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Vážení spoluobèané,
kdo pozornì ète náš zpravodaj, urèitì postøehl, a to nejen z tohoto 

tradièního úvodního slova starosty, že se mìsto potýká
s rozpoètovými problémy, respektive mìsto není schopno plnit 
závazky, jež vznikly zadáním investic v minulém roce. Zastupitelstvo 
sice schválilo rozpoèet na rok 2007 koncem minulého roku , záhy se 
však ukázalo,že zadání údajù pro rozpoèet neodpovídalo 
ekonomické realitì, ve které se mìsto ocitlo koncem roku 2006. 
Následnou revizi rozpoètu mìsta prakticky nebylo možno provést, 
vzhledem k nemoci paní vedoucí ekonomického odboru mìsta 
a výpovìdi z pracovního pomìru z její strany. Nedohledaly se 
podklady k rozpoètu mìsta. Píši o tìchto problémech zcela otevøenì 
a bez zatajování, protože si myslím, že hospodaøení mìsta je vìc 
velice závažná. Z dnešního pohledu jsem rozpaèitý, když si 
vzpomenu na projev bývalého starosty pana Vonáska na prvém 
volebním zastupitelstvu mìsta v listopadu loòského roku, kdy 
zdùrazòoval, jak pøedává mìsto nezadlužené. Každý problém má svá 
øešení a také tato rozpoètová krize se objasní a zastupitelstvu budou 
pøedloženy k odsouhlasení nezbytné rozpoètové úpravy, návrhy na 
zajištìní finanèních prostøedkù k uhrazení závazkù mìsta.Toto by ale 
nemìl být konec, tento problém s mìstskými financemi se nesmí 
opakovat. Probìhl audit úèetnictví mìsta, v souèasné dobì kontroluje 
mìstské hospodaøení Krajský úøad. Zjištìné nedostatky budou 
pøedloženy zastupitelstvu tak, aby mohlo následnì rozhodnout 
o opatøeních pro zlepšení hospodaøení mìsta. Jsou to zkušenosti, jež 
musí vést k hospodárnosti a úèelnosti v mìstském rozpoètu. 
V minulých letech se potøeby rozpoètu mìsta dotovaly prodeji 
majetku, aniž by byly vytváøeny budoucí zdroje nebo rezervy. 
K tomuto chování se hodí èeský pøímìr „z ruky do huby“. Dále téma 
hospodaøení s penìzi nebudu rozvádìt,trochu se ale pozastavím nad 
hospodaøením s povìstí mìsta. Osobnì si velice vážím každého 
živnostníka, podnikatele, ale i zamìstnance, který odvádí poctivì 
svou práci a dìlá tím dobrou povìst Železnorudska. V tomto ohledu 
jsme také mnohé ztratili a bude znaènì obtížné se dostat tam, kam by 
všichni,  kdo to myslí poctivì, chtìli.

Dalším nepøehlédnutelným postøehem pozorného ètenáøe 
zpravodaje nebo úèastníka veøejných zasedání je hon na èarodìjnice, 
v našich podmínkách hon na tajemníka. Nìkdy mi to pøipomíná 
špatnì sehrané divadlo. Už jsem zažil mnohé, ale toto zase patøí k tìm 
ménì povedeným kauzám. Nebudu tuto záležitost komentovat, opìt 
musím konstatovat, že toto divadlo nedìlá dobrou povìst mìsta!

S posledními øádky tohoto slova starosty se tìším na pøíští mìsíce 
a doufám, že budu mít pøíznivìjší témata a sdìlení než ta, která jsem 
uvedl v pøedcházejících vìtách.

                                                             Michal  Š n e b e r g r

SLOVO STAROSTY

 Jako každé jaro byly v mìsíci dubnu 
pracovníky Informaèního turistického centra 
Železná Ruda zahájeny pøípravné práce na letní 
turistickou sezonu na Železnorudsku. Kromì 
klasických úklidových èinností pøímo 
v budovì, kde je ITC umístìno, byla za 
krásného jarního poèasí provedena kontrola 
turistických map, umístìných v terénu v okolí 
Železné Rudy, Špièáku a Hojsovy Stráže. 
Pøestože mapy umístìné na stojanech „lidskou 
èinností“ nebyly poškozeny, byla jejich 
výmìna nutná. Jednalo se pøevážnì o zimní 
turistické mapy, které byly na stojanech delší 
dobu a podepsal se na nich také vliv poèasí. 
Letní mapy pro turisty byly navíc umístìny do 
míst vìtší soustøedìnosti turistù, tj. na nádraží a 
na autobusové zastávky.

 Pøi výše uvedené èinnosti jsme se sešli
 v terénu s externími pracovníky Klubu èeských 
turistù, kteøí nás informovali o již novì 
vyznaèených, nebo pøeznaèených  turistických 
trasách (napø. Železnorudský okruh, který byl 
pøed cca 15-ti lety veden jako nauèná stezka) na 
Železnorudsku. Všechny zmìny budou 
vyznaèeny v nové edici turistických map KÈT, 
která vyjde v letošním roce.

Dnes v èísle 
informace ze správního odboru - kam dát 

dožilé  záøivky
informace o privatizaci bytového fondu

rubrika mìstské policie
usnesení zastupitelstva

politická  diskuse starostù se senátorkou
nový zákon o sociálních službách
sportovní zprávy, o kom se píše 

zajímavosti ze souèasnosti i minulosti 
obnovená tradice železnorudského piva

základní škola informuje o úspìších
dopisy našich obèanù

spoleèenské a jiné akce v našem mìstì 
pozvánky, kontakty

(dokonèení na str. 10)

Pøíprava turistické 
sezony
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USNESENÍ z veøejného zasedání ZM è.8 ze dne 19.03.2007
Zastupitelstvo mìsta schvaluje: 
- pøidìlení bytù v è.p. 26 dle seznamu viz. pøíloha, vzor 
nájemní smlouvy je též pøílohou. V pøípadì budoucích 
nájemníkù, kteøí užívají byt v majetku 3. osoby na základì 
nájemní smlouvy, je podmínkou sepsání a uzavøení 
„trojdohody“. 
- prodej 5 kusù staveništních bunìk ve prospìch p. Ondøeje 
Š�astného za 1,-Kè. 
- zámìr prodat èásti pozemkù è. 980 v k.ú. Špièák a p.è. 382 
v k.ú. Pancíø Lesùm ÈR s.p. 
- podepsání smlouvy s fi Investtel Klatovy na veøejné 
osvìtlení.
- dodatek è.1 smlouvy s firmou Asekol na likvidaci odpadù.
- smlouvu s fi „Klatovské zdraví“ na pronájem nebytových 
prostor v è.p.26.
- vstup Mìsta Železná Ruda do Svazu obcí NP Šumava.
- pøíspìvek Plzeòskému kraji na dopravní obslužnost ve 
výši 130 080,- Kè s podmínkou zachování stávajících linek 
a spojù v regionu.
- schvaluje nákup vozidla multicar mìstskými službami 
s.r.o. v cenì do 50 000,-Kè.
- zøízení bankovního úètu na získávání fin. darù na nákup 
hasièského vozu.
- poøádání Železnorudských slavností v tìchto termínech:
6.-  8.7.2007     rytíøské turnaje
3. - 4.8.2007     Železnorudské slavnosti
- využití znaku Mìsta Železná Ruda v knize „ Pùl kopy 
pohádek a povìstí z Plzeòského kraje“.
- doplnìní za èlena finanèního výboru paní Vladimíru 
Steinerovou.

