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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobèané,
druhá polovina mìsíce kvìtna už pøedznamenává letní sezónu. Letos ji urèitì 

oèekáváme všichni s vìtšími nadìjemi než jindy. Vítáme ji  po letošní zmaøené 
zim ìjako šanci na zlepšení nálady. Dobrou náladu potøebuje každý poskytovatel 
služeb, aby snáze plnil své cíle  a dosahoval úspìchù. 

Významnou podmínkou pro úspìšné podnikání v cestovním ruchu je poèasí. 
Klimatologové pøedpovídají pro letošní léto velké  a dlouhotrvající teplo a to 
slibuje  i horským oblastem dobrou návštìvnost. Další podmínky už musíme 
vytváøet sami. Dostatek zajímavých akcí je  jednou  z  nich. Mìsto  nabízí svùj 
podíl na vytváøení programu pro návštìvníky i domácí obèany. Informaèní 
centrum sestavilo seznam akcí, které v dobì  letní sezóny budou v Železné Rudì 
a v okolí nabízet vyžití každému podle jeho individuálních zájmù a možností. 
Øada akcí z tohoto kalendáøe je nabídkou podnikatelských subjektù, nejedna  
vznikla ve spolupráci s Bavorskou Železnou Rudou. Podrobné informace 
o pøipravené  nabídce shromáždilo pro toto èíslo informaèní centrum. Máte-li 
ještì  v záloze nìjaké další akce pozitivnì propagující Železnou Rudu, jsme 
pøipraveni o nich informovat a zaøadit je do kalendáøe akcí mezi ostatní.

Mìsto i v tomto období musí øešit i další problémy denního života. Mìsto  
pøipravuje výbìrová øízení na obsazení funkce vedoucího ekonomického odboru 
mìstaa funkce øeditele základní školy.

Jistì jste zaznamenali poèátek prací na dokonèení oprav silnice mezi Železnou 
Rudou a Špièákem, které provádí Plzeòský kraj. Pøesto, že sezóna se kvapem blíží, 
prázdninové mìsíce nemají být pracemi poznamenány. Podle plánu má být 
rekonstrukce hotova do konce èervna. Souèasnì probíhají dokonèovací práce na 
okolí rekonstruovaného domu èp. 26. V centru tak do prázdnin zmizí nevzhledné 
zákoutí, jež prozatím komplikuje život obyvatelùm domù v sousedství.

Vìøím, že mírný optimismus, ke kterému mne vede poèínající léto, zasáhne 
Vás všechny a pøeji všem, aby v nejbližší dobì museli øešit jen vìci pøevážnì 
pøíjemné.

Michal Šnebergr

Odvoz nebezpeèného 
odpadu

Mìsto Železná Ruda opìtovnì 
poøádá ve spolupráci se svozovou 
firmou ZKS a.s. Plzeò svoz 
nebezpeèného odpadu.

Termín svozu 9.6.2007, 
poèet stanoviš� 6, rozmístìní:
- parkovištì Kryštof

- parkovištì U Charlotte
- u hasièské zbrojnice Železná 

Ruda
- Špièák  parkovištì Kaskády
- Špièák  parkovištì Sedlo
- Hojsova Stráž  u prodejny 

ZKD

Èasový rozvrh bude ještì upøesnìn  
obèané budou informováni formou 
letáèkù (vývìsky, schránky).

Podnikatelé, kteøí se budou chtít 
zúèastnit, mohou za odevzdaný 
odpad získat pøíslušné potvrzení od 
zamìstnancù svozové firmy, který 
bude také pøítomen. 

V pøípadì dotazù nás mùžete 
kontaktovat : 

376 361 225, 724 05 37 91,
zahradnikova@zeleznaruda.cz.
Správní odbor, ing.Caroline Zahradníková

Vážení železnorudští,
pøijmìte prosím tyto øádky, kterými Vás chci vyprovokovat k tomu, že se 

zamyslíte nad tím, že náš život není jen konzum, ale také nìco jiného. A prosím, 
neøíkejte si hned, co je to za drzost, co si to ten… myslí!

