvestrem ko-
nal průvod čertů. A nebyla to jen tak obyčejná 
přehlídka, ale show, při které se pekelníci nebá-
li unášet lidi, zavírat je do klece nebo pořádně 
sešvihat metlami. Stejně tak jim poté nedělalo 
problém udělat si nějaké „selfíčko“ s diváky.  
Velké množství diváků zaskočilo pořadatele, 
kteří s takovou účastí po loňském prvním roční-
ku příliš nepočítali. Dalších 20 fotografi í nalez-
nete na našich stránkách: www.facebook.com/
ZeleznorudskyZpravodaj                             (fb)

Tradiční sjezd pochodní, který se koná každý poslední den v roce na 
nejtěžší Špičácké sjezdovce Šance, se uskutečnil v posledním dni prá-
vě skončeného roku i přes nedostatek sněhu. Tentokráte členové Horské 
služby a jejich kamarádi vyměnili lyže za pořádnou, pevnou obuv a sjez-
dovku sešli pěšky. Akce samotná jakoby přivolala zimu a sníh, neboť 
při začátku „sjezdu“ začalo ko-
nečně sněžit. Divácká účast byla 
opět velmi početná a vypadá to, 
že každý rok sem přichází divá-
ků více a více. Po dojezdu byla 

zapálena číslovka roku nadcházejícího a vatra, u které se mohli diváci ohřát. Na závěr následoval opět velmi 
pěkný ohňostroj. Galerii více než 20 fotografi í z akce naleznete na našich stránkách: www.facebook.com/
ZeleznorudskyZpravodaj (pravou fotografi i u vatry je možno nahradit fotografi í s ohňostrojem – na výšku, dle 
toho která se bude lépe hodit pro sesazení zpravodaje)                                                                                   (fb)
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Ohlédnutí za rokem 2015

Oslavy 25 let od pádu železné opony v Železné Rudě Návštěva partnerského města Zernez ve Švýcarsku

Výstavba Environmentálního centra v Železné RuděRenovace a zateplení Základní školy Karla Klostermanna

Modernizace městské vodárny a její převzetí do péče města Výstavba a provoz sběrného dvora
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