
MĚSÍČNÍK MĚSTA    ◘    ZDARMA    ◘    ROČNÍK VII.    ◘    LEDEN 2007 

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, novoroční přání, předsevzetí, plány i naděje. 

To je typické pro počátek ledna. Zimní sezónu očekávají naši návštěvníci, 
majitelé lanovek a vleků, hoteliéři a všichni, kdo jsou na turistice spojené 
s jinými sporty závislí. Zima se zatím nedostavila!? Zastupitelstvo schválilo 
na svém posledním veřejném zasedání v minulém roce změnu územního 
plánu a ti, kdo tuto problematiku sledují, dobře vědí, že změny v ní 
obsažené podporují rozvoj území Železnorudska a jeho větší nabídku. 
Probíhá dořešení problémů bránících vydání územního rozhodnutí na 
rekonstrukci sedačkové lanové dráhy na Pancíři. Zastupitelstvo také 
schválilo rozpočet na rok 2007, který má také řadu nedostatků, kromě 
jiného jak zaplatit pětimilionovou fakturu za komunikace na Samotách, tedy 
investici z minulého volebního období splatnou v tomto roce, na kterou se 
z počátku roku hledají těžko peníze. To ale není zdaleka žádná pohroma, 
pohromou je to, co nás postihlo v noci ý 18. na 19. ledna a v následujících 
dnech. Dvě noci a necelé dva dny bez elektrické energie, škody na 
majetcích, bezmoc ve vztahu k přírodnímu živlu. Nebudu dále toto drama 
popisovat, vždyť média z této pohromy udělala „hit“, ale jedno musím 
s velkým nadšením konstatovat. Jsou lidé, kteří umí bojovat s běsněním 
přírody s příkladným nasazením. Měl jsem možnost být přítomen většině 
zásahů našich hasičů při odstraňování zkázy způsobené padlými stromy, 
jejich nasazení a pomoc lze jen těžko popsat. Musel by to každý zažít. 
Prakticky celou noc v dešti a ve vichřici pouze za světel aut, kdy nikdo 
nevědě, co se stane v další minutě, zprůjezdňovali komunikace. V zoufalé 
situaci přišli na pomoc také policisté z místního oddělení Policie ČR. Naše 
Služby města se také s nemalým úsilím přidali k odstraňování škod a 
stromů z cest. Ale ještě na ně čeká nemalý úkol, zprovoznění lanové dráhy 
a vleku na Pancíři. Dále musím poděkovat Horské službě, hasičům z Klatov 
a všem občanů, kteří přišli pomoci. Věřím, že Železnorudsko se brzy vrátí 
k normálnímu životua očekávané zimní počasí přiláká konečně návštěvníky. 

Michal Šnebergr. 
 
Vážený pane starosto, Valná hromada mikroregionu 

Šumava –západ konaná dne 18.12.2006 na Modravě ocenila 
přístup Města Železná Ruda k umožnění činnosti pana Ing. 
Jaroslava Tachovského, tajemníka Městského úřadu 
v Železné Rudě, pro výkon funkce koordinátora mikroregionu 
Šumava-západ.  

Zejména představitelé obcí oceňují tento přístup 
Města Železné Rudy a vyjadřují tímto zastupitelstvu a vedení 
Města Železná Ruda poděkování a věří, že tato dobrá 
a prospěšná spolupráce bude pokračovat i v následujících 
letech. 
Město Kašperské Hory Ing. Alena Balounová 
Obec Cachrov Josef Bejvl 
Obec Hamry Miroslav Kroupa 
Obec Prášily Mojmír Kabát 
Obec Rejštejn Horst Hasenöhrl 
Obec Srní Ing. Ivana Pěčová 
Obec Modravá Antonín Schubert 
Obec Kvilda Václav Vostradovs 
Obec Horská Kvilda Eduard Hones 
Zdroj: starosta města (Více o mikriregionu na str.7) 

KOLIK NÁS JE? 
K 8. lednu 2007 bydlelo 
trvale v Železné Rudě, na 
Špičáku a v Hojsově Stráži 
1626 obyvatel, z toho 822 
mužů a 804 žen. Vyjdeme-li 
však z údajů  zpracovaných 
na základě sčítání lidu, 
bydlelo tu 2168 obyvatel. 
Z celkového počtu trvalých 
obyvatel je ca 340 dětí do 15 
let a 150 občanů starších než 
65 let. V roce 2006 se nám 
narodilo 15 nových občánků 
a se 14 spoluobčany jsme se 
bohužel rozloučili. 
V minulém roce jsme 
zaznamenali v Železné Rudě 
4 svatby a dvakrát jsme 
vítali nové občánky.  
Zdroj: správní odbor 