Uprostøed Vašeho mìsteèka je krásný kostel. Jak vypadá, víte všichni, ale to není 
ostuda faráøe, ale všech! Vždy� na nejrùznìjších vìcech je zobrazena tato 
dominanta Vašeho mìsta.

Tato stavba je místem, kde se odehrávají obrovské vìci. Lidé jsou pøesvìdèeni, 
že se zde setkávají s Bohem, že on jim mùže pomoci, že tento Pøítel nám žehná a je 
stále s námi. Ale protože náš národ je ateistický, musíme v sobì duchovní hodnoty 
probouoziet a nalézat. A k tomu mùže pomoci i pøehodnocení Vašeho života a tøeba i 
návštìvy Vašeho kostela. Snad víte, že dlouhá léta máme bohoslužby v sobotu s 
nedìlní platností  v létì od 17.30 a v zimním èase od 16.00.

Tìším se na Vás P. Zdislav Pešat.

Svaz zdravotnì postižených dìkuje 
jménem své èlenky paní Ivany 

Paøilové za finanèní podporu paní 
Vendule Dvoøákové a neznámému 

dárci za finanèní dar daný do 
poštovní schránky. 

PODÌKOVÁNÍ
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USNESENÍ z veøejného  zasedání ZM è.9 ze  dne  23.04.2007
Zastupitelstvo mìsta schvaluje:
- pøidìlení bytu v domì è.p. 26 manželùm Muckovým.
- odprodej bytu è.p. 5 v è.p. 181 manželùm Hachovým. 
- uzavøení podnájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ÈR 
na pozemky o výmìøe 10, 2001 ha na Samotách.
- prodej st. pozemku v Železné Rudì manželùm Šlechtovým 
za cenu 1 100,-Kè/m2 s podmínkou uzavøení smlouvy 
o smlouvì budoucí  vìcné bøemeno na deš�ovou kanalizaci 
mìsta.
- dodatek è.2 ke smlouvì o poskytnutí dotace na výstavbu 
a rekonstrukci ÈOV na Hojsovì Stráži.
- prodej motoru Tatra 148 za cenu 6 000,-Kè a prodej 
buldozeru „Stalinec“ (cena podle znaleckého posudku, který 
bude objednán).
- bezúplatný pøevod nákladního auta IFA, dýchacího 
pøístroje, zvedacího vaku - ze Záchranného sboru 
Plzeòského kraje na Mìsto Železná Ruda.
- fin. krytí platù hasièù v jednotce SDH  JPO Železná Ruda 
ve výši 50% a 50% platu pracovníka v hlavní pracovní 
èinnosti z prostøedkù mìsta.
- pøijetí fin. daru od Èeské spoøitelny na krytí následkù 
orkánu Kyrill ve výši 300 000,-Kè.
- svolání Valné hromady ZR City servis a Valné hromady 
Služeb mìsta s.r.o.
-ve vìci hospodaøení s odpady: dodatek è.1 ke smlouvì 
o zajištìní zpìtného odbìru elektrozaøízení uzavøené dne 
16.10.2006 s firmou Elektrowin; dále zmìnu dohody 
o spolupráci a zøízení místa zpìtného odbìru použitých 
svìtelných zdrojù pocházejících z domácností - Ekolamp 
a dodatek ke smlouvì o provozování sbìrného dvora. 
(Dodatky bylo nutno pøijmout na základì nových  zákonných  
norem.) 
- firmu INGEM na provedení výbìrového øízení nákupu 
hasièského vozu.
- smlouvu s panem Macánem na projekt prùtahu Hojsovou 
Stráží.
- sleènu Vilišovou jako kronikáøku Mìsta Železná Ruda
 a povìøuje starostu vytvoøením letopisecké komise ve 
složení starosta + 2 osoby.