Zastupitelstvo mìsta neschvaluje: 
- zadání sjednání bankovního úvìru na financování faktury 
Silnice Klatovy, a.s.

Zastupitelstvo mìsta udìluje výjimku ze stavební 
uzávìry:
- firmì RHM s.r.o., Na Domovinì 690, 142 00 Praha 4, na 
rekonstrukci RD v Železné Rudì s podmínkou uzavøení 
smlouvy o vìcném bøemeni s AK, dodržení odstupu 
budovy od hranic pozemkù min. 3m, dodržení návrhu na 
regulaci lokality od firmy AVE Architekt, a.s. 
- Ing. Krátkému, Plzeò  autokemp Železná Ruda na 
výstavbu objektu WC + umývárny, terasa recepce, høištì, 
el. pøípojky, chatky
- firmì Lesy ÈR na rekonstrukci mostu pøes Jezerní potok 
a brodu na stejném potoce.
- Fr. Vrbasovi, ml., Špièák 36 na stavbu parkovištì na 
p.è. 362/10, 362/30, 362/32, 362/44, 362/50 na Špièáku. 
- na rozšíøení pøípojky na vodovod a kanalizaci  Skalka  
pøestavba  a pøístavba 75 b.j. Železná Ruda. 
- na výstavbu inženýrských sítí  p. Lehkému a spol.na 
p.è. 217/10,11,14,22,23,24,25,26 na Špièáku. 
- p. Fišarovéa Marvánkové.na zmìnu užívání na stavbu 
trvalou, chata na Špièáku
- Vl. Pravdovi, Hostivice na výstavbu RD v Železné Rudì  
za podmínky uzavøení smlouvy o vìcném bøemeni s AK
- manž. Šebelíkovým na zastøešení vjezdu do garáže 

- p. V. Faltovi, Praha 2 na výmìnu byt. jádra za zdìné v bytì 
è.5, è.p. 364, Železná Ruda 
- na výmìnu oken a zateplení pro Spoleèenství vlastníkù 
domu è.p. 370.
- p. K. Neumayerovi, Železná Ruda 315.na pøístavbu RD
- p. D. Markvartovi, Praha 4 na výstavbu RD s podmínkou 
uzavøení smlouvy o vìcném bøemeni s AK, dodržení 
návrhu regulativu lokality od firmy AVE Architekt, a.s.
- firmì Efisan, Tluèná na teplovodní pøípojku, 
s podmínkou, že akce se nesmí odrazit navýšením ceny za 
teplo stávajících odbìratelù v Železné Rudì.
Zastupitelstvo mìsta udìluje souhlas ke stavebnímu 
povolení pro Ing. Krátkého  oprava a rekonstrukce 
autokempu v Železné Rudì. 

Zastupitelstvo mìsta neudìluje výjimku ze stavební 
uzávìry: 
- p. J. Mižigarovi, na zmìnu užívání èásti pøízemí objektu 
bufetu „Stará pošta“ è.p. 296 v Žel. Rudì na bar, hernu, 
kasino.

Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí
- kontrolu usnesení. Bod 5/96  nebylo splnìno /jednací øád 
kontrolního výboru/.
- zprávy z výborù.

Klostermannovo námìstí 295, Železná Ruda 340 04 

tel.: 376 387 107mobil: 724 084 269, 602 
437 686

Mìsto Železná Ruda pøijme do 
pracovního pomìru 

strážníka mìstské policie.

Požadavky:
bezúhonný obèan Èeské republiky,

starší 21let, tìlesnì a duševnì zpùsobilý, 
požadované støedoškolské vzdìlání

 zakonèené maturitní zkouškou.
Pøípadní zájemci se mohou hlásit u pana 
starosty na tel: 376 361 211 nebo pøímo

na mìstské policie viz výše uvedené
telefonní èísla nebo osobnì.

Velitel MP Železná Ruda
Schmidt Walter 

MÌSTSKÁ 
POLICIE 

Železná Ruda
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(V. Drahorádová)

Starostové u senátorky
V pátek 30. bøezna se na neformální schùzce sešli 

nìkteøí šumavští starostové se senátorkou JUDr. Jiøinou 
Rippelovou, která sama setkání iniciovala.

Jak øíká, senátor má být regionálním ombudsmanem
a nemá se omezovat pouze na spolupráci se starosty podle 
politické pøíslušnosti. Tak se v jednom okamžiku v jedné 
místnosti sešli levicovì i pravicovì orientovaní politici 
a mìli o èem hovoøit. 

Jedním ze starostù, které JUDr. Rippelová pozvala, byl
i starosta Železné Rudy. Informoval o aktuální situaci 
Železné Rudy, negativních dopadech zimní sezóny, o stavu 
pøeshranièních vztahù a dalších.

Kteøí kolegové byli spolu s Vámi úèastni na schùzce?
Bìhem odpoledne jsem mìl pøíležitost vymìnit si názory 
s kolegy z Dlouhé Vsi, z Hartmanic a z Prášil.

Jak hodnotíte možnost diskuse se èlenkou Senátu?
Každá diskuse, pokud je vìcná a partneøi diskuse dovedou 
vnímat témata kvalifikovanì, je pro vytøíbení názorù 
a ujasnìní pozic pøínosná .

O co se paní senátorka zajímala nejvíce?
O problémy starostù obcí obecnì .Setkání bylo velice 
neformální.

Jaký pøínos by mohla podobná setkání s politiky pøinést 
obcím?
Setkání s našimi zákonodárci jsou nezbytností, jak jinak by 
bylo možno øešit problémy obcí a obèanù než s našimi 
zákonodárci.. .

Myslíte, že Senát mùže pomoci s øešením souèasné 
situace Železné Rudy, zejména, že by mohl pøijmout 
nìjaké úèinné kroky k minimalizaci negativních 
dopadù extrémnì teplé zimy.