PRANOSTIKY – leden 
Když krtek ryje v lednu, 
končí zima v květnu. 
Leden studený, duben 
zelený. 
V lednu sníh a bláto, v únoru 
tuhé mrazy za to.  
V lednu mráz - těší nás; 
v lednu voda - věčná škoda. 
Na Nový rok déšť – 
o Velikonocích sníh.  
Tři králové mosty staví, nebo 
je boří.  
Na svatého Hygina pravá 
zima začíná. (11. ledna) 
Na Vincence slunce všudy 
naplňuje vínem sudy. (22. 
ledna) 
Na Pavla obracení též i zima 
se promění: buď propustí, 
nebo zhustí. (25. ledna) 
Na svatého Polykarpa plná 
sněhu každá škarpa. 
(26. ledna)    VD 
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ZPRÁVY Z RADNICE 

Usnesení Zastupitelstva města Železná Ruda ze dne 29.12.2006 
ZM schvaluje rozpočet Města Železná Ruda na rok 2007 včetně rozpočtového výhledu, viz. 
příloha. 
ZM souhlasí se zřízením zástavního práva k nemovitosti č.p. 26 včetně příslušejících 
pozemků ve prospěch ČSOB na čerpání kontokorentního úvěru.  
ZM pověřuje finanční výbor, starostu a ekonomku k nezbytným úpravám položek rozpočtu 
ve vztahu ke skutečnému  čerpání rozpočtu v závěru roku 2006. 
Rozpočet předpokládá příjmy v celkové výši 57,799 miliónů Kč a výdaje ve výši 60,270 miliónů Kč. 
Podrobnosti obsahuje příloha usnesení.  

ZM schvaluje, aby plocha A 18 byla jako plocha LO – režim louky a pastviny. 
Usnesení se týká návrhu územního plánu a jde o území na Špičáku mezi statkem 
a sportovním areálem. 

ZM schvaluje změnu č.5 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda. 
ZM schvaluje vyhlášku Města Železná Ruda o závazných částech změny č. 5, územního 
plánu sídelního útvaru Železná Ruda. 
ZM vydává Nařízení obce č.113/2006, kterým se mění Nařízení obce č. 1/2004, a to tak, že 
se mění článek č.2, viz. příloha. 
ZM vydává Nařízení obce č. 114/2006, kterým se mění Nařízení obce č. 1/2005, a to tak, že 
se mění článek č.2, viz. příloha. 
ZM vydává Nařízení obce č. 115/2006, kterým se mění Nařízení obce č. 6/2005, a to tak, že 
se mění článek č2, viz. příloha. 
Všechna usnesení o vyhlášce a nařízení obce  se vztahují k územnímu plánu. 

ZM stanovuje cenu vodného a stočného bez DPH na rok 2007 ve výši: 
Vodné: 15,66 Kč 
Stočné: 17,42 Kč 
Nárůst ceny vody činí 4,5%, za stočné zaplatíme o 2,5% více. 

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda o udělení výjimky ze stavební uzávěry 
• pro manžele Svítilovy, Železná Ruda 411, na přístavbu zádveří k rod. domu 
• pro p. J. Cajzla, Politických vězňů 21/1454, Plzeň, k získání statutu stavby trvalé 

na chatu, která je v současnosti stavbou dočasnou do 31.12.2007 
• pro I. a P. Vochocovi, Zd. Kadeřábkové 530, Nýřany, na stavbu rod. domu včetně 

vrtané studny s podmínkou: zachování nastaveného uličního pruhu pro zimní údržbu 
komunikací 

• pro p. J. Touška, Nemilkov 48, Kolinec, ke změně užívání stavby stávající prodejny 
se sortimentem stánkového zboží na café-bar s podmínkou: uzavření smlouvy 
o vnějším vzhledu budovy 

• pro p. J. Touška, Nemilkov 48, R. a L. Valdmanovy, Běšiny 201, ke změně užívání 
stavby stávající prodejny Zelená lékárna v č.p. 122 na solárium s podmínkou: 
uzavření smlouvy o vnějším vzhledu budovy 

• pro firmu P-Apartements a.s., Ohradní 61, Praha, na výstavbu penzionu Javorská ul. 
v k.ú. Železná Ruda s podmínkou: 
� podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě 

nových pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda 
� vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy 
� schválení dokumentace firmou AVE Architekt a.s. 