Zastupitelstvo mìsta udìluje výjimku ze stavební 
uzávìry:
- Lesní spoleènosti a.s., Železná Ruda na zavlažování 
skládky v Alžbìtínì.
- p. Mgr. Blance Nové a Ing. Libuši Weifurtové na stavbu 
døevìného plotu.
- p. Lence Pejèochové na udržovací práce na rodinném 
domku v Železné Rudì.
- manž. Cibulkovým na stavební úpravy bytu v Šumavské 
ulici 112 v Železné Rudì.
- Autocentru Neužil s.r.o. na pøístavbu penzionu Alpský dùm 
s podmínkou, podepsání smlouvy s AK.
- Vojenskému lázeòskému a rekreaènímu zaøízení na 
rekonstrukci a dostavbu areálu Rixi.
- p. R. Latkovi na vybudování vyhrazeného parkovacího 
místa pro ZTP/P, pøed è.p. 114 v Šumavské ulici.
- p. H. Sukové na výstavbu vrtané studny u chaty na Špièáku.
- p. M. Malé na výstavbu sportovištì a bazénu u hotelu Grádl. 
- p.J. Hackerovi na vybudování zahradního domku. 

- Spoleèenství vlastníkù domù Šumavská ul. 181, 182, 
1 8 3  
a U Øezné 371na zateplení domu a výmìnu oken.
- Spoleèenství vlastníkù domu U Øezné 361 na zateplení 
domu a výmìnu oken vè. vchodových dveøí.
- Spoleèenství vlastníkù domu U Øezné 365 na výmìnu 
oken, zateplení domu, výmìnu stoupaèek, støechy, 
vyzdìní a prosklení balkonù.
- p. J. Scherbaumové na rekonstrukci bytu.
- p. M. Staòkové na stavební úpravy rodinného domu
v Železné Rudì  úprava dvou stávajících bytù, za 
podmínky uzavøení smlouvy s AK.
- p. V. Kourovi na prodloužení pøístøešku nad 
vchodovými dveømi na terasu.
- p. V. Leheèkovi na pøístavbu vnìjšího schodištì u chaty 
na Špièáku
- p. M. Šmatové na udržovací práce na objektu Klatovská 
243, Železná Ruda.
- Lesùm ÈR, Lesní správì Železná Ruda na stavební 
úpravy lesovny  Pamferova Hu�.
- firmì Valbek s.r.o. na vybudování mostu pøes Jezerní 
potok na úèelové komunikaci k Èertovu jezeru
- p. J. Markovi na pøístavbu garáže.
- Èeskému kynologickému svazu na stavební úpravy 
a zastøešení stavebních bunìk 
- firmì ÈEZ Distribuce na 2 pøípojky kabelu nízkého 
napìtí s podmínkou, že pozemky budou uvedeny do 
pùvodního stavu.
Zastupitelstvo mìsta neudìluje výjimku ze stavební 
uzávìry:
- p. J. Bìlobrádkovi na pøístavbu prodejny v Alžbìtínì.
- manž. Havlíkovým na výstavbu RD na Špièáku.
- manž. Šilhavým a manž. Bohuslavovým na výstavbu 
rod. dvojdomku na Špièáku.

Zastupitelstvo mìsta vydává souhlas:
- s akcí ÈEZ Distribuce - pøípojka kabelu NN s 
podmínkou, že pozemek bude uveden do pùvodního 
stavu. 
- s dokumentací projektu NTL plynovod a pøípojky 
lokality Špièák nad Jezerkou.
- s provedením rekonstrukce mostu na silnici I/27 v 
Železné Rudì s podmínkou zachování prùjezdu vozidel. 
Stavba by nemìla probíhat v zimním období 15.11.-15.4.
- s územním øízením stavby Lokalita Tomášùv dvùr, 
Hojsova Stráž.
- s výstavbou komunikace a inženýrských sítí horní 
terasy býv. zemìdìlského areálu v Hojsovì Stráži.
Zastupitelstvo mìsta ukládá:
- Dr. Menzovi, aby zpracoval text na oslovení 
bankovních domù na pøeúvìrování mìsta.
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
- dopis p. Macha, zápis z jednání Osadního výboru 
Hojsova Stráž, prodloužení smlouvy s Vodospolem  a 
VAK servisem (na základì doporuèení majetkového 
odboru).

Zastupitelstvo mìsta nesouhlasí:
- s prodloužením doèasnosti stavby prodejního stánku 
rychlého  obèerstvení v Alžbìtínì.
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Mnoho jste jistì již slyšeli o nových pøedpisech platných 
pro registraci vodních zdrojù. Správní odbor pro všechny 
zájemce pøipravil zjednodušený návod, jak postupovat pøi 
získávání jednotlivých povolení.