Problém jedné zimy asi nevyøeší, ale urèitì je tøeba øešit 
prostøednictvím pøíslušných zákonù potøeby obèanù 
žijících na Šumavì, což má svá specifika, proto to vyžaduje 
zvláštní pozornost a kvalifikovaná rozhodnutí.

Projevila se na setkání rùzná politická orientace 
pøítomných?
Politika na komunální úrovni se vìtšinou ztrácí ve chvíli , 
kde je spoleèná snaha najít øešení urèitého problému. Pak 

zde hraje roli vztah nebo urèitá povinnost pomoci regionu.

Máte ze setkání poznatky o situaci v obcích, které byly 
na setkání zastoupeny?
Názory jednotlivých starostù a problémy obèanù 
v sousedních obcích, získané nejen od starostù na tomto 
setkání, si myslím, že velmi dobøe znám. Dá se øíci, že mezi 
starosty obcí existuje i urèitá shoda v názorech na øešení 
problémù každodenního života.

Chystáte se požadovat i setkání s pøedstaviteli ODS? 
O èem byste s nimi hovoøil?
Ze své zkušenosti vím, že tato setkání probíhají a to jak na 
oficiální úrovni tak i neformálnì .Tématem naší doby je 
urèitì reforma. O tom, zda ano èi ne jsem pøesvìdèen, že 
není pochyb, otázkou je míra zodpovìdnosti 
zodpovìdných, respektive Všech, kteøí tvoøí naše zákony. 
Problémem v našem regionu je smìøování rozvoje 
šumavských vesnic a mìst .Potøeba rozvoje a rekonstrukce 
infrastruktur pøevyšuje možnosti jednotlivých rozpoètù, 
soukromé investice jsou omezovány pøísným režimem 
chránìné oblasti a pro tradièní turistickou destinaci 
Šumavu vzniká konkurence, a to nejenom z pohledu 
vìtších možností rozpoètù velkých sídel investovat do 
turistiky a cestovního ruchu ve vnitrozemí, ale 
i bezproblémový prùbìh realizace staveb a jejich 
následného využití z hlediska dostupnosti a neexistence 
omezujících limitù z hlediska chránìné oblasti .

(Otázky kladla V. Drahorádová, foto: redakce)

Každá  vìcná  diskuse je pøínosná

Zprava:  Jiøina Rippelová, Mojmír Kabát (Prášily),   
Michal Šnebergr, František Soukup, (Dlouhá Ves).
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Sbìrný dvùr v Železné Rudì je v provozu od listopadu 
loòského roku.

Mìsto Železná Ruda má zájem, aby se množství 
odevzdaných elektrospotøebièù stále zvyšovalo. Proto 
uzavøelo smlouvy o zpìtném odbìru se spoleènostmi 
Asekol, Elektrowin a EKOLAMP. Systém bezplatného 
odbìru použitých elektrozaøízení, který zajiš�ují tyto 
spoleènosti, snižuje poèet èerných skládek a šetøí našemu 
mìstu peníze.

Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sbìrné dvory 
speciálnì oznaèenými kovovými nádobami a zajiš�uje 
jejich výmìnu za prázdné. Nepoškozené svìtelné zdroje 
jsou pak na náklady EKOLAMPu pøepravovány 
k recyklaci.

Správným místem pro vyøazené svìtelné zdroje 
(trubicové záøivky, kompaktní úsporné záøivky a výbojky) 
je sbìrný dvùr v ulici Skláøská, který slouží i jako místo 
bezplatného zpìtného odbìru elektrozaøízení z domácností. 

Kromì vysloužilých televizí a lednièek tady mùžete 
bezplatnì odevzdat i záøivky nebo úsporky. Najednou lze 
pøinést maximálnì 30 kusù, ale po pøedchozí dohodì 
s provozovatelem (ZKS a.s.) sbìrného dvora jich mùžete 
vrátit i více. Tyto svìtelné zdroje však musí být celé 
a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpìtnému 
odbìru a mìsto je likviduje za poplatek jako odpad.

Místa zpìtného odbìru mohou bezplatnì využívat 

Sbìrný dvùr,  místo zpìtného odbìru elektrozaøízení
INFORMACE MÌSTSKÉHO ÚØADU

i právnické a fyzické osoby oprávnìné k podnikání, aniž by 
se musely v pøípadì odevzdání záøivek a výbojek 
prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem.

Neházejte záøivky do popelnic; nefunkèní záøivky 
a výbojky nepatøí do kontejneru se smìsným 
komunálním odpadem, protože z nich mohou pøi rozbití 
unikat nebezpeèné látky.

Dalším místem, kde je možno zdarma odevzdat 
použité záøivky jsou prodejny, v nichž tyto výbojky 
nakupujete. V prodejnì vám vezmou zpìt tolik kusù 
použitých svìtelných zdrojù, kolik kupujete nových. Pøi 
nákupu musí být zákazník informován o zpùsobu 
a možnostech zpìtného odbìru použitého elektrozaøízení. 
V pøípadì, že zákazník obchodì tuto informaci nedostane, 
je prodejce povinen od nìj stará elektrozaøízení odebrat 
v neomezeném množství, aniž by jejich odbìr vázal na 
nákup nových výrobkù. Poslední prodejci pak mohou tyto 
odebrané svìtelné zdroje odevzdat v nejbližším sbìrném 
dvoøe.

Pomoci mùžete i vy  žádnou záøivku ani úsporku 
neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se 
s nejvìtší pravdìpodobností rozbijí. Pokud se však 
v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude 
možné z nich více než devadesát procent materiálu 
(sklo, hliník) využít.
Zdroj: EKOLAMP, zákon o odpadech. Správní odbor, Ing. C. Zahradníková

Majetkový odbor informuje

V minulých letech byl Mìstem Železná Ruda 
nastartován proces privatizace mìstského bytového fondu. 
Pr ivat izace dodnes víceménì probíhá.  Ceny 
privatizovaných bytù byly nastaveny velmi pøíznivì. 
Avšak, aby se pøedešlo dalšímu živelnému obchodování s 
byty, sjednalo Mìsto se všemi kupujícími mimo jiné 
„Pøedkupní právo“. Z tohoto ujednání vyplývá, že pakliže 
kupující bude chtít byt v deseti letech následujících po 
podpisu smlouvy a po splnìní všech smluvních ujednání 
prodat, musí ho nejprve za stejnou kupní cenu, za jakou ho 
nabyl, nabídnout k odkoupení Mìstu Železná Ruda. 
Teprve, až by Mìsto o transakci neprojevilo zájem, mùže 
byt nabídnout ke koupi dalším zájemcùm. Rádi bychom 
Vás touto cestou informovali o možnosti, jak se 
z povinnosti „Pøedkupního práva“ vyvinit.

Zastupitelstvo mìsta Železná Ruda pøijalo 
dne11.10.2006 usnesení è. 36/894, podle kterého se dá 
postupovat tak, aby byl byt pro úèely prodeje „Pøedkupního 
práva“ zbaven. Princip tkví v tom, že dojde, z Vaší strany,
k úhradì 1,5 násobku pøedmìtné kupní ceny ve prospìch 
Mìsta a Mìsto se následnì Pøedkupního práva vzdá. 
Pøíznivé jistì je, že se dále v usnesení praví, že se výše 

Privatizace bytového fondu pokraèuje
tohoto vyrovnání snižuje každý rok o 10%, a to až do doby 
zániku „Pøedkupního práva“. Staèí pouze napsat v tomto 
smyslu žádost na adresu Mìsta Železná Ruda. Patøièní 
úøedníci s Vámi zajistí uzavøení „Smlouvy o zániku práva 
pøedkupního“. Po uhrazení pøíslušné sjednané èástky na 
úèet Mìsta podáme návrh na výmaz práva v katastru 
nemovitostí. Tak se zbavíte povinnosti nabídnout, 
v pøípadì prodeje, byt pøednostnì Mìstu Železná Ruda

 tel. 376361221, mob. 602650224
Jakub Frenzl, e-mail: frenzl@zeleznaruda.cz

Vyzýváme obèany, kteøí k dnešnímu dni nezaplatili 
poplatky za odvoz odpadu a poplatky za psy, aby tak 
uèinili v co nejkratším termínu. Platbu mùžete provést 
námi zaslanou složenkou na è. úètu 822561309/0800. 
Zaplatit lze i osobnì na MÚ v Železné Rudì v I. patøe na 
ekonomickém odboru u paní Formanové, vždy pondìlí 
a støedu od 8.00 hod - 16.30 hod., nebo v kterýkoli jiný 
pracovní den po pøedchozí domluvì na tel. 376361217, 
kde lze získat i bližší informace. 

(ekonomický odbor)

Platby místních poplatkù
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Kdo tì, pivo, bude pít,až my v hrobì budem hnít.
Jeden,moc pravdivý verš ze staré pijácké písnièky, nám 

starším pøipomíná dvì pravdivé vìci každého života:Èím 
více chvátáme a žjime hrr,hrr, tím to máme k osudovému 
dni blíž a tu druhou pravdu, co jsme si užili, snìdli a vypili  
nám nikdo nevezme a pouze my sami si v našich 
vzpomínkách a zážitcích odneseme tyto prožitky 
s sebou.Vše ostatní, rodinu, tituly, majetek, kamarády 
i osobní vìci tady necháme. A tak se dnes v podveèer 
vracím zpátky až o 220 let, pomocí historie, knih, 
vyprávìní i myšlenek a srovnání, jak to pøed tìmi 220 lety 
vlastnì bylo a proè právì pøed 220 léty.

V roce 1787 si mìštané postavili svùj pivovar a ten 
nepøetržitì vaøil pivo až do 31.10.1962, kdy byl tento 
historický objekt uzavøen a postupem let zcela zbourán 
a srovnán se zemí. Já,tehdejší náplava Ž.Rudy už pamatuji 
jen pivovarský komín,který byl za úèasti pár desítek divákù 
odstøelen v srpnu 1977. 

Železnorudské pivo bylo je a bude! 
UDÁLOSTI, NOVINKY

Dne 1.5.2007 uplynou dva roky, kdy se zaèalo po létech 
v Železné Rudì toèit na hotelu Gradl "Železnorudské 
pivo", které uvaøil poslední železnorudský sládek a vedoucí 
pivovaru pan Jiøí Plevka senior ve svém rodinném 
pivovaru CHODOVAR v Chodové Plané podle pùvodního 
receptu. Chceme spoleènì s našimi hosty vzpomenout 
obnovení této tradice na hotelu GRADL od 14 hodin 
pøíjemným posezením s živou hudbou. Oblíbená šumavská 
kapela zahraje poctivou èeskou muziku k tanci i poslechu. 
Vstup je zdarma. 

Místa je možné rezervovat na telefonu 602 406 136. 
Srdeènì Vás všechny zve vedení a zamìstnanci hotelu. 

JUDr. F. Strnad

Minulost a souèasnost
pivovaru v Ž.Rudì.

Prakticky nic nezbylo z chvanìl známého 
železnorudského piva a pivovaru. Jen pár vzpomínkových 
vìt pamìtníkù, možná pár fotografií a pár lahví s litými 
n á p i s y  B ü r g e r l i c h e  B r a u e r e i  E i s e n t s t e i n .
Vše se znièilo, stavby, zaøízení, lokomobila, která v dobì, 
kdy nešel el. proud pohánìla pomocí páry a transmise celý 
pivoar. Znièilo se veškeré zaøízení a nic se neuchovalo pro 
generace souèasné a pøíští.

Zmizela úcta k pøedkùm, jejich umu, pracovitosti 
a tradicím, jež pøechovávali z generace na generaci.

Jen pro zajímavost, na území bývalého okresu Klatovy 
bylo v dobì pivovarské konjuktury skoro 50 pivovarù.

Dnes jich je na území celého kraje 5 z toho jeden 
minipivovar.

Díky náhodám, setkáním a bláznivou myšlenkou 
obnovit tradici vaøení piva v Ž.Rudì jsem dnes pár týdnù 
pøed znovuotevøením pivovaru v Ž.Rudì. Nemohu v tomto 
pøíspìvku vyjmenovat všechny, kdo mnì pomohli pøemìnit 
dìdkovský sen a snahu ve skuteènost postavení a hlavnì 
vaøení tradièního piva z dobré železnorudské vody, 
kvalitního žateckého chmelu a stejnì kvalitního sladu 
plzeòského typu.

Zmíním se v prvé øadì o panu Jiøím Plevkovi, dnešním 
prezidentovi pivovaru Chodovar, který byl pùvodcem celé 
té geniální myšlenky a dal svým charismatem,zkušenostmi 
a znalostmi hlavní podnìt k obnovení tradice.

Jako druhému , patøí moje podìkování panu Tomáši 
Cihláøovi, uèiteli z Paèejova, jenž napsal pivovarskou bibli 
straých pivovarù na území bývalého klatovského okresu 
a to knihu ,,Pošumavské pivovary " vydanou v roce 2003.

A právì ,pan Cihláø mì seznámil s tøetím do mariáše, 
panem Jiøím Drvolou ze Lhoty u Pøíbrami, chlapíkem. 
který má nejvìtší sbírku starých pivních lahví v Evropì 
a který má lví podíl na založení a otevøení ,,Pivovarského 
muzea " na hotelu Gradl.

