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 MĚSÍČNÍK MĚSTA ZDARMA ROČNÍK VII  BŘEZEN 2007   

Městská knihovna v Železné Rudě 

Pořádá zájezd na besedu se spisovatelkou 

IRENOU FUCHSOVOU, 

která se koná 25.dubna 2007v 18,00 hod. 

V Městské knihovně v Nýrsku. 

Odjezd v 17,30 hod. od hotelu Javor! 

Přihlášky v Městské knihovně  

V Železné Rudě vždy odpoledne (po, út, čt). 
(L. Kovácsová) 

UPOZORNĚNÍ! 

Vážení čtenáři a při-
spěvatelé. Počínaje 
tímto číslem posunuje 
se uzávěrka pro shro-
mažďování příspěvků 
na 15. den v měsíci. 
Děkuji všem za spolu-
práci  a včasné zasílání 
příspěvků.  (V.D.) 

Omluva 
Všem čtenářům a při-

spěvatelům se omlou-
váme za nepovedené 
únorové číslo zpravo-
daje. Moderní technika 
má sice  s louži t 
k  u s n a d n ě n í 
a  urychlení práce, ně-
kdy se ale ukáže spíše 
jako nelítostný vládce. 
Omluva patří i Jakubu 

Frenzlovi za úpravu je-
ho článku o Vlajce pro 
Tibet. Považovala jsem 
za nutné uvést informa-
ci o chystané akci, ale 
pro nedostatek místa 
jsem musela článek 
krátit.  
V tomto čísle otiskuje-

me článek v původní 
podobě. 
(V. Drahorádová) 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, od voleb již uplynuly tři měsíce práce zastupitel-

stva. První tři měsíce, nebo, chcete-li 100 dnů, bývá považováno za dobu 
potřebnou k zaběhnutí zastupitelských sborů. Jaké byly mýma očima?  
Dosavadní jednání zastupitelů jsou provázena ostrými názorovými spo-

ry. Ač nejsou příjemné, nevnímám je jako osudový problém, protože 
dobré myšlenky se rodí většinou z tvrdé reality a střetu argumentů, nikdy 
ne z prostředí umělé názorové shody tvořené jakousi frontou. 
Nicméně dosavadní doba nestačila na řešení zatím nepřekonaných pro-

blémů. Mám na mysli ty, které mají svůj počátek v minulém volebním 
období. Tehdy se nepodařilo dotáhnout do konce nejvýznamnější záměr 
města, rekonstrukci lanové dráhy. Dotažení tohoto záměru odčerpává 
energii a postupně se objevují i známky ztráty důvěry ve zdárný konec. 
Jsem však přesvědčen, že se to podaří. Finance vložené do této akce 
v minulém volebním období musíme v zájmu budoucího financování 
města zúročit a v nejkratší možné době dovést zdárně k cíli. 
Dalším kostlivcem, který dokáže vystrašit a o kterém jsem se již dříve 

zmínil, je zajištění financí na komunikaci na Samotách. Schválený rozpo-
čet  předpokládal úhradu podstatné části této investiční akce z minulého 
volebního období z běžných příjmů počátku roku 2007. Dnes je však 
bohužel zcela jasné, že to je neuskutečnitelné. Jednou z příčin je i dopad 
letošní abnormální zimy na ekonomiku obecně. I Železná Ruda proto 
musí hledat nové příjmy do své poklady. 
Sliby vyjádřené před volbami se musí naplnit, proto neztrácím optimis-

mus. V překážkách, na něž narážíme, vidím pouhou výzvu k hledání cest, 
které se nemusí na první pohled zdát schůdné. Přesto se musíme pokusit 
každou prozkoumat a najít takovou, která nakonec bude tou nejlepší pro 
dotažení problémů, trápících nás všechny, ke zdárnému cíli. 

Michal Šnebergr. 
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Usnesení z veřejného  
zasedání ZM č.6  
ze dne 19.02.2007 

ZM schvaluje 

• seznam vybraných nájemníků bytů v č.p. 26 
v Železné Rudě doplněných o náhradníka. 

• výši nájmu v bytech v č.p. 26 v Železná Rudě: 
15,23Kč/m2/měsíc. 

• prodej části (1/6) stp.č. 466 v k.ú. Hojsova Stráž 
Ing. C. Zahradníkové za cenu 340,-Kč/m2. 

• nákup motorové pily pro hasiče za cenu do 
30 000,-Kč. 

• výpůjčku výpočetní techniky pro provozování 
veřejného přístupu k internetu v Knihovně na 
Hojsově Stráži č.p. 2. 

• koncepci rozvoje Železnorudska podle studií  
předložených firmou AVE architekt, a.s. 

• revokaci usnesení č.22/491 ze dne 28.6.2005 
o atrahaci pravomocí starosty na zastupitelstvo. 

• komisi pro vytvoření nového jednacího řádu – 
pp. Drahorádová, Mach, Roubal. 

• vyvěšení vlajky pro Tibet. 
(K tomuto usnesení blíže na str.9) 

ZM neschvaluje  
• udělení výjimky ze stavební uzávěry pro p.J. Mi-
žigara, Plzeň, na změnu užívání části přízemí 
objektu bufetu „Stará pošta“ na bar-herna-casino. 

• udělení výjimky ze stavební uzávěry pro 
p. R. Drahokoupilovou, Plzeň na výstavbu 15 
bytových jednotek v Alžbětíně. 

ZM vydává Nařízení Města Železná Ruda 
o udělení výjimky ze stavební uzávěry 
• pro V. Bechyně a E. Bechyňovou, Nýrsko, na 
výstavbu RD na Špičáku za podmínky uzavření 
smlouvy o věcném břemeni s AK, dodržení uliční 
linie a respektování zpracovaného regulativu 
firmy AVE architekt pro p. Černého, řešící tuto 
lokalitu. 