Tato informace je zpracována ze souèasnì dostupných 
materiálù ministerstva zemìdìlství a pøíslušných zákonù
(informace též na www.zanikpovoleni.cz ) 
Zásadním kriteriem pro posouzení nutnosti žádat 
o povolení je datum vybudování - povolení studny .

Pøed 1.1.1955 
A) v pøípadì, že èerpáte vodu pouze pro domácnost, 

rodinnou chatu èi chalupu - nepotøebujete povolení.
B) v jiném pøípadì potøebujete povolení k odbìru 

vody, máte-li ho pøestane platit 1.1.2008 a musíte žádat 
o prodloužení.

Od 1.1.1955 - 1.1.2002
A) v pøípadì, že 
a) máte stavební povolení i povolení k odbìru vody 
a èerpáte vodu pouze pro domácnost, rodinnou chatu, 
chalupu  nemusím žádat o prodloužení; povolení platí 
i po 1.1.2008.
b) máte stavební povolení i povolení k odbìru vody, ale 
èerpáte z jiného dùvodu  musíte žádat o prodloužení - 
povolení pøestane platit 1.1.2008
B) v pøípadì, že máte stavební povolení, ale nemáte 
povolení k odboru vody, jdìte na vodoprávní úøad, aby 
úøedníci povolení k odbìru vody vyhledali v archivu : 
1) najdou-li je a èerpáte-li vodu pouze pro domácnost, 
rodinnou chatu èi chalupu  nemusíte žádat 
o prodloužení; povolení platí i po 1.1.2008.
2) nenajdou-li ho, musíte žádat o povolení k odbìru vody.
C) nemáte žádné povolení  jdìte na vodoprávní úøad, aby 
ho úøedníci v archivu vyhledali : 
a) najdou-li a èerpáte vodu pouze pro domácnost, 
rodinnou chatu èi chalupu  povolení platí i po 1.1.2008; 
b) nenajdou-li je, musíte žádat o stavební povolení 
a povolení k odbìru vody.

Po 1.1.2002
a) bez povolení na èerno musíte žádat o stavební povolení  
a povolení k odbìru vody
b) máte obì povolení  povolení platí i po 1.1.2008  
nemusíte žádat o prodloužení 
nevíte  je tøeba zjistit, jestli je studna povolená, nebo byla 
vybudována pøed 1.1.1955 (doma, vodoprávní úøad, staré 
mapy, doklady o koupi domu). 
Nezjistíte-li nic, je na úøadì, aby dokázal, že studna je mladší 
než 1.1.1955. Jinak nepotøebujete povolení.
Kdo vydává povolení?  povolení k používání studny 
a prodloužení vydává vodoprávní úøad.
Kdo provádí kontroly? kontroly provádìjí zamìstnanci 
vodoprávního úøadu nebo ÈIŽP.
I n g . C a r o l i n e  Z a h r a d n í k o v á ,  s p r á v n í  o d b o r ;  
zahradnikova@zeleznaruda.cz

 Informace pro majitele - uživatele studní

Informace najdete i na úøední desce MìÚ, dále na 
adrese www.sumavanet.cz/muruda/ nebo u Ing. 
Zahradníkové na správním odboru mìstského 

úøadu.

Od 1.dubna 2007 pøešla spoleènost VODOSPOL s.r.o na 
n o v ý  z p ù s o b  v y ú è t o v á n í  v o d n é h o  
a stoèného.

Do systému zálohování jsou zahrnuti všichni odbìratelé. 
Výjimku tvoøí pouze odbìratelé s dekádním nebo mìsíèním 
vyúètováním a odbìratelé, kteøí nemají osazen vodomìr. 
Smyslem tohoto systému je rozdìlit pøedpokládanou èástku 
vyúètování na menší èásti (zálohy) a tím i èasovì rozdìlit 
platbu do jednotlivých období.