• pro p. J. Tauerovou, Žel. Ruda 375, na prodloužení doby užívání o 5 let. Jedná se 
o prodejní stánek na p.č. 153/3 v Železné Rudě 

• pro p. Ing. B. Straku, Špičák 25, na změnu stavby před dokončením. Jedná se 
o rozšíření přístřešku o sklad nářadí o půdorysném rozměru 2,2 x 4 m 

• pro firmu Contact elektro – Vítovec Miroslav, na odstranění nevyhovujícího 
vzdušného vedení a uložení nového zemního vedení NN a posílení stávajících odběrů 
v k.ú. Špičák 
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• pro p. R. Drahokoupilovou, Jungmanovo nám. 21/758, Praha 1, pro nástavby 

2. a 3. NP domu č.p. 51 v Železné Rudě, změna stavby před dokončením z původního 
penzionu na byty určené k trvalému bydlení s podmínkou: 
� podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě nových 

pravidel bytové výstavby na území Města železná Ruda 
� vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy 

• pro T-Mobile CZECH Republik a.s. zastoupené firmou Realistav s.r.o., na umístění 
anténní základnové stanice č. 86107 na střeše stávajícího objektu hotelu Javor  

• pro p. J.Touška, Nemilkov 48, R. a L. Valdmanovy, Běšiny 201, ke změně užívání 
stavby stávající prodejny potravin č.p. 122  na bar-restaurace, rozšíření služeb baru 
o veřejný internet a speciální nabídku Karaoke. Zároveň přístavbu dvoudráhy Bowling 
s podmínkou: 
� podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček na základě nových 

pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda 
� vytvoření a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu budovy 
� zachování stávající herny jen v suterénu objektu, resp. nerozšíření hracích 

automatů do jiných pater budovy 
• pro p. Ing. J. Balouna, Sedláčkova 105, Rokycany, o povolení výstavby jednoho bytu 

pro majitele nemovitosti v podkroví přístavby hotelu Praha v Krátké ul. 313 v Železné 
Rudě s podmínkou: 
� podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě nových 

pravidel bytové výstavby na území Města železná Ruda 
• pro p. T. Kačírka, Spojovací 417, Zruč-Senec, na stavbu RD na. Špičáku, vedle 

penzionu Edita s podmínkou: 
� podepsání smlouvy o věcném břemeni s AK Volopich, Tomšíček, na základě nových 

pravidel bytové výstavby na území Města Železná Ruda 
� souhlasu zpracovatele regulačního plánu Špičák, firmy AVE Architekt a.s.    

financování resp. spolufinancování výstavby části chodníku podél hlavní 
komunikace II. třídy od areálu penzionu Edita k odbočce penzionu Sirotek  

• pro p. MUDr. J. Šolce a H. Šolcovou, Švandova 3a, Plzeň na novostavbu RD 
na Špičáku s podmínkou: 
• dodržení stavební a uliční linie nastavené již stávajícími objekty 
� bude vystavěn dvoupodlažní RD podle předložené zastavovací studie z 12/2006 

• pro p. J. Lučana, Železná Ruda 435, na výstavbu rodinného domu v Železné Rudě 
ZM odkládá schvalování výjimky z Nařízení Města o stavební uzávěře  

• pro p. D. Markvarta, Turkova 780, Praha 4, k výstavbě rod. domu  
• pro p. J. Marka , U Borského parku 22, Plzeň, na přístavbu garáže. Vzhledem k tomu, 

že k žádosti nebyla přiložena žádná PD, stavbu nelze posoudit 
• pro p. M. Malou, Žel. Ruda 375, ke stavbě víceúčelové vodní plochy u hotelu Gradl 

a požaduje doložit studii celkové zástavby pozemku  
• fi Klatovská stavební kancelář s.r.o., Vídeňská 181, Klatovy, pro výstavbu obytného 

domu v. Železné Rudě  
• p. M. Sládkovi v zastoupení p. M. Toula, Hojsova Stráž 168, na přesah požárně 

nebezpečného prostoru novostavby prodejny potravin na p.č. 90/25 v k.ú. Železná 
Ruda a přípojky inženýrských sítí  

• p. J. Glaserové, Mikulovská 107, Plzeň, stavba na pozemcích v k.ú. Špičák  
• společnosti Hoda – nemovitosti a stavby s.r.o., Slovanská11, Plzeň, na stavby 

na pozemcích v k.ú. Železná Ruda 
ZM neschvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry  

• firmě Hamaga s.r.o. na základě plné moci fi P.R.Developers, a.s., na výstavbu RD 
Špičák – Šumavský dvůr na p.č. 217/8 v k.ú. Špičák 

• fi Česko-bavorská balíková služba s.r.o., V Hluboké cestě 10, České Budějovice, 
na změnu užívání stavby č.p. 2 v k.ú. Alžbětín ze spediční služby na prodej suvenýrů 