JUDr. F. Strnad

Další z øady historických pohlednic 
ukazuje lokalitu na Špièáku v sedle v roce 
1929. Domy lákají návštìvníky k prožití 
klidné dovolené. Každý nabízí jiný 
komfort, takže si mùžeme pøedstavovat, na 
co  máme.

Prvním, kdo využíval turistické 
a rekreaèní možnosti Železnorudska pro 
podnikání byl pan Prokop - pùvodnì kupec 
z Volynì u Strakonic, který zde po dobu 
výstavby tunelu pod Špièákem zøídil 
kantýnu.

Když byl tunel dobudován, pan Prokop 
zaèal  poskytovat pohostinské služby 
prvním turistùm, kteøí sem zaèali železnicí 
pøijíždìt. 

V roce 1882 byl  oficiálnì založen Hotel 
Prokop na pohlednici zachycený v levé 
èásti.. (V. Drahorádová)

POZNÁVÁTE?
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ÚSPÌŠNÉ SPORTOVNÍ GYMNASTKY
Ve ètvrtek 14.bøezna se ve sportovní hale pøi Základní 

škole, Èapkova ulice v Klatovech konal již tradièní okresní 
pøebor základních škol ve sportovní gymnastice.

Naše škola tentokrát vyslala družstva ve všech, 
tj.ètyøech, dívèích kategoriích.

Všechna dìvèata jsou èlenkami kroužku sportovní 
gymnastiky a už od øíjna se pilnì pøipravovala jedenkrát 
týdnì v naší pìknì vybavené tìlocviènì.

V kategorii 1.- 3.tøíd se zúèastnily Tereza Leheèková, 
Aneta Podroužková, Tereza Vybíralová a Petra Vidláková. 
Za své pøedvedené výkony se jako družstvo umístily na 
3. místì a v soutìži jednotlivcù Petra Vidláková obsadila 
3. místo a „prvòáèek“ Tereza Leheèková 6. místo.

Další soutìžní ètveøici tvoøily dívky ze 4. a 5.tøídy 
Veronika Vrbasová, Karin Nováková, Kristýna Slaninová
a Veronika Podracká. I toto družstvo vystoupilo „na bednu“, 
a to na 3.stupínek. Veronika Vrbasová vybojovala navíc také 
bronz v soutìži jednotlivcù v této kategorii.

Do tøetice obsadilo 3.místo i další družstvo dívek
6.-7.tøíd ve složení Veronika Filipová, Klára Novotná, 
Aneta Šnajdrová.

Dívkám 8. - 9. tøíd unikly stupnì vítìzù jen tìsnì, 
skonèily na 4.místì, pøesto všechny podaly pìkné výkony. 
Byly to Aneta Kopkášová, Alena Fialová, Michaela Hašová 
aBarbora Jiráková.

Prostøednictvím tohoto èlánku bych chtìla ještì jednou 
všem dívkám podìkovat za vzornou reprezentaci naší školy 
a také paní Evì Hašové a panu Zdeòku Fürstovi st. za 
dopravu všech zúèastnìných na tuto akci. (J.Prošková )

Vynikající úspìch 

žaèky Veroniky Filipové
Vynikajícího úspìchu dosáhla žaèka 6. tøídy Veronika 

Filipová. V rámci Mistrovství Èeské republiky 2007 
dosáhla tato nadìjná lyžaøka ve slalomu v kategorii 
mladších žákyò 5. místa. Blahopøejeme. Richard Smola

U.S. Military Car Club každoroènì v kvìtnu organizuje 
øadu vzpomínkových jízd k pøipomenutí historie v døí-
vìjších dobách  nevítané. Po celých západních Èechách 
vytváøí kolorit oslav osvobození západními spojenci.

Letos ve dnech 3.a 4. kvìtna si na své pøijdou pøíznivci 
tohoto tohoto klubu a vojenských veteránù i v Železné 
Rudì..

Ve ètvrtek 3. kvìtna vpodveèer pøijedou do Železné 
Rudy  èlenové U.S. Military Car Clubu. Ubytují se

Každoroènì se Železnorudský klub øadí k tìm 
organizacím, které v první polovinì kvìtna organizují 
vzpomínkové akce kvýroèí konce druhé svìtové války. 

I letos jeho èlenové zvou srdeènì všechny obèany
i návštìvníky Železné Rudy ke spoleèné pøipomínce 52 let 
staré historie.

Na sobotu 5. kvìtna pøipravili vzpomínku s živou 
hudbou, která probìhne u pomníku pøed zámeèkem.

V pravé poledne zaène hrát živá hudba a pamatováno je 
tradiènì i na hladové žaludky, jež  urèitì nebudou muset 
zùstat prázdné.

Military Car Club V Železné Rudì

Oslavy kvìtnových  výroèí v Železné RudìOslavy kvìtnových  výroèí v Železné Rudì

v základní škole a jejich auta si tak zájemci budou moci 
prohlédnout na pøilehlémparkovišti.

V pátek 4. kvìtna dopoledne organizují u pomníku 
americké armády u zámeèku pøipomínku osvobození 
západní èásti Èech  a pak na veèer se tìší na pøátelské 
setkání se svými pøíznivci  v  restauraci Nová Okula..

(Zdro:, U.S. Military Car Club,)

Oslava výroèí konce 2. svìtové války

(Zdroj: Železnorudský klub)
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CO ZNAMENÁ ZKRATKA  MAS?
Dne 20. 3. 2007 byla na Ministerstvu vnitra ÈR 

zaregistrována MAS (Místní akèní skupina) LAG 
Centrální Šumava, o. s. MAS byla zaregistrována jako 
obèanské sdružení právnických osob a má své stanovy, 
které kromì jiného vymezují i pøedmìt èinnosti 
sdružení.

Pøedmìtem èinnosti je pøispívat k všestrannému 
rozvoji regionu centrální Šumavy, který je vymezen 
územím dvanácti èlenských obcí Mikroregionu Šumava 
západ, a je realizován zejména:

-spoluprací subjektù na projektech v intencích 
programu LEADER a zapojením do tohoto programu

-koordinováním spolupráce veøejného sektoru, 
neziskových organizací a podnikatelské sféry 
k získávání a efektnímu využívání dotací z prostøedkù 
státního rozpoètu i z prostøedkù EU.

Prostøedky EU budou èerpány z evropského fondu 
EAFRD  Evropský fond pro rozvoj venkovského 
prostoru, a to konkrétnì z osy 4 tohoto programu 
LEADER ÈR a LEADER.