Beze zmìn zùstává možnost  platby ze dvìma základními 
typy daòových dokladù - faktur. Prvním je formuláø se 
složenkou, zatímco druhý formuláø složenku neobsahuje. 
Pokud bude zákazník i nadále využívat doklad se složenkou, 
k vyúètování uplynulého období budou vždy pøiloženy 
jednotlivé doklady se složenkou pro zálohové platby na 
období následující. Tyto doklady je nutné uschovat a použít 
je k platbì vždy v období odpovídajícím jejich splatnosti. 
Formuláø obdržíte i tehdy, kdy pøi koneèném vyúètování 
daného období vznikne nedoplatek. Pokud zvolíte doklad 
bez složenky, bude ve spodní èásti uveden rozpis zálohových 
plateb na následující období. Rozpis obsahuje veškeré údaje 
nezbytné  pro  uskuteènìní  budoucích  p la teb ,  
vèetnì dat splatnosti a variabilního symbolu, což 
zákazníkovi umožní poukazovat platby na základì 
jednotlivých pøíkazù k úhradì.

Spoleènost VODOSPOL s.r.o. zøídila ve svém sídle 
v Klatovech zákaznickou linku pod èíslem 376 310 124, kde 
dostanete odpovìï na všechny dotazy k formì vyúètování 
vodného a stoèného .Obdržíte taktéž informace související 
s uzavíráním smlouvy na dodávku vody a odvádìní 
odpadních vod.

Beze zmìn zùstává Vaše možnost volby ze dvou 
základních typù daòových dokladù - faktur. Prvním je 
formuláø se složenkou, zatímco druhý formuláø složenku 
n e o b s a h u j e .  B u d e t e - l i  s t á l e
využívat doklad se složenkou, budou vždy pøiloženy 
jednotlivé doklady se složenkou pro zálohové platby na 
období následující. Tyto doklady je nutné uschovat a použít 
je k platbì vždy v období odpovídajícím jejich splatnosti. 
Formuláø se složenkou bude zasílán i v pøípadech, kdy pøi 
koneèném vyúètování daného období vzniká nedoplatek. 
Pokud zvolíte doklad bez složenky, bude ve spodní èásti 
uveden rozpis zálohových plateb na následující období. 
Rozpis obsahuje veškeré údaje nezbytné pro uskuteènìní 
budoucích plateb, což Vám umožní poukazovat platby na 
základì jednotlivých pøíkazù k úhradì.

Dovoluji si vás upozornit na možnost platby pøímým 
inkasem. Tento zpùsob plateb zavedeme na základì Vašeho 
požadavku a zajistíme tak veškerý platební styk pøímo 
z Vašeho bankovního úètu. Výše poplatkù za bankovní 
služby je v pøípadì inkasa stejná jako u jiných bankovních 
pohybù. Platba je z Vašeho úètu inkasována až v termínu 
splatnosti tedy v dobì, kdy máte doklady již témìø dva týdny 
k dispozici a tedy dostatek èasu uplatnit reklamaci.

V pøípadì potøeby nás neváhejte kontaktovat. na pevném 
telefonním èísle 376 310 124, èísle mobilního telefonu 602 
6 1 9  5 3 1  n e b o  p r o s t ø e d n i c t v í m  e - m a i l u  
jandova.jana@1jvs.cz .

VODOSPOL informuje

I n g .  L a d i s l a v  P i p o š i a r
øeditel spoleènosti VODOSPOL s.r.o.
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Od 26. do 29.4.2007 probìhla v našem mìstì 2.èást 
školení budoucích prùvodcù Šumavou, jehož motto znìlo: 
„Budeme-li kráèet ve stopách pøírody, je to cesta, na 
které nemùžeme chybit“. 

Tomuto kurzu pøedcházela první èást, konaná 
v Kvildì na podzim loòského roku, jíž se zúèastnilo celkem 
36 zájemcù.

Co bylo cílem a co náplní tohoto školení?
Cílem bylo v rámci mezinárodního projektu „Šetrný 

turismus  šance pro biosférickou rezervaci Šumava“ 
pøipravit na èinnost prùvodce skupinu lidí, kteøí mají nejen 
z á j e m  o  u c h o v á n í  p ø í r o d y  a  k r a j i n y,  a l e
i o podporu a prezentaci svého rodného, nebo jinak blízkého 
k r a j e  n á v š t ì v n í k ù m  a  z á j e m c ù m  o  h i s t o r i i
a souèasnost Šumavy.