• fi Česko-bavorská balíková služba s.r.o., V Hluboké cestě 10, České Budějovice, 
na prodloužení střechy č.p. 2 nad vchod o cca 5m v k.ú. Alžbětín 

• pro p. Josefa Mižigara, Brožíkova 7/2501/Plzeň, na změnu užívání části přízemí 
objektu bufetu „Stará pošta“ č.p. 296 v Železné Rudě na bar s hernou 
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ZM schvaluje žádost p. Topkové, Hojsova Stráž 3 na umístění nového vzdušného vedení 
elektro-přípojky NN na stávající sloup na pozemku Města Železná Ruda č. 198/3 na Špičáku. 

ZM souhlasí s umístěním stavby na cizí nemovitosti od firmy Contact elektro-Vítovec Miroslav. 

ZM neschvaluje udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky Města Železná Ruda 1/2002 pro 
p. Vrbase na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků v k.ú. Špičák. 

ZM schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy mezi Městem Železná Ruda a FJ SRK Železná 
Ruda. 
Dodatek prodlužuje nájemní vztah do roku 2036, neboť FJ SRK podá v tomto roce žádost 
o finanční dotaci ze státního rozpočtu a UE na úpravy a modernizaci pronajatého 
sportovního areálu. Dodatek smlouvy obsahuje i dohodu o jeho neplatnosti, nebude-li dotace 
realizována. 

ZM schvaluje komisi prevence kriminality ve složení : zástupce školy, zástupce PČR, zástupce 
MP, Ing. Kříž, p. Šebelík. 
Prevencí kriminality se rozumí zřízení kamerového bezpečnostního systému ve městě. Projekt 
předpokládá prozatím dvě kamery. Záměr připravilo předchozí zastupitelstvo. Komise má za 
úkol dopracovat podrobnosti projektu a připravit jej k podání žádosti o státní dotaci.(Viz též 
článek Statistika přestupků.) 

ZM požaduje od advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček posouzení všech právních aspektů 
smlouvy na pronájem lékárny v č.p. 26 (bývalý MěÚ). 
Současné zastupitelstvo považuje předjednané podmínky nájmu za velmi nevýhodné pro 
město, a proto žádá po právnících města rozbor situace a posouzení možností nápravy. 

ZM schvaluje předsedu Osadního výboru Hojsova Stráž paní Vladimíru Steinerovou. 
ZM schvaluje předsedu Osadního výboru Špičák pana Mgr. Jiřího Kvapila. 

ZM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem Václavem Topolem do konce měsíce 
dubna 2007. 
Pan Topol je nájemcem pozemků v areálu lyžařských ploch Belveder. O nájem stejných 
pozemků se na letní období zajímá i provozovatel kempu. Zastupitelstvo se proto rozhodlo 
prodloužit smlouvu tak, aby nebránilo panu Topolovi v zimní činnosti a do konce dubna chce 
najít způsob, jak umožnit oběma zájemcům plnit jejich podnikatelské aktivity. 

ZM schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru v suterénu domu č.p. 366 na Společenství 
vlastníků bytů č.p. 366 v k.ú. Železná Ruda za 1,-Kč. 
ZM schvaluje prodej bytu v č.p. 115 Železná Ruda p. Meszárosovi v rámci privatizace byt. 
fondu. 
ZM schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na základě péče o těles. postiženého, 
manželům Latkovým.  

ZM neschvaluje žádost p. Brodzianské na koupi pozemku p.č. 155/50,51 v k.ú. Železná Ruda. 

ZM revokuje usnesení ZM č. 36/876 z 11.10.2006 „Pravidla bytové výstavby“. 
ZM schvaluje „Pravidla bytové výstavby“ účinná od 1.1.2007, viz. příloha. 
Bližší informace najdete v tomto čísle v článku Pravidla bytové výstavby v Železné Rudě. 
 