Podpora je udìlována na projekty výhradnì uvnitø 
mikroregionu, kde je místní akèní skupina pøijatá do 
programu  Leader. Mikroregion mùže ležet kdekoli 

na území ÈR kromì katastrálního území Prahy a mìst 
nad 25 000 obyvatel. Mikroregion musí mít minimálnì 
10 000 a nejvýše 100 000 obyvatel a hustotu nejvýše 120 

2obyv./km . Mikroregion musí být geograficky, 
ekonomicky a  sociálnì homogenní  území.  
Mikroregiony programù LEADER se nesmí pøekrývat.

Mikroregion Šumava  západ všechna požadovaná 
kriteria splòuje a mùže se tedy stát pøíjemcem dotace, 
která bude uvnitø mikroregionu rozdìlena na projekty 
jak neziskových subjektù (obcí, neziskových 
organizací), tak na projekty ziskových subjektù 
(podnikajících právnických i fyzických osob). Celkové 
pøijatelné náklady na jeden projekt èiní od 100 000,- Kè 
do 10 000 000,- Kè.

Mikroregion Šumava  západ  základní údaje:
-územní vymezení: Dlouhá Ves, Horská Kvilda, 

Kašperské Hory, Kvilda, Modrava, Prášily, Rejštejn, Srní, 
Sušice, Železná Ruda (obce Èachrov a Hamry jsou souèástí 
jiné MAS)

-rozloha Mikroregionu Šumava  západ: 59 634 ha
-poèet obyvatel                                       : 17 297

2-hustota  (obyvatel/km )                         : 29 
Bližší informace na www. mikroregion.sumavanet.cz

(Ing. Již Tachovský)

Nejvìtší událost od dob Marie Terezie

Vážení ètenáøi, na této stránce se spolu budeme 
setkávat po nìkolik následujících pokraèování. 

Nepùjde ale o výlety do historie, nýbrž  o výlety do 
problematiky sociální. A proè zaèínám zrovna u Marie 
Terezie? Právì v dobách jejího panování byl u nás 
zaveden sociální systém, který v podstatì fungoval až do 
konce minulého roku. Byl to systém, ve kterém 
v podstatì  stát  rozhodoval, kdo o nás bude v pøípadì  
napø. naší invalidity peèovat a v jakém rozsahu. Tomu je 
od  zaèátku letošního roku  odzvonìno. Nový  zákon  
è. 108/2006 Sb. O sociálních službách pøináší do této 
oblasti zásadní zmìny. 

 Nový zákon, nové problémy
Zmìny jsou vskutku tak zásadní a provádìcí vyhláška 

tak pozdì napsaná, že se stále ještì stává, že dochází
k celé øadì zádrhelù, nedorozumìní a zpoždìní
v rozhodování úøadù. A abychom se v  této a nejen této 
poroblematice lépe orientovali, budeme se setkávat 
právì na tìchto stránkách. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ve 
spolupráci s Centry pro zdravotnì postižené  vytvoøila 
sí� PORADCÙ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB. 

V každém okresním mìstì je zpravidla v kanceláøi 
Centra pro zdravotnì postižené jeden odbornì 
pøipravený poradce, který vám poradí s celou škálou 

problémù, které s sebou nová  právní úprava pøináší. 
Nejpodstatnìjší zmìnou je zrušení døívìjších 

pøíplatkù k dùchodu pøi èásteèné, pøevážné nebo úplné 
bezmocnosti a s tím spojené dávky na  péèi o osobu 
blízkou. To  bylo  nahrazeno  jinou, podstatnì vyšší 
dávkou. Tato dávka je vìtšinou vyplácena pøímo 
klientùm, kteøí si za ní "nakupují" potøebné služby. 

Zákon novì upravuje dalších 14 druhù sociálních 
služeb. Nejsou  to jen služby pro zdravotnì postižené, ale 
i pro další  kategorie sociálnì potøebných. 

Novì byla upravena i problematika životního
a existenèního minima, dávek hmotné nouze  a øada 
dalších. Nìkeré dávky byly zachovány v jiných 
zákonech a vyhláškách. 

 Nejen  pro zdravotnì postižené
Sociální systém  pøiznává obèanùm celou øadu dávek. 

Je však zcela na obèanech, aby si zjistili, zda mají na 
nìkterou  dávku  nárok a  požádali o její pøiznání. 

K tomu všemu by mìla napomáhat tato pravidelná 
rubrika. Nemusíte  ale èekat jen  na ni. Se svými dotazy 
se mùžete obrátit pøímo na poradce, urèeného pøímo 
k tomu,  aby odpovídal na Vaše dotazy. 

Pište,  volejte, pøijïte osobnì.

                            

                                                           
                                                   
                          tel: 376 323 527.mob: 775 786 003. E-mail: czp.klatovy@seznam.cz

Praktické informace pro všechny

Miroslav Horyna centrum pro zdravotnì postižené,

Vídeòská ul. 9/IV, Klatovy
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DOPISY

 Jak tajemník MìÚ Železná Ruda dobøe pracuje
smluv, procenta z milionu Kè uložených v bance, 

naproti tomu èerpání penìz z kontokorentního úvìru, který 
je velmi drahý.

Toto jsou záležitosti tajemníka, který vede, øídí úøad
i své podøízené. Opìt musím položit otázku, jak vede své 
podøízené a úøad, když výše uvedené dùležité dokumenty
k øízení úøadu buï neexistují nebo jsou, ale možná jìštì 
z doby po únoru 1948.
Proè takového tajemníka si ODS, vedoucí síla ve mìstì, 
doslova vydržuje a je jí jedno, jak pracuje, jak se chová, že 
to mìsto stojí velké peníze.
Opravdu bych rád znal pravdivou odpovìï.                                                                                                                 
Václav Nový

Upozornìní na èlánek ,,DOPIS''

(k dopisu V. Nového z únorového èísla zpravodaje)

Na jiném místì v tomto èísle jste mohli èíst 
o obnovené tradici železnorudského piva. Na Grádlu ale 
nezapomínají ani na milovníky dobrého vína.

Dne 4.5.2007 se tam uskuteèní øízená degustace vín ze 
Støední odborné vinaøské školy ve Valticích. Degustaci 
povedou sklepmistøi p.Buriánek a p.Najbrt.
Vstupné 100,-Kè (v cenì deg. vzorky+"neutralizaèní 
sousto"). Možnost nákupu vína za zvýhodnìnou cenu.
Z dùvodu omezené kapacity prosíme o rezervaci 
na tel.774405476.  Ivan Malý

Spoleèenská pozvánka

Srdeènì zveme všechny pøíznivce dobrých vín.

V minulém vydání Železnorudského zpravodaje jsem 
popsal, jak pan tajemník „Odstraòoval následky vichøice“. 
V témže èlánku jsem vyzval starostu, aby informoval 
veøejnost, jak toto nemorální chování spojené s podvodem 
potrestá. Zatím jsme se sdìlení v tomto ohledu nedoèkali.

Nìjaké náhradní odpovìdi, že byl pan tajemník tam èi 
jinde jsou pouhé zastírací výmluvy, v daném dni nebylo nic 
dùležitìjšího než pomoci Železné Rudì a jejím obèanùm. 
Pokud dùležitost èinnosti dne 19.1.2007 si vysvìtlují 
pánové Šnebergr a Tachovský jinak, než že práce na 
ostraòování následkù byla nejdùležitìjší, pak nemají na 
radnici co pohledávat. Nebo je to ještì jinak, pan starosta, 
který dne 19.1.2007 intenzivnì pracoval pøi odstraòování 
následkù, tajemníka z nìjakého dùvodu kryje.

 Nyní se pokusím vysvìtlit, že jeho nepøítomnost 
19.1.2007 nebyl první nedostatek. Tajemník obce je garant, 
že mìsto, jeho úøedníci i zastupitelé pracují podle platných 
zákonù, tedy z radnice se nedostane doklad, vyjádøení atd. 
v rozporu s platnými zákony.

V záøí 2005 zastupitelé obdrželi dokument zpracovaný 
Dr. Menzou (ekonom dohlížející na finaèní chod obce), ve 
kterém je mnoho výtek k vedení dokumentace obce, které 
jsou povinností tajemníka. Nyní budu citovat z dokumentu:

! 1. Evidence pozemkù, které jsou majetkem mìsta, 
není v souladu se zákonem o úèetnictví

! 2. Zcela zásadním problémem je hrubé podcenìní 
inventarizace majetku a závazkù

! 3. Skuteènost, že pøi tak velkém rozsahu majetku 
takøka nevznikají invetarizaèní rozdíly bych 
považoval za nevìrohodnou 

! 4.  Postrádám smìrnici  pro organizaci  
inventarizaèních prací 

! 5. Vnitropodnikové smìrnice jsou ostatnì další 
podceòovanou kapitolou.

Obecný a tedy nic neøešící je i „Odpovìdnostní øád“. 
Bezprostøedním dùsledkem je napøíklad sankce za 
pøedèasnì proplacenou fakturu (ještì pøed vydáním 
územního rozhodnutí)

Doplòuji pana Menzu, mìsto zaplatilo témìø milion 
korun firmì Valbek, aniž by provedla práce vyplývající ze 
smlouvy(projekt lanovky na Pancíø). Pro informaci územní 
rozhodnutí není dodnes. Termín dokonèení projektových 
prací a podkladù pro vydání územniho rozhodnutí byl 
30.12.2004. Podpis pana tajemníka je na pøíkazu k platbì.

Tyto závažné výtky, jak jsem ocitoval z dokumentu 
pana Menzy. Do konce minulého volebního období nebyly 
odstranìny. Vím to zcela jistì, v té dobì jsem byl 
zastupitelem.

A jsem pøesvìdèen, že nejsou odstranìny dodnes.
Z dokumentu Dr. Menzy vyplývá, že absencí tìchto 

dokumentù vznikají mìstu velké finanèní ztráty. 
Protože  „Organizaèní øád je obecný a nic neøešící,“ svádí 
se odpovìdnost na toho èi onoho úøedníka a vlastnì nikdo 
za nic do dùsledku neodpovídá.

Dle mého odhadu se již jedná o ztráty necelých
 600 000,-Kè. Jedná se o nevymáhané penále za nenaplnìní 

Jak tajemník MÚ v Železné Rudì, odstraòoval následky 
vichøice ze dne 18-19.1.2007. V Železnorudském 
zpravodaji Únor 2007, byl otisknut èlánek pod názvem 
"dopis'' (str. 8), který napsal pan Václav Nový. Chci 
upozornit na poslední vìty z èlánku, které zní: "Chceme 
v Železné Rudì takového státního úøedníka?'' Já rozhodnì 
ne! Vyzývám tímto pana starostu, aby informoval 
veøejnost, jak toto nemorální chování pana tajemníka øešil.

K tomuto èlánku, jako obèan Železné Rudy, se plnì 
pøipojuji. Takového tajemníka v ŽR nechci. Chci upozornit 
obèany ŽR, že tato stížnost na pana tajemníka není první!!! 
Èekal jsem  na vydání Železnorudského zpravodaje Bøezen 
2007, zda se k tomu èlánku, pod názvem DOPIS, pan 
starosta Šnebergr vyjádøí a bude informovat veøejnost jak 
napravil nemorální chování pana tajemníka. Po pøeètení 
bøeznového zpravodaje 2007 jsem žádné vyjádøení od pana 
starosty nenašel. Prosím pana starostu o nápravu 
a vyjádøení k tomuto èlánku!         (obèan ŽR Michal Pfeifer)
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SPORT

V minulosti už Železná Ruda držela palce nejednomu 
sportovnímu talentu, který se lyžaøskou abecedu nauèil pod 
vedením místních trenérù. Letošní rok bychom však 
potøebovali palcù nìkolikrát více. Mezinárodní úspìchy 
sklízejí Martin Jakš, Jakub Koøán a Anièka Kulíšková.

Anièka si držení palcù zaslouží vzhledem ke svému 
zrakovému handicapu ještì více než oba jmenovaní 
reprezentati. Jako jediná z èeského paralympijského týmu 
získala loni v Turínì medaili. I letos sklízela ve svìtovém 
poháru zrakovì postižených lyžaøù další trofeje. 

V sezónì 2006/07 zmìnila Anièka traséra. Otce Martina 
nahradila Štìpánka Luèanová. Trasér nahrazuje Anièce oèi 
a je tak naprosto nepostradatelnou souèástí sportovního 
výkonu. Anièèin otec a trenér v jedné osobì øíká: „Pøi 
závodì vidí jen boty svého traséra a pomocí vysílaèky 
dostává další nezbytné pokyny. I s tímto handicapem však 
dosahuje na sjezdovce témìø stokilometrové rychlosti.“ 
Trasér sám tedy musí být nejen vyzrálý sportovec, navíc 
musí umìt tak trochu popøít sám sebe.

Obì dìvèata se v krátké dobì sehrála tak dobøe, že
v závìru sezóny se prosadila v rychlostních disciplínách. 
V závìreèném dílu SP v italském Zoncolanu se Anièka 
umístila v Super G druhá a v obøím slalomu ètvrtá. Ve 
slalomu letos nestartovala. V celkovém hodnocení SP 

ANIÈKA VÍTÌZÍ NAD SVÝM POSTIŽENÍM

skonèila na tøetím místì. V souètu v Super G obsadila 
druhé místo a v obøím slalomu získala bronz.

V nejbližší dobì plánuje trochu odpoèinku, èekají ji 
odložené zkoušky a v létì zaène trénovat na pøíští sezónu. 
Velkým cílem je úspìšná úèast na paralympijských hrách 
ve Vancouveru v roce 2010.                                (V. Drahorádová)

(podle èlánku S. Hernandezové z deníku Právo)

TJ Tatran, oddíl  biatlonu, poøádá v sobotu 19. kvìtna 
Belvederský biatlon. 

Závody zaènou v 11,oo hodin u lyžaøské chaty na 
Belvederu. Startovat budou všechny vìkové kategorie.

Chceme všem zájemcùm pøiblížit tuto v Evropì velmi 
oblíbenou sportovní disciplinu, proto zveme všechny  
fanoušky sportu a pohybu na zdravém vzduchu. Dìtem 
školou povinným nabízíme  možnost vyzkoušet si tuto 
sportovní disciplinu, aniž by byly èleny sportovních klubù 
nebo registrovanými sportovci..

Pøihlášky se podávají na místì nebo na telefonním èísle 
376397574 u pana Pscheidta, který také podá další 
informace.                                                           (CtiDra)

Sportovní pozvánky

Komise sportu a mládeže 
spolu s Mìstem zvou všechny 
sportovní fanoušky a obèany 

na vyhlášení nejlepších 
sportovcù

Železnorudska za rok 
2006. 

Starosta mìsta spolu 
s Ing. Janïurou, pøedsedou komise, 

ocení naše sportovní hvìzdy 

v pátek 11. kvìtna v 18 
hodin v atriu základní 

školy.

Anièka se chysta k tendemovému seskoku

S otcem na tiskové konferenci po úspìchu na paralympiádì

Pozvánka na závody
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V sobotu 17. bøezna jsme v 
restauraci Šumava symbolicky 
pøivítali jaro. Aè veèer probìhl 
pøíjemnì a pøítomní se dobøe 
bavili. Krátce po zaèátku veèera 
se pøedstavili velmi pìkným 
vystoupením mladí èlenové 
plzeòského taneèního klubu 
Gregoriades. Aè jsou všichni 
ještì žáky základních škol jejich 
výkony mìly profesionální 
úroveò. Lákavé byly i hodnotné 
ceny v tombole, kterou jako 
každoroènì dotovali mnozí 
místní podnikatelé. Železnorudský klub dìkuje všem, kdo 
pøispìli k pìknému veèeru a tìší se na vaši úèast na dalších 
akcích. 

Taneèní podívaná

23. duben
Prší-li na svatého Vojtìcha, neurodí se švestky.
24. duben
Jak hluboko pøed svatým Jiøím namokne, tak zase dlouho 
po nìm vyschne (a naopak). Hømí-li pøed Jiøím, bude sníh 
po nìm.
25. duben
Svatého Marka deštivo - sedm týdnù blátivo.
28. duben
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještì 40 dní.
!
!

· Suchý bøezen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole ráj.·  Sníh v máji - hodnì trávy.
Májová vlažièka - naroste travièka; májový deštíèek - 

poroste chlebíèek. Deštivý kvìten - žíznivý øíjen.
Májová kapka platí dukát.Májová voda vypije víno.
Na mokrý kvìten pøichází suchý èerven.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
V kvìtnu-li hrom se ozývá, v èervnu zøídka mrholívá.
Jsou-li májové høiby èervivé, bude suché léto.· 
1.Kvìten
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.Filipa Jakuba déš� - 
to zlá zvìst.
Prší-li na prvního máje, bude pozdìji sucho a neurodí se 
víno. Prší-li na prvního kvìtna, bývá málo žita a sena.  
·9.Kvìten
Svatý Florián si jistì mùže nasadit snìhový klobouk.
11.Kvìten
O svatém Mamertu zima je po èmertu.
14.Kvìten
Pøed Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaøe jsou zlí chlapci.
15.Kvìten
Svatá Žofie políèka èasto zalije.

  Další novinkou bude možnost v letní turistické sezonì 
vyjet lanovkou SA Špièák na vrchol Špièáku a odtud pøejít 
na  èervenou TZT, která dává možnost pokraèovat buï na 
Èerné, nebo Èertovo jezero. Tato možnost je zatím jako 
tøíletá výjimka z jinak zakázaného prùchodu z vrcholu 
Špièáku na Rozvodí a jistì bude lákadlem pro mnohé 
turisty.

  Pracovníci ITC Železná Ruda se i touto èinností snaží 
podmínky pro návštìvníky Železnorudska nadále 
vylepšovat a doufají, že letošní letní turistická sezona bude 
tak  kvalitní, aby dokázala alespoò trochu nahradit tu ménì 
povedenou zimní.

Pøíprava turistické sezony
(dokonèení ze str. 1)

Železnorudský zpravodaj, vydává Mìsto Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda, tel.. Registrováno Min. kultury pod è. 

MKÈRE11849. Zodpovìdná osoba Vìra Drahorádová, tel., e-mail: ve.dra@tiscali.cz. Elektronická verze: www.sumava net/zeleznaruda/zpravodaj. 

Uzávìrka 15. každého mìsíce. Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení pøíspìvkù. 

Za ITC Železná Ruda: Kristina Leheèková , Václav Šebelík

Železnorudský zpravodaj chce sloužit jako zdroj 
informací o všem, co se v mìstì dìje. Pøedevším chceme 
pøedávat informace z práce zastupitelstva a mìstského 
úøadu. Život obce je však daleko pestøejší. Tvoøí jej èinnost 
rùzných organizací a všichni obèané by o ní mìli vìdìt. 
Jinak vzniká dojem, že zde se nic nedìje.

Do našeho zpravodaje pravidelnì pøispívají: mìstská 
policie, základní a mateøská škola, Tatran a Železnorudský 
klub. Svou obsáhlou pøílohu tvoøí železnorudští hasièi.

Dìkujeme jim za pøíspìvky a zveme všechny ostatní, 
aby o své èinnosti dávali vìdìt. Mám na mysli kynology, 
fotbalisty, osadní výbory, hojsovecké hasièe i všechny 
další, na nìž jsem nevzpomnìla (za to se omlouvám). 

Vaše èinnost je urèitì pestrá a vlastníma oèima se 
nemusí zdát pozoruhodná. Pro druhé bude ale jistì bude 
mnohdy pøekvapivá a zajímavá. A hlavnì naše noviny ètou 
na internetu i návštìvníci, a tak propagace pøispìvatelù 
pøekraèuje hranice Železné Rudy.

Vìøím,že nechcete pracovat v utajení a stanete se i Vy 
pøispìvateli.

Výzva

Vìra Drahorádová

Pranostiky na duben a kvìten

KVÌTEN