• pro J. Glaserovou, Plzeň na výstavbu RD na Špi-
čáku s podmínkou: uzavření smlouvy o věcném 
břemeni s AK, Dodržení uliční linie a respekto-
vání zpracovaného regulativu firmy AVE archi-
tekt pro p. Černého, řešící tuto lokalitu. 

• pro p. J. Bělobrádka, bytem Alžbětín 20 – rozší-
ření povolené činnosti o maloobchodní prodej 
potravin v objektu bývalé spedice v Alžbětíně . 

• pro p. A. Vlachovou, Železná Ruda, na výměnu 
stávajících dřevěných oken za plastová stejných 
rozměrů. 

• pro p. B. Volence, Železná Ruda, na změnu uží-

vání suterénu a přízemí na pension s podmínkou: 
uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, vytvoření 
a podepsání smlouvy o vnějším vzhledu. 

• pro p. M. Zoufalou, Železná Ruda, na přestavbu 
umakartového bytového jádra na zděné.  

• pro p. Jaroslava Ševčíka, Železná Ruda, na přístavbu 
kotelny a vybudování plynové přípojky k budově 
stávajícího pneuservisu  v Železné Rudě. 

• pro p. J. Šípka, Plzeň, na přestavbu stávajícího objek-
tu v Železné Rudě s prodejem zboží z tržnic, na byto-
vý objekt s restaurační činností nebo penzion 
s restaurační činností s podmínkou: uzavření smlouvy 
o věcném břemeni s AK, Vytvoření a podepsání 
smlouvy o vnějším vzhledu budovy. 

• pro p. M. Staňkovou, Líně, na změnu užívání RD č.p. 
85 v Železné Rudě, užívaného též jako noční klub, na 
penzion s podmínkou: uzavření smlouvy o věcném 
břemeni s AK, vytvoření a podepsání smlouvy 
o vnějším vzhledu budovy.pro MUDr. P. Trůku, Pl-
zeň, na přístavbu garáže k rekreační chatě na Špičáku. 

• pro firmu Klatovská stavební kancelář, s.r.o., Vídeň-
ská 181, 339 01 Klatovy, pro výstavbu obytného do-
mu na st.p.č. 25/2 v k.ú. Železná Ruda s podmínkou: 
uzavření smlouvy o věcném břemeni s AK, zajištění 
určitého sortimentu prodejen, vytvoření a podepsání 
smlouvy o vnějším vzhledu budovy, jiného řešení 
parkování vozidel. 
(Jedná se o dostavbu proluky vedle domu pana Vo-

náska vzniklou zbouráním bývalé prádelny.) 

• pro p. M. Sládka, Tlučná , na přesah požárně nebez-
pečného prostoru novostavby prodejny potravin na 
p.č. 90/25 v k.ú. Železná Ruda a souhlasí 
s vybudováním přípojek inženýrských sítí. 

ZM odkládá  

• žádost MUDr. J. Šolce a H. Šolcové, Plzeň o návrhu 
řešení problému – komunikace města zasahuje do 
pozemku manž. Šolcových v k.ú. Špičák.žádost 
o povolení výjimky ze stavební uzávěry a vyjádření 
k PD firmy Autocentrum Neužil s.r.o., Babínská 509, 
Plasy. 
(Jde o záměr zvětšit penzion Alpský dvůr.) 

• žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro 
p. P. Nováka a R. Novákovou, Železná Ruda – vý-
stavba garáže v Železné Rudě. 

• žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro 
p. L. Doula, Březnice – výstavba penzionu na Špičá-
ku. 

• nájem lékárny v č.p. 26 v Železné Rudě na 
28.02.2007, kdy bude mimořádné zasedání ZM. 
(Komentář k tomuto bodu čtěte na str. 3) 

ZM ukládá 
• prověřit možnost koupě motorové pily pro SDH pro-
střednictvím s.r.o. 

• majetkovému odboru připravit návrh na přidělení 
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jednotlivých bytů konkrétním nájemníkům v č.p. 26. 

• starostovi požádat právní kancelář o písemné vyjádře-
ní k pravidlům práce kontrolního výboru 

• tajemníkovi a p. Machovi  zpracovat návrh jednacího 
řádu kontrolního výboru  

ZM bere na vědomí 

• zprávu kontrolního výboru. 

• zprávu komise cestovního ruchu. 

• odstoupení p. Markela z finančního výboru. 

ZM souhlasí  

• s předloženou projektovou dokumentací 
„Rekonstrukce sedačkové lanové dráhy Pancíř“ pro 
územní rozhodnutí zpracovanou firmou Valbek, spol. 
s r.o. 

• s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí pro 
MUDr. J. Šolce a H. Šolcovou, Plzeň. 
(Jde o stavbu rodinného domku u Čertova mlýna). 

• aby audity na Městě Železná Ruda udělaly fir-
my :BNV Cosulting, s.r.o. a ATC Audit s.r.o. 

Usnesení 
z mimořádného   zasedání 
ZM č. 7 ze dne 28. 02. 2007 
ZM neschválilo  

• návrh p. Markela : ukončit jednání a hlasovat o vyhlá-
šení nového řádného výběrového řízení na pronájem 
nebytových prostor. 

• návrh p. Rodiga vyslechnout návrhy obou stran 
a  ásledně podají finanční návrhy komisi pro posouze-
ní obálkovou metodou. 
ZM pověřuje  

• právní zastoupení města,  

• a) vytvořením smlouvy na pronájem nebytových 
prostor v „č.p. 26“ dle parametrů navržených právní 
kanceláří s podmínkami pronájmu i ordinací. 

• b) prověřením aspektů zveřejnění záměru  prona-
jmout nebytové prostory v č.p. 26, včetně připomí-
nek advokátní kanceláře zastupující p. Černého. 

 

Z činnosti městské policie 
za únor 2007. 

V měsíci únoru strážníci řešili celkem 616 přestupků. 
Většina těchto přestupků  byla proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu. Jednalo se o 353 pře-
stupků. Blokovou pokutou bylo řešeno 159 přestupků-
domluvou 194 přestupků. Ostatních přestupků řešili 
strážníci 263. Blokovou pokutou bylo řešeno 97 pře-
stupků a domluvou 162 přestupků. Celková částka za 

uložené blokové pokuty činila 140 900 Kč. 
Rád bych nabídl řidičům možnost zkontrolovat si, 

jak jim měří ukazatele rychlosti v jejich vozidle. 
Vzhledem k tomu, že zde není patřičná plocha, kde 
by se tato akce dala uskutečnit. Rozhodl jsem se, že 
po telefonické domluvě si individuální kontrolu lze 
domluvit na tel. čísle: 602 437 686. 
(Velitel MP Železná Ruda Schmidt Walter)? 

Komu pronajmout a za 
kolik 
Zastupitelstvo se na svém zasedání 19. února 

a potom znovu 28. února zabývalo záměrem pro-
nájmu nebytových prostor v přebudovaném domě 
čp. 26. Předchozí zastupitelstvo uzavřelo smluvní 
vztah s firmou Klatovské zdraví. Současní zastupite-
lé se jednomyslně shodli na názoru, že podmínky 
smlouvy jsou pro město krajně nevýhodné a před 
koncem roku 2006 se rozhodli situaci napravit. Shr-
nutí si můžete přečíst v dopise Mgr. Tomšíčka, 
právního zástupce města. 
Vážený pane, zasílám shrnutí problematiky pro-

nájmu nebytových prostor v budově bývalého měst-
ského úřadu. Ve věci jsou rozhodující tyto události: 
1) ZM na svém zasedání ze dne 17. 1. 2007 plně 

respektovalo mou strategii dalšího postupu ve věci, 
kdy schválilo příslušné kroky, mj. též schválilo zve-
řejnění mnou zpracovaného textu záměru města 
pronajmout nebytové prostory v 1.NP domu čp. 26. 
Zdůrazňuji, že tato usnesení byla přijata jednomysl-
ně!  Obsahem zveřejnění pak byla výzva zájemcům 
k předkládání nabídek s tím, že tyto nabídky mají 
obsahovat: 
a) výši nájemného za 1m a rok 
b)  reference zájemce  
c) doklady prokazující připravenost zájemce zajis-

tit obsazení příslušných nebytových prostor  
Tato pravidla je tedy nutno při dalším rozhodová-

ní ve věci plně respektovat. 
2) ZM na své poradě dne 12. 2. 2007 řešilo před-

mětnou problematiku s tím, že k uvedenému dni 
nebyla předložena žádná nabídka vyhovující kritéri-
ím jednomyslně schváleným ZM, tzn. nabídka ob-
sahující především návrh výše nájemného. Zároveň 
ZM na této poradě projednávalo výsledky jednání 
se společností Klatovské zdraví, a.s., která byla 
vedena paralelně. Předběžně se podařilo dojednat 
nové podmínky nájmu, aniž by tím bylo jakkoliv 
omezeno konečné rozhodnutí ZM v otázce pro-
nájmu příslušných nebytových prostor.  
3) V současnosti vedle společnosti Klatovské zdra-

ví, a.s. existuje další zájemce o předmětné nebytové 
prostory s tím, že tento bude přítomen na  veřejném 
zasedání ZM.  Má-li být tedy předmětem jednání 
výběr mezi společností Klatovské zdraví, a.s. a tím-
to dalším zájemcem, je třeba nabídku tohoto zájem-
ce konfrontovat s nabídkou   společnosti  Klatovské 
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Veletrh cestovního ru-
chu  
„Regiony ČR“ – Lysá nad Labem (1.3. – 

4.3.2007 ) 
Letos poprvé jsme se jako Železnorudsko prezento-

vali na veletrhu cestovního ruchu „Regiony ČR“ 
v Lysé nad Labem, který byl jako doprovodný 
k veletrhu „Stavitel 2007“. Z vystavovatelů zde byly 
především místní firmy, města z blízkého okolí jako 
Mladá Boleslav, ale našel se zde i stánek ministerstva 
pro místní rozvoj nebo stejně jako my nováček na této 
výstavě, Plzeňský kraj. Přišla se podívat i náměstkyně 
hejtmana paní Olga Kalčíková. 
Organizaci ze strany pořadatelů, mohu hodnotit jako 

výbornou, neboť nám ve všem vyšli vstříc. Celá expo-
zice jednotlivých regionů byla umístěna v 1.patře. 
Stánky byly sestaveny z „umělohmotných a plecho-
vých“ dílů stavebnice, takže náš dřevěný stánek v této 
„plechové zástavbě“ doslova vynikal. V pravém vnitř-
ním rohu jsme opět pouštěli na plazmové TV 
(zapůjčené od p. Čecha) „smyčku“ o Železnorudsku. 
Návštěvníci si mohli vybrat z celé řady propagač-

ních materiálů o Železnorudsku. Především souhrnný 
katalog, „trhačku“doporučených tras, mapky bílé sto-
py a nabídky s ubytováním a službami. Největší zá-
jem však tradičně byl o katalog Železnorudska, které-
ho se rozdalo cca 950 kusů a to si myslím je na tako-
vouto malou regionální výstavu slušný počet. 
Pokud bych měla zhodnotit jednání s návštěvníky, 

musím uznat, že zde projevili o Železnou Rudu velký 
zájem a troufám si říci, že 90% lidí, se kterými jsem 
hovořila, Železnorudsko již znají, pravidelně sem 
jezdí, chystají se jet nebo k nám jezdívali. Především 
je k nám láká letní turistika, neboť na lyže volí jiná 
zimní střediska blíž ke svému bydlišti. Také hodně 
reagovali na vzhled města, především tržnice, ale na 
druhé straně si pochvalovali rozvíjející se služby, jako 
jsou nabídky muzeí, pohádkové země, půjčovny kol, 
bazény, dopravu. 
Připraven byl i doprovodný program, který by mohl 

být ve srovnání s ostatními výstavami bohatší. 
Co říci závěrem? Snad jen to, že by mohla tato naše 

prezentace ještě více zviditelnit Železnorudsko a při-
lákat další nové turisty. 
(Ivana Vilišová, ITC Železná Ruda) 

(Pokračování ze str. 3) 
zdraví, a.s. , a to podle kritérií (schválených, jak shora 
uvedeno ad 1): 
a)výše nájemného za 1 m2 a rok (souvisí s platbami 
za služby, zejména energie, tj. zda tyto jsou zahrnuty 
v nabídkové ceně, či jsou hrazeny vedle nájemného, 
popř. samostatně nájemcem na základě samostatných 
měřidel).; 
b) předchozí zkušenosti z oblasti zdravotnictví) 
c) připravenost začít užívat předmět nájmu (za jakým 
účelem?, od kdy?, v jakém rozsahu? ). 
Při  hodnocení nabídek je potřeba vzít v úvahu, že 

Okresní soud vyhověl Klatovskému zdraví a.s. a vy-
dal předběžné opatření, které městu ukládá povinnost 
zdržet se pronajímání nebytových prostor v 1. NP 
domu čp. 26 v Železné Rudě 
pozn: nerespektování předběžného opatření může 

zakládat kromě odpovědnosti za škodu i odpovědnost 
trestněprávní, každopádně nerespektování způsobí 
neplatnost nájemní smlouvy uzavřené na předmětné 
nebytové prostory. Nutno vzít v úvahu, že předběžné 
opatření bude přetrvávat po celou dobu případného 
soudního řízení až do jeho pravomocného skončení, 
tzn. třeba i 2 a více let.  
Dále je nutné vědět, že  úspěch Města Železná Ruda 

ve sporu se společností Klatovské zdraví, a.s. 
(úspěšné dovolání se neplatnosti smlouvy o smlouvě 
budoucí podepsané starostou p. Vonáskem) nevyluču-
je odpovědnost města za způsobenou škodu. Z tohoto 
důvodu je nutno rizika s tím spojená přenést na pří-
padné zájemce o předmětné nebytové prostory tak, 
aby zájemci se znalostí této skutečnosti k věci přistu-
povali a zavázali se škodu uhradit. 
Pozn: Uvedené nic nemění na skutečnosti, že do 

doby pravomocného skončení řízení nelze předmětné 
nebytové prostory pronajmout. 
V dopise jsem shrnul veškeré právně relevantní udá-

losti a skutečnosti, jež je třeba vzít v úvahu. Obecně 
vzato mohu jen doporučit, volit řešení, které finančně 
dále nezatíží město budoucími možnými závazky, 
a které pokud možno bude kompromisem všech zú-
častněných, vycházeje z toho, že nebytové prostory 
v 1. NP domu čp. 26 jsou tvořeny souborem nebyto-
vých prostor o celkové výměře přesahující 250 m2 
a lze tedy uvažovat o jejich rozdělení mezi více zá-
jemců. 

(Mgr. Tomáš Tomšíček,advokát) 

Z mikroregionu 
V pondělí 5. března se na Modravě konala Valná hro-

mada mikroregionu Šumava – Západ. 
VH projednala otázky členství a členských příspěvků, 

dále záležitosti spojené s propagací mikroregionu, mož-
nosti čerpání peněz ze zdrojů EU. Ani otázka pohybu 
turistů v NPŠ a další rozvoj obcí v mikroregionu neby-
ly opomenuty. Stručný souhrn usnesení otiskujeme na 
str. 10. (V. Drahorádová) 
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Dvě jednání o Šumavě 
Na začátku března proběhla na Šumavě dvě důležitá 

jednání pro obyvatele a návštěvníky Šumavy. Obou 
jednání se zúčastnil také starosta Železné Rudy Mi-
chal Šnebergr. 6.3. si přijel vyslechnout 
zástupce šumavských obcí  ministr život-
ního prostředí Martin Bursík. Zdůraznil, 
že Národní park Šumava je klenot naší 
ochrany přírody, ale že se stále nedaří 
zahájit skutečný dialog mezi hlavními 
hráči v regionu. Konstatoval, že na Šu-
mavě se už léta vede debata, jejíž výsled-
ky jsou však mizivé nebo vůbec žádné a 
situace je zablokovaná. „Debata se příliš 
koncentruje na problém kůrovce,“ řekl 
Bursík. K managementu lesů národního 
parku po kalamitě podotkl ministr, že 
narušení lesa je součástí přirozené dyna-
miky horského lesa. „V nejcennějších 
částech parku, zejména v oblasti nad hor-
ní hranicí smíšených lesů (oblast horských smrčin), je 
proto nutno ponechat ekosystémy přirozenému vývo-
ji,“ zdůraznil. Management lesa bude na území parku 
diferencovaný. Bursík se ostře vyslovil proti praxi, 
kdy z i z velmi cenných částí  parku byla v minulosti 
odvážena dřevní hmota a vzniklá mýtina pak znovu 
zalesněna nestabilním porostem. Část polomů na 
zhruba 20% kalamitních ploch v národním parku bude 
proto nutno ponechat v lese k zetlení. Zejména 
v hraničních oblastech NPŠ bude nutná dohoda se 
sousedním Národním parkem Bavorský les o společ-
ném managementu. „Lesní zákon nelze plošně uplat-
ňovat na území celého NP,“ řekl ministr a pokračoval: 
„Správa parku může v různých věcech ustoupit nebo 
přistoupit na kompromis, pokud to není proti smyslu 
existence národního parku.  Diferencovaný manage-
ment lesů je však ryze odborná záležitost a tam není 
možnost dialogu, tam není střední cesta. Jistě, může-
me všechnu kalamitní dřevní hmotu vyvézt, ale pak 
zapomeňme na národní park!“ 
Bursík pojmenoval to, co je na Šumavě nutné, jako 

princip synergie. Dále je nutná konstruktivní  debata 
o regionálním rozvoji a budoucnosti obcí. „Chceme 

dohodu parku a obcí,“ zdůraznil Bursík. Podotkl také, 
že ochrana přírody není drátěný plot a že je třeba ote-
vřít Šumavu turistům. K tomu bude podle jeho slov 
nutno aktualizovat Plán péče o Národní park Šumava, 
oživit Radu parku a najít nutný konsensus s obcemi. 

Bursík nadhodil také možnost uvolnit některá území 
1.zón k volnému pohybu turistů a zapracovat tuto 
možnost do Návštěvního řádu. Podmínkou k tomu je 
však scelení dosud rozkouskovaných 1.zón. 
Rada Národního parku Šumava zasedala o dva dni 

později na Račím dvoře u Horní Vltavice a zvolila 
nového předsedu. Je jím předseda Klubu českých tu-
ristů Jan Stráský. Místopředsedou byl zvolen lesní 
inženýr Stanislav Vacek. V regionální sekci budou 
zasedat zástupci obcí Stanislava Barantálová, Antonín 
Schubert, Miloš Picek, Zdeňka Lelková a František 
Nykles. Vědeckou sekci budou zastupovat  přírodo-
vědci Jakub Hruška, Jan Farkač a Karel Prach. Podle 
Stráského je třeba v regionu najít kompromis. „Bude 
také nezbytně nutné  zrevidovat rozhodnutí o jednotli-
vých turistických cestách, podstatně rozšířit možnosti 
pohybu turistů na Šumavě a zasadit se o novou struk-
turu turistických cest. Pro nikoho z hráčů v regionu 
není dobré, když se mluví o tzv. zakázané Šumavě,“ 
řekl Stráský. Jednání Rady navštívil i jihočeský 
hejtman Jan Zahradník. Pozastavil se nad tím, že 
likvidace kalamity v Národním parku bude 
„pokračovat jinak, než vyžaduje lesní zákon“. Záro-
veň však dodal, že „na Šumavě to bez kompromisů 
nepůjde“. V diskusi upozornil člen rady Jakub Hruš-
ka, že lesní zákon na území NPŠ platí, pokud není 
v rozporu s cíli ochrany přírody. Diskutovalo se také 
o splouvání Vltavy na území NPŠ. Zvýšení limitu na 
52 cm Rada parku nepřijala a trvá na tom, že nový, 
přehledný materiál ke splouvání musí být nejprve 
předložen Radě parku. Do té doby platí status quo. 
Dalším bodem jednání byla diskuse nad tím, proč 
správa parku nesplnila některé termíny, k nimž se 
zavázala, např. řešení vstupu do 1.zón parku. Starost-
ka Stožce Zdeňka Lelková požádala správu o zveřej-
nění přehledu, které cesty a trasy budou v létě přístup-
né pro turisty a které ne.  
(-rh- ) 
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Žáci besedovali s odborníky o lásce 
Dne 7. března 2007 se žáci 8. třídy ZŠ zúčastnili přednášky v Klatovech s názvem „Láska ano, děti ještě ne“.  

Tato přednáška se týkala rizik spojených s pohlavním životem, problematiky bezpečného zahájení pohlavního 
života, antikoncepce, otázek spojených s nežádoucím otěhotněním. Část přednášky byla věnována šíření po-
hlavních chorob a rovněž jedné ze současných pohrom, kterou je AIDS. Na závěr proběhla diskuze, při které 
žáci dostávali odpovědi odborníků na své dotazy. 
Tato přednáška byla jistě velmi užitečná a přinesla všem zúčastněným mnoho nových a důležitých informací.  

(A. Fialová, J. Prošek – 8. tř. ) 

Projekt Výuka Šumavou 
Železnorudská škola podala v loňském kalendářním roce přihlášku do projektu Výuka Šumavou a nakonec 

byla zařazena mezi několik vybraných škol, které budou v následujících měsících projekt realizovat. Vyhlašo-
vatelem je občanské sdružení Přátelé Šumavy. A jaké problémy budou naši žáci pod vedením svých učitelů 
řešit? Většina z nás, kteří zde žijeme, víme, že toho vlastně mnoho o našem regionu nevíme, a to jak z doby 
dávné, tak i té nedávné. Naši žáci budou proto vyhledávat důležité informace o naší obci i okolí, shromažďovat 
dobový fotografický materiál a porovnávat jej se současným stavem a poznávat někdejší i nynější život. Smys-
lem celého projektu je na jedné straně poznání života našich předchůdců, na druhé straně vedení dětí 
ke kladnému vztahu k oblasti, ve které žijí. Výsledkem celého sledování bude výstup v podobě výstavy, která 
by  se měla uskutečnit v objektu ZŠ v  průběhu roku 2008.  V této souvislosti se obracíme na všechny spoluob-
čany, kteří by chtěli být nápomocni a mohli poskytnout jakékoliv zajímavé informace, zapůjčit dobové fotogra-
fie apod., aby toto sdělili na telef. č. 376 397 024 každý pracovní den již od 7,30 hod. do 16,00 hod. Za pomoc 
předem děkujeme. 
(Richard Smola) 

Železnorudští žáci zhlédli zajímavý film 
Síla lidskosti – film, který zhlédli žáci 6.,7, a 9. třídy dne 7.3. v Klatovech.  
Nicholas Winton zachránil v roce 1939 před vypuknutím 2. světové války životy 669 českých a slovenských 

židovských dětí. Zorganizoval pro ně odjezd do Anglie, a tak tyto děti přežily válku v anglických rodinách. 
Celý život se N. Winton věnuje charitativní činnosti v oblasti pomoci starým lidem a postiženým dětem. Ang-
lickou královnou byl povýšen  v roce 2003 do stavu šlechtického, prezident ČR mu udělil Řád TGM. Naši žáci 
se z filmu  dozvěděli o událostech z roku 1939, o okupaci, o Terezíně, o odjezdu dětí a o jejich dalším životě po 
válce. Připojili se také k petici pro udělení Nobelovy ceny míru Siru Nicholasi Wintonovi. 
(J. Schönová) 

Karlovarský 
skřivánek 2007 
Již potřetí se naše děti zúčastnily 

krajského kola pěvecké soutěže 
„Karlovarský skřivánek 2007“. Ve 
velmi vyrovnané soutěži obsadil 
Karel Hach ( 3.tř.) 8. místo, Dagmar 
Ašková (1.tř.) 15.místo a Lenka 
Nedvědová (3.tř.) 24.místo. Celkový 
počet všech soutěžících z celého 
Plzeňského kraje byl 35. Gratuluje-
me a děkujeme za pěkné výkony 
a reprezentaci naší ZŠ.  
Na fotografii jsou účastníci kraj-

ského kola pěvecké soutěže Lenka 
Nedvědová (vlevo), Karel Hach 
a Dagmar Ašková 
(ZŠ) 
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Vlajka pro Tibet 
V únorovém čísle jste mohli číst článek o akci Vlajka pro Tibet. Vzhledem k nedostatku místa, nevyšel článek 

celý a navíc technickou závadou došlo k výpadku vlajky.Za tyto nedostatky se všem čtenářům omlouváme 
a přinášíme originální autorské znění příspěvku. 
(V. Drahorádová) 

Město Železná Ruda se letos připojilo, na základě jednomyslného hlasování zastupitelstva, k akci Vlajka pro 
Tibet“. 10.3. jsme tak vyjádřili svou podporu Tibetu a jeho obyvatelům v jejich snaze o obnovení nezávislosti, 
a to tím, že na jeden den jsme vyvěsili 
na radnici tibetskou vlajku.  
Chci teď napsat několik faktů, které 

se k nedávné historii Tibetu a tedy i 
k uvedené akci vztahují.  
V roce 1950 napadla čínská armáda 

Tibet. Okamžitě začala budovat strate-
gické komunikace do Tibetu a posilo-
vat tak pozice svých vojenských a poli-
cejních jednotek. Jakmile začala Čína 
na tomto poli získávat převahu, vyvíje-
la stále větší protitibetský politický 
tlak. Vše nakonec vyvrcholilo velkým 
lidovým povstáním roku 1959, které 
však bylo Číňany krvavě potlačeno. Po 
tomto povstání byl též nucen uprchnout 
z Tibetu dalajlama, jehož příběh je asi 
všeobecně známý. Odhady počtu obětí 
na straně Tibeťanů se pohybují okolo 80.000 mrtvých v důsledku vojenského vpádu v roce 1950 a v důsledku 
zásahu proti povstání v roce 1959. Přes milion Tibeťanů následně zemřelo ve věznicích, pracovních táborech 
nebo na následky hladomoru. Uprchlíků je doteď nejméně 120.000. Tibeťanům jsou ze strany Číny velmi kru-
tě omezována základní práva na svobodu projevu, užívání mateřského jazyka, volného pohybu, vyznávání 
náboženství. Z více než 6.000 klášterů, chrámů a svatyní zůstalo dnes pouhých 13. Běžné je dodnes i svévolné 
zatýkání, represe, věznění...  
I proto si myslím, že je opravdu dobře, že se naše město připojilo k akci „Vlajka pro Tibet“.  

(Jakub Frenzl) 

Jarní zpívání. 
Železnorudský pěvecký sbor neomezuje svou činnost na zpívání ve zkušebně, ale využívá příležitosti k před-

vedení svého umění a reprezentuje tak své město.  
3. března vystoupil sbor na koncertu v Sušici. Na programu byla vystoupení sborů z Milevska, Horažďovic 

a také známého sušického Svatoboru. Vedle těchto renomovaných 
a již dlouhou dobu existujících sborů se malý železnorudský sbor roz-
hodně neztratil. Je to dobrý start a motivace pro další práci.  
Sboristé se už těší na svá další vystoupení. Na jedno z nich upozor-

ňujeme již v tomto čísle. Členové sboru zazpívají 5. května v Železné 
Rudě na společném koncertu pěveckým sborem Prácheň z Horažďo-
vic.  
Pozvánku upřesníme v příštím čísle. (V. Drahorádová) 
 

Jak to vidím já ? (2. pokračování). 
Robert Rödig: Ze všeho nejvíc se chci 
věnovat rozvoji služeb cestovního ruchu.  
Jsme pro návštěvníky atraktivní, máme 
dostatek ubytovacích kapacit, ale stále 
nemáme spoustu potřebných zařízení, aby-
se naše přitažlivost zvýšila . 

 
Petr Zíka: Mými zastupitelskými 

prioritami je veřejný pořádek, spoko-
jený občan a rozvoj cestovního ru-
chu. Osobně si kladu za úkol zasadit 
se o otevření kina nebo alespoň mini-
kina. 
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Z usnesení Valné hromady mikroregionu 
Členství 
Valná hromada se v úvodu zabývala  členskou základnou, vyslechla nové zájemce o členství. Konstatovala 

nutnost úpravy stanov v článku členství podle aktuálního  počtu členů. Valná hromada schválila vstup města 
Sušice a obce Dlouhá Ves.  Na příští VH bude podána zpráva o úpravě stanov a bude se případně jednat o dal-
ších zájemcích.  
Valná hromada se dále usnesla na, že mikroregion bude členům i nečlenům sdružení pomáhat se zpracová-

ním, předkládáním a administrací projektů pro žádosti o dotace z fondů EU. 

Hospodaření 
V bodu hospodaření konstatovala VH, že hospodaření se řídí zákony České republiky. Revizní komise ne-

shledala v účetnictví závady. 

Prezentace, turistika, veletrhy, spolupráce s jinými subjekty 
Valná hromada požaduje vypracování koncepce prezentace Mikroregionu Šumava – západ. Dle vypracované 

koncepce prezentace se koordinační rada Mikroregionu rozhodne pro prezentaci na veletrzích CR a výstavách 
v r. 2008 a o zhotovení propagačních materiálů. Žádoucí je podle VH i zlepšení komunikace s Plzeňským kra-
jem. Přístup Jihočeského kraje k řešení dané problematiky (účast na veletrzích CR, propagace území) je na 
lepší úrovni než Plzeňského kraje. 
Pro letošní rok valná hromada projednala a schválila účast mikroregionu na akci Infotour a cykloturistika 

Jednotlivé obce se také budou společně podílet na provozování a financování stánku na veletrzích a budou jed-
nat o dalších možnostech společné prezentace 
Na pořadu jednání byla též otázka působení národního parku a vliv chráněné krajinné oblasti na život v mikro-
regionu a jejich vliv na turistiku. Valná hromada Mikroregionu Šumava – západ konstatovala, že veřejná pre-
zentace Správy NP a CHKOŠ nedosahuje žádoucích kvalit. Mimo jiné, se přítomní zabývali řešením autobuso-
vé dopravy v zimním období, vytvořením dopravních os Železná Ruda – Kvilda a Železná Ruda – Sušice a 
zavedením společné česko – bavorské jízdenky. Dalším projednávaným bodem bylo dobudování cyklostezky 
z Gerlovy Hutě do Kvildy. 
Na základě předchozího konstatování přítomní vyslovili požadavek svolání schůzky představitelů Správy 

národního parku a CHKOŠ s členy Mikroregionu, na které se projednají důvody omezování pohybu turistů 
a celkově předpokládaný průběh letní sezóny 2007 vzhledem ke kalamitě po vichřici. Na této schůzce bude 
projednána i dostavba cyklostezky. 
Na jednání také zazněla nabídka mikroregionu Horní Vltava—Boubínsko ke spolupráci v oblasti rozvoje tu-

ristiky. 
(podle zápisu a usnesení zpracovala V. Drahorádová) 

Pomáhá dobré pověsti Železné Rudy 
Jistě všichni znáte pana Josefa Pospíchala, dlouholetého při-

spěvatele humoristických rubrik několika novin a časopisů. Pro 
většinu čtenářů budou pravděpodobně nejznámější jeho práce 
pro Dikobraz. Za své karikatury byl i mezinárodně oceněn. Pan 
Pospíchal se však dávno nevěnuje jen humoru. Dovolím si při-
pomenout, že na výstavách se můžeme nechat pohladit jeho 
obrazy ze Šumavy, u leckoho doma najdeme kalendáře s kres-
bami na téma slabostí jednotlivce i společnosti a v posledních 
několika letech postupně ilustroval učebnice českého jazyka 
pro základní školy a nižší ročníky gymnázii. 
Valpružina noc“ byla jedna z kreseb, kterou se Josef Pospíchal 
prezentoval loni na výstavě Veselá města. Výstavu 
v Ledeburské galerii na Pražském hradu uspořádala Česká 
a Slovenská unie karikaturistů. Nyní výstava putuje po českých 
a slovenských výstavních prostorách. Josef Pospíchal koncem 
loňského roku také vystavoval v klubu pražského Mánesa spolu 
s dalšími jubilanty České unie karikaturistů (Renčín, Švejdová, 
Plotěná aj.). 
(Josef Pospíchal, Věra Drahorádová) 
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Závěr lyžařské sezóny 
Železná Ruda na mistrovství světa 
Lyžařské mistrovství světa juniorů bylo v letošní sezóně stiženo nepřízní počasí. Začalo v náhradním termínu 

11. března v italském alpském středisku Traviso. 
Českou republiku a Železnou Rudu reprezentovali Jakub Kořán, stále člen Tatranu a Martin Jakš, v součas-

nosti člen Dukly Liberec. Bohužel oba nezastihlo mistrovství v optimální formě. Jakub Kořán v závodě na 
10 km volnou technikou obsadil 48. místo a Martin Jakš skončil v přezouvacím závodě 15+15 km čtyřicátý 
třetí. 

Nové talenty 
Letos se na republikových závodech poprvé předvedly nové naděje železnorudského lyžování. První z nich, 

Šárka Štádlerová, obsadila mezi staršími žákyněmi ve finále Českého poháru velice hodnotné 7. místo.  
V kategorii mladších žákyň vynikla Anna Šambergerová. Zazářila v národním finále soutěže „Hledá se nová 

Kateřina Neumannová“. Získala 2. a 3. místo. Všichni fanoušci přejí stejné a ještě výraznější úspěchy i v příští 
sezóně. (V. Drahorádová) 

Dopisy 

Je CHKOŠ soukromou rezervací? 
Jako člověk, kterému není lhostejný další osud Šumavy, přispívám do polemiky o přístupu vedoucích úřední-

ků CHKO Šumava. 
V minulosti  opakovaně jsme se setkali s podivným a leckdy až kuriózním přístupem pracovníků CHKO při 

jednání o problematice ochrany přírody  a krajiny na Šumavě. Dovolím si uvést několik příkladů. 
Jedná se hlavně  o projednávání poslední změny sídelního útvaru Železná Ruda, kde byly ze strany CHKO 

zamítnuty téměř všechny záměry místních občanů, investorů, ale i samotného Města Železná Ruda. Dále nelze 
otevřít turistický pěší přechod Modrý sloup kvůli tokajícímu tetřívkovi, kterého by rušily zástupy turistů, ale 
jak je vidět, těžební práce a nasazení lesnické těžební techniky tokajícího tetřívka nechávají v klidu! V dalších 
oblastech jsou tvrzeny až téměř kuriózní skutečnosti, např. v roce 1998 údajně fyzicky spatřený chřástal (kdo 
mimo pracovníky CHKOŠ ho spatřil a to prokazatelně?), se kterým je dnes argumentováno.  
Stejně tak údajný výskyt vranky obecné v šumavském vodním toku, na kterém se několik málo kilometrů po 

proudu nachází tři náhony pro vodní elektrárny a to plně v souladu se směrnicemi Bavorského NP, kde je 
ochrana přírody pojata často přísněji, ale určitě koncepčněji než u nás. Domnívám se, že je nutné si položit ná-
sledující otázku, zda přístup těchto samozvaných „taky ochránců přírody“ je adekvátní a přiměřený. Zda jimi 
používané argumenty jsou hodnověrné, přípustné a hodné dialogu odborníků v dané oblasti. Není mi zcela sro-
zumitelné, jaký zájem je tímto postupem a jejich stanovisky sledován, rozhodně si nemyslím, že by tento zájem 
měl podporu lidí, kteří mají Šumavu rádi, turistů, ale i odborníků pro ochranu životního prostředí a krajiny. 
Osobně si nemyslím, že je to přístup prospěšný, a proto jsem rozhodnut podpořit petici za odvolání vedoucích 

pracovníků CHKOŠ a za změnu v přístupu této instituce k nám, obyvatelům tohoto krásného regionu. Chcete-li 
Vy a Vaše děti v této oblasti vést spokojený život, zamyslete se také nad touto problematikou.  
Více informací naleznete na www.peticesumava.cz   

(Rödig Robert) 

Pranostiky  
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak 
jistě úrodný rok jest. 
Lépe od hada býti uštknut, než v 
březnu od slunce ohřát. 
Březnový sníh zaorati jest, jako 
když pohnojí  
Jak prší v březnu, tak také v červnu. 
V březnu prach a v dubnu bláto - 
sedlákovi roste zlato. 
Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 
Jasný měsíc v dubnu škodí květu 
stromů. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto 
O svatém Tomáši sníh bředne na 
kaši. (7. březen) 
Na svatého Řehoře, čáp letí od mo-
ře, žába hubu otevře, líný sedlák, 
který neoře. (12. březen) 
Na svatého Řehoře, ledy plují do 
moře, vlaštovičky od moře. 12. 
březen) 
Nenajde-li led Matějova pila, najde 
Josefova širočina. (19. březen) 
Na svatého Jáchyma skončila se už 
zima.(20. březen) 

Svítí-li slunce na den Zvěstování 
Panny Marie, bude úrodný rok. (25. 
březen) 
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý 
máj. (1. duben) 
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto 
teplé. (5. duben) 
Když na Velký pátek hřmí, na poli 
se urodí. (6. duben) 
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude 
málo třešní. (7. duben) 
Prší-li o velikonočním Hodu, bude 
v létě nouze o vodu. (8. duben) 
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Poděkování 
Železnorudský klub děkuje všem 

přispěvatelům, kteří věnovali ceny 
do tomboly na Vítání jara. Celkem 
se shromáždilo dvě stě hodnotných 
cen, které lze vyhrát přímo podle 
čísla a o půlnoci ještě vyhrát ty nej-
hodnotnější, které jsou losovány ze 
všech čísel. (Za ŽR klub V.D.) 

„DÍVKA ŠUMAVY 07" 
KONKURZ do finále soutěže pro-

běhl 2. března ve Sporthote-
lu Pekárna v Sušici. Finále se usku-
teční 9. 6. 2007 v Sušici 
V porotě na konkurzu zasedli: 

Pavlína Brunclíková (organizátorka 
sou t ě ž e ) ,  He l ena  J ančová 
(vizážistka, majitelka kosmetického 
salonu), Tereza Kochová (III. Dív-

ka Šumavy´06), PhDr. Ludmila 
Szvitková (ředitelka MKS Sušice), 
Valina Kuchtová (head booker 
agentury Central European Mo-
dels), Milan Kilián (šéfredaktor 
Klatovského deníku), Václav Tauer 
(šéfredaktor Domažlického deníku). 
Do soutěže se přihlásilo 36 dívek 

z Klatovska, Domažlicka, Vimper-
ka, Strakonic a 
Českých Budě-
jovic. 
Porota se přes 

velkou konku-
renci na výběru 
dvanácti finalis-
tek téměř shod-
la. V  závěru 
konkurzu dora-
zila i III. Česká 
Miss 2007 Lili-
an Fischerová, 

která předběžně přislíbila účast v 
porotě na finálovém večeru. 
Ze soutěžících z okresu Klatovy 

uspěly Jana Hlavatá, Lucie Marešo-
vá a Kamila Vejvodová ze Sušice, 
Monika Netrvalová ze Švihova a 
Eva Palečková z Ježov (u Švihova). 
Fotografie zachycuje skupinu fina-
listek. 
(P. Brunclíková, V. Drahorádová) 
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Min. kultury pod č. MKČR—E11849. Zodpovědná osoba Věra Drahorádová, tel. 376397267, e-mail: ve.dra@tiscali.cz. Elektronická 
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Poznáváte? 
Věřte nevěřte, na snímku je zachycen výjezd vlaku z tunelu pod Špičákem. Fotografie připomíná časy na po-

čátku 20. století. Supící vláček vyjíždí z tunelu do brčálnického údolí. Za zmínku stojí pečlivě upravené pro-
stranství kolem trati, kde dnes roste jen býlí. (V. Drahorádová) 