Náplò školení byla bohatá a bezesporu zajímavá. Ve 
z k r a t c e :  m í s t o p i s  Š u m a v y ,  k o m u n i k a c e  
a psychologické aspekty pøi prùvodcování, práce 
profesionálního prùvodce, národní park a jeho zonace, fauna 
a flora Šumavy, geologie, osídlení Šumavy, atd.  Úèastníci se 
t a k é  s e z n á m i l i  s  „ R e g i o n á l n í m i  v ý r o b k y
a produkty Šumavy“. Školení probíhalo v penzionu Jiskra, 
úvodním  slovem pøivítal zúèastnìné starosta mìsta 
ing.Šnebergr. V prùbìhu školení byla skupina budoucích 
prùvodcù seznámena s mìstem, jeho historií, souèasností a 
místními zajímavostmi.

Úèastníci kurzu mìli možnost posoudit i úroveò 
stravovacích zaøízení ve mìstì, nebo� organizátorem bylo 
vybráno celkem pìt míst, kde  všichni zúèastnìní buï 
obìdval i ,  nebo veèeøe l i .  Kurz  byl  zakonèen
v nedìli odpoledne závìreèným pøezkoušením, pohovorem a 
pøedáním osvìdèení. Pro úplnost je nutné uvést, že kurz byl 
realizován z mezinárodního projektu „Ochrana biodiversity 
a její využívání prostøednictvím šetrného turismu v 
b i o s f é r i c k ý c h  r e z e r v a c í c h  s t ø e d n í
a východní Evropy“, který podpoøily Spojené národy
v rámci grantu GEF. Koordinátorem èeské èásti projektu je 
Ústav systémové biologie a ekologie AV ÈR v Èeských 
Budìjovicích, odborným partnerem je Správa NP a CHKO 
Šumava. Obì èásti školení velmi úspìšnì zorganizoval Mgr. 
Josef Štemberk. 

ITC Železná Ruda, V.Šebelík

Prùvodce krajinou a pøírodou Šumavy

Pracovní nabídka
Katastrální úøad pro Plzeòský kraj 

vedoucí Kanceláøe úøadu 
hledá správcovou svého rekreaèního 

zaøízení.
Informace všem zájemcùm podají 
pracovníci úøadu na kontaktních 

telefonních èíslech:
377 162 225, 728 833 245 
nebo elektronickou poštou

e-mail : jaroslav.jindra@cuzk.cz 

Pøehled výstav, spoleèenských, 
kulturních a sportovních akcí
Výstavy:

Historie královského hvozdu v IS NP Šumava Alžbìtín - 
do 20.10.2007
Obrazy Zd.Papeše „Moje krajina bydlí na Šumavì“ 
v Muzeu v Žel.Rudì - do 24.06.2007
Ftografie p.Václav Chabr v IS NP Šumava Alžbìtín -od 
20.10.2007 
Stálá výstava „Pohádková zemì nezemì“ pí.Klimtové, 
p.Mlejnka na Brèálníku
Stálá výstava-pohádkové bytosti, strašidelná knajpa 
a Pivovarské muzeum v hotelu. Grádl
Stálá výstava historické motocykly, expozice loutek 
v „Zámeèku“

Kulturnì spoleèenské akce
Okrsková soutìž hasièù - na høišti - 26.05.2007
požární útok, štafeta 
Oslava „Dne dìtí“ - poøádají železnorudští hasièi - 
02.06.2007,hry, zábava, soutìže, obèerstvení 
Železnorudské rytíøské turnaje - pod belvederskými 
sjezdovkami - 06.-08.07.2007, souboje udatných rytíøù, 
doprovodný program, …/ 
Slavnostní otevøení belvederského pivovaru - 06.- 
07.07.2007, návrat železnorudského  piva, živá hudba, 
zaèátek v pátek, 16:00 hod. …/ 
Ochutnávka 10. druhù piv v hotelu