STATISTIKA  PŘESTUPKŮ 
Každý rok řeší přestupková komise pochybení občanů místních i návštěvníků.V souvislosti se 

zamýšleným zřízením kamerového bezpečnostního systému vypracovala přehled o počtu přestupků za 
poslední léta. 
rok 2001            počet 67 rok 2004                     42 
rok 2002                     68  rok 2005                     39 
rok 2003                     34  rok 2006                     30  

Obecně se dá říci, že v každém roce převládají přestupky proti občanskému soužití, tj. rvačky. 
V nemalé míře taktéž komise řeší drobné poškozování majetku města – směrové tabule, vývěsní skřínky, 
je-li znám pachatel. Pokud není zjištěn, jedná se o škody způsobené neznámým vandalem a jejich oprava 
se uplatní na pojišťovně.     Zdroj: komise pro projednávání přestupků 
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Z ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  2002-2006: 
Před několika měsíci skončilo volební období. Kromě daňových výnosů a vlastních zisků města 
se podařilo čerpat i nemalé částky z dotačních titulů. 

z EU (program Phare + Interreg) ze státních fondů 
Úprava běžeckých stop Povodně 
každoročně 
180 000 

2002-2006 
900 000 

2002 
1 041 000 

Podzimní slavnosti Sportovní hřistě ZŠ-dokončení 
každoročně 
200 000 

2002-2006 
1 000 000 

2002 
2 500 000 

Cyklotrasy Alžbětín - Ž.Ruda II.etapa ČOV Hojsova Stráž 
2002-2003  
2 800 000 

2003-2006  
11 846 400 

ČOV Hojsova Stráž Přestavba čp.26 
2003-2006  
5 386 000 

2005-2006 
7 150 000 

ČOV Železná Ruda  
2004-2006 
6 422 000 

 

Historie společného života  
2005 
34 800 

 

NTEREG III. -  Změna ÚP č.5 Změna ÚP č.5 
2006 
1 875 000 

2005 
125 000 

Celkem  18 417 800 Kč Celkem   22 662 400 
Ing. Jaroslav Tachovský, tajemník MěÚ. 
 

PRAVIDLA BYTOVÉ VÝSTAVBY V ŽELEZNÉ RUD Ě 
V usnesení Zastupitelstva města z 29. prosince 2006 jste se dočetli, že ZM schvaluje 

pravidla bytové výstavby na území města. Ta se týkají bytů a rodinných domků, které sice 
mohou sloužit trvalému bydlení, ale zájemci o ně je chtějí využívat k rekreaci. Počet takových 
bytů a domků zde i v jiných centrech cestovního ruchu roste již několik let. U nás jde 
v současnosti o 376 zkolaudovaných rekreačních bytů (v Železné Rudě 98, na Špičáku 278) a 
83 rozestavěných rekreačních bytů (v Železné Rudě 32, na Hojsově Stráži – Sruby 51). 

Od počátku bylo patrné, jak v důsledku růstu rekreačních bytů klesá počet zákazníků 
v ubytovacích zařízeních a s tím ruku v ruce jde i pokles příjmů města z rekreačních poplatků. 

Vytvoření schváleného dokumentu bylo motivováno několikaletou snahou zastupitelů o 
regulaci takových snah, ať už jde o výstavbu nových nebo rekonstrukce stávajících objektů. 
Každý uživatel bytů a rekreačních domků chce využívat vodovod, kanalizaci, nechce s sebou 
zpět do svého města vozit odpadky atd. Kromě daně z nemovitosti není však povinen nijak 
městu přispívat.  

Pravidla vytvořila právní kancelář Volopich, Tomíček tak, aby město získávalo finanční 
příspěvky i od majitelů již postavených nemovitostí, kteří se v Železné Rudě nechtějí  přihlásit 
k trvalému pobytu.  
Zdroj: majetkový odbor. 
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE 

ZTRÁTY A NÁLEZY . 
Nalezenou věc lze odevzdat na Městské policii, Městském úřadu nebo na Policii České 

republiky. Ti učiní kroky dle zákona.Na těchto složkách lze také nahlásit ztrátu. Potvrzení 
o ztrátě osobních dokladů může vystavit pouze městský úřad  nebo policie České republiky. 
V případě, že někdo nalezne nebo ztratí  zvíře může se obrátit na výše jmenované složky. Pro 
ty, kterým se ztratí nebo zatoulá zvíře, je telefon do útulku v Klatovech 608 170 818.  
S nalezenými věcmi se postupuje podle §135 zákona č. 40/1964 Sb. a pozdější novely, která 
nabyla účinnosti v roce 2006.   

§ 135 - (1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je 
nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník 
do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. 
(2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent 
ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo 
ohlásil.  
(3) Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odstavce 1, před uplynutím 
lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které 
jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. 
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, 
a na věci opuštěné.  
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužije, stanoví-li zvláštní právní předpis 2d) jinak. 

2d) Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona 
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných 
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.                                                                 
Velitel MP Železná Ruda, Schmidt Walter. 
MMěěsstt sskkáá   ppooll ii cc ii ee  Železná Ruda,,   Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda 
tel.: 376 387 107, mobil: 724 084 269, 602  437 686 

Svaz zdravotn ě postižených Šumava, Žel. Ruda 

Poděkování 

Rád bych popřál všem občanům Ž.R. v novém roce mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. Dále 
děkuji sponzorům, kteří podpořili akce SZP v Železné Rudě v roce 2006. 

Jsou to již známí podnikatelé a firmy: 
Café Charlotte – p.Nechvátal 
Zelenina ovoce Bártovy – v zastoupení p. Majerová 
Orea Wellness Hotel Horizont – p. Fišer 
Horská služba – p. Aubrecht, p. Pospíchal, p. Vybíral, p. Janďura 
Casino HWR – p. Moudrý 
Město Železná Ruda – p. Vonásek 
ZŠ a MŠ Železná Ruda – p. ředitel Smola 
Cukrárna „ Sněhurka“ – p. Hanzlíková 
Hotel Grádl – p. Strnad 
Všem ještě jednou děkuji.   
Viliš Josef 
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CO MOŽNÁ NEVÍTE 
Mikroregion Šumava – Západ  

Již od roku 2001 je Železná Ruda členem Mikroregionu Šumava – Západ. Co to 
znamená? Mikroregion je sdružením obcí a dalších subjektů, ať už podnikatelů nebo spolků. 
Zakládající členové sledovali cíl vytvoření prostředí, ve kterém se bude dobře rozvíjet 
podnikání.  

Obce na území celého Mikroregionu společně garantují udržitelnou rozvojovou 
strategii, v jejímž rámci bude Mikroregion podporovat podnikatelské aktivity a soukromé 
investice formou pomoci při získávání finančních prostředků z dotací a z fondů EU, jejich 
administrací a dále zajištěním informačního servisu. V principu totiž nezáleží na tom, kdo 
peníze do oblasti přinese, ale na tom, jak zkvalitní život obyvatel v regionu. Stanovy v článku  
Předmět činnosti zdůrazňují všeobecnou ochranu životního prostředí, součinnost na 
významných investičních akcích, záchranu a podporu kulturního dědictví, podporu rozvoje 
podnikání, rozvoj přeshraniční spolupráce a využívání dotačních titulů a rozvojových fondů ČR 
a EU. Prostor Mikroregionu Šumava – západ je vymezen územím členských obcí: Čachrov, 
Hamry, Horská Kvilda, Kašperské Hory, Kvilda, Modrava, Prášily, Rejštejn, Srní, Železná 
Ruda. 

Za dobu existence se podařilo zřídit Informační kamerový systém spolufinancovaný 
z programu Iniciativy INTERREG IIIA a ze státního rozpočtu České republiky. Dalším 
úspěchem je Regionální rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – západ spolufinancovaný 
ze stejného programu EU a ze státního rozpočtu. 

Kromě toho usilují zástupci Mikroregionu o usnadnění každodenních záležitostí. 
Podařilo se znatelně zlepšit komunikaci mezi obcemi a Národním parkem.  

V roce 2006 vznikla Strategie rozvoje Mikroregionu, která přesně pojmenovala 
problémy, na které se naráží a definovala východiska rozvoje. Stala se tak základním 
vodítkem pro členy i pro každého, kdo přichází žít na Šumavu.  Podrobné informace o 
Mikroregionu nejdete na internetové adrese www.sumavanet.cz/mszapad.  VD               

POZNÁVÁTE? 

 
Železná Ruda tak, jak bychom ji chtěli vidět i v letošní nepovedené zimě. Za hotelem 

Slavia vykukuje nároží s reklamou, zřejmě pozvánkou na kávu se zákuskem. Dále v pozadí je 
uchována původní podoba domu pana Vonáska. Domeček proti hotelu Slavia patřil k váze. 
Jestlipak pod sněhem fungovala?           Zdroj: Železnorudský klub 
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Šumava v Brn ě nechybí 
Zejména nabídka volnočasových aktivit vítala návštěvníky společného stánku Klatov 

Sušice a Železné Rudy na veletrhu cestovního ruchu ve dnech 11.- 14.1. 2007.Stánek byl 
součástí expozice Plzeňského kraje. Expozice se letos zaměřila na pravěk. Ukazovala, např. 
krátkým filmem ve 3D kině, jak náš kraj vypadal v době, kdy zde žili trilobité.  

Na veletrhu známém pod názvem Regiontour každoročně představují své produkty 
cestovního ruchu podnikatelé, obce, regiony i kraje z celé České republiky.  

 
Stánek měst Klatovy, Sušice a Železná Ruda na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007 
v Brně 
 
 
 

 
Podvečerní výlet 

V pátek 5. ledna v podvečer se členové Železnorudského klubu vydali na tradiční 
vycházku s pochodněmi. Jedná se o tradiční turistickou zimní akci, kterou pořádají členové 
turistického klubu Waldverein z Lindbergu. 

Již potřetí pozvali i  své přátele ze Železné Rudy. Tento tříkrálový výlet se od 
ostatních akcí, které již spolu oba kluby absolvovali, poněkud liší. Spíše než o pohyb a 
poznávání, jde o zábavu, která čeká v cíli. Přestože letos účastníci cestou řádně promokli,  
hudba, zpěv a teplé nápoje brzy navodily příjemnou náladu. (Železnorudský klub) 
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NABÍDKA 

Společnost  SECURITY – INVESTMENT s.r.o. Klatovy nabízí své služby 
V poslední době dochází ke zvýšenému nárůstu vloupání do bytů, chat, chalup, 

provozoven, dílen a dalších objektů. Proto za Vámi přicházíme s nabídkou služeb naší 
společnosti. 

Několik slov úvodem : 
První kapitoly o nás se začaly psát v roce 1999, kdy byla společnost založena v počtu 

6 zaměstnanců, kteří se zabývali hlavně řešením otázek pojišťovnictví. V dalších letech 
docházelo k postupnému nárůstu zaměstnanců, ale i rozšiřování působnosti a to do oblasti 
zabezpečení osob a majetku. Významným mezníkem se stal okamžik, kdy byl dán do provozu 
pult centralizované ochrany a výjezdová (zásahová) skupina.  

V roce 2006 došlo k další expanzi naší nabídky, která vyústila k tomu, že v tuto chvíli 
naši zaměstnanci fyzicky střeží 10 firem a podniků (např. PE-CU Klatovy, včetně závodů 
v Sušici a Domažlicích, ASAVET Biřkov, Proagro Klatovy, jednatelství pojišťovny 
KOOPERATIVA v Plzni a Karlových Varech, atd), na pultu centralizované ochrany máme 
připojeno více než 150  objektů, a to od Karlových Varů, přes Českou Kubici až po 
Horažďovice a Srní. 

Od 1. února 2007 bude spuštěn provoz výjezdové (zásahové) skupiny v Sušici. 
Proto se na Vás, obyvatele krásného městečka Železná Ruda, obracíme s naší 

nabídkou, a to týkající se jak všestranného zabezpečení Vašeho majetku, tak i jeho pojištění. 
Další informace o naší společnosti je možno získat na www. security-investment.cz. 

nebo na tel.: 728 327 339 , 605 863 342 . 
Jednatelství naší společnosti se nacházejí v Klatovech, Praze, Plzni, Karlových Varech, 

Domažlicích, Strakonicích, Sokolově, Prachaticích, Sušici. Naše pobočka je i v Železné Rudě 
a to na adrese: Třída 1. máje 330, Železná Ruda, kde Vám naši pracovníci podají více 
informací o nabízených produktech. Je možno si s nimi domluvit schůzku telefonicky a to na 
tel.: 376 397 618 nebo 602 355 641. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál v roce 2007 mnoho zdraví, štěstí a 
spokojenosti. 

Těším se na setkání s Vámi. 
Za společnost SECURITY – INVESTMENT s.r.o. Klatovy ing. Jiří POTOČ, vedoucí obchodu 
SECURITY. 

Dívkou Šumavy 2007 m ůžeš být práv ě Ty …. 
Letos se chystá druhý ročník soutěže  „Dívka Šumavy“. Soutěž je určena dívkám, 

které mají chuť soutěžit, zviditelnit svoji osobnost a své schopnosti, být součástí velké 
společenské události v regionu, nahlédnout do zákulisí příprav soutěže krásy, naučit se 
správné chůzi, vyzkoušet si fotografování s profesionálním fotografem, poznat nové lidi, najít 
nové přátele, získat příjemné ceny a dárky. 

Dívky které jsou ve věku 16 – 24 let, měří min. 165 cm, patří do oblasti Šumavy či 
partnerských měst (Klatovy,Sušice,Domažlice, ..) a okolí, mají chuť zkusit něco nového, mají 
tedy jedinečnou příležitost.  
Finálový večer se uskuteční v Sušici v sobotu 9. 6. 2007. 
Soutěžit se bude ve čtyřech disciplínách: 

• Rozhovor s moderátorem 
• Módní přehlídka 
• Volná disciplína ( „Ukaž co je v Tobě“ ) 
• Promenáda v plavkách 

Na základě došlých přihlášek budou osloveny vybrané dívky a pozvány na konkurz. 
Z konkurzu vzejdou finalistky, které bude čekat kromě vlastní přípravy na soutěž, úprava či 
změna image každé dívky ve spolupráci s profesionálním „image studiem“, fotografování 
partnerů, soustředění s přípravou na finálový večer – nácviky jednotlivých choreografií 
a volných disciplín, přednášky o zdravé výživě, líčení, udržování postavy s odborníky, beseda 
s moderátorem a další aktivity a překvapení. 

(pokračování na str. 10) 
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KULTURA 

KONCERT V HOJSOVĚ STRÁŽI 
Poslední dny loňského roku zpestřil v Hojsově Stráži koncert klatovského pěveckého 

sboru Šumavan. Bohatý program připravil sbor pod vedením Dr. Milady Bláhové. Zazněly 
písně lidové i umělé, od starých autorů i současné, české i cizí. Na závěr členové pozvali 
přítomné publikum k společnému zpěvu známých českých vánočních koled.  

Organizátoři koncertu, osadní výbor Hojsovy Stráže, a sponzoři, kteří akci podpořili, 
byli za práci spojenou s přípravou koncertu odměněni velkým počtem posluchačů.   VD 

Dívka Šumavy 2007… 
(pokračování ze str. 9) 

S přihláškou je potřeba zaslat  údaj o výšce postavy, fotografie: portrét, postava 
v plavkách a kontaktní údaje včetně telefonu. Přihlášky můžete zasílat poštou nebo 
na e-mail: divkasumavy@divkasumavy.cz . Zároveň s přihláškou je třeba zaplatit registrační 
poplatek 150,- Kč. Hotově na adresu: DŠ 2007, P.O.BOX 12, 326 62 Plzeň 26 – variabilní 
symbol – rodné  číslo nebo převodem na účet: 35-6252340287/0100, KB Plzeň    

 Uzávěrka přihlášek je 17. 2. 2007, kontaktovat budeme pouze vybrané dívky. 
 Finálovým večerem, který bude celkově koncipován již s nádechem léta provede Jan 

Čenský, finalistky absolvují čtyři soutěžní disciplíny a na základě rozhodnutí poroty budou 
zvoleny tři vítězky soutěže, které porotu nejvíce osloví nejen svým vzhledem, ale celkovým 
vystupováním, osobností, vyjadřováním. V porotě usednou starostové zúčastněných měst, 
zástupci hlavních partnerů soutěže, profesionální fotograf, vítězka loňského ročníku soutěže 
a další. Další titul získá dívka zvolená diváky v sále přímo na finálovém večeru, a další dívka, 
která získá nejvíce hlasů prostřednictvím fotografií prezentovaných u mediálních partnerů, 
www stránek atd.  Zdroj: Pavlína Brunclíková, manažerka projektu 

 

SPORT 

LYŽAŘI JEDOU NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 
Letošní zima nepřeje kromě jiných také lyžařům rekreačním i závodním. Od Vánoc, 

kdy obvykle začíná v Česku závodní lyžařská sezóna se uskutečnil pouze jeden závod 
Českého poháru v běhu na lyžích. To bylo 6. a 7. ledna v Jizerských horách. Železnou Rudu 
tam velmi dobře reprezentoval závodník Tatranu, junior Jakub Kořán. Obsadil v jednom 
ze závodů 2. místo mezi juniory.  

Jakub se téměř celý podzim připravoval spolu s juniorským reprezentačním družstvem 
ve Skandinávii a od 28. ledna bude reprezentovat Českou republiku na svém prvním 
Mistrovství světa juniorů v italském Trevisu. Spolu s Jakubem tam bude startovat ještě další 
mladý lyžař ze Železné Rudy, Martin Jakš. Ten se jako reprezentant stal členem armádního 
sportovního střediska Dukly  Liberec. Od léta trénuje s mužským reprezentačním družstvem 
a jen častá onemocnění způsobila, že ještě nestartoval na žádném závodě Světové poháru. 
Teprve ho tedy čeká obtížná závodní zkouška v nové věkové kategorii do 23 let.  
(ctidra) 

Příště si přečtete: Okénko zastupitelů. Iformace  FJ SRK o zamýšleném projektu. Nový pěvecký 
sbor v Železné Rudě. 

Železnorudský zpravodaj, vydává Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 26, 340 04 
Železná Ruda, tel. 376361211. Registrováno Min. kultury pod č. MKČR—E11849. 
Redakční rada — Zastupitelstvo města, zodpovědná osoba Věra Drahorádová, 

tel. 376397267, e-mail: ve.dra@tiscali.cz. 
Uzávěrka do 10. každého měsíce. Nevyžádané příspěvky nevracíme. Redakce si vyhrazuje 

právo na zkrácení příspěvků. 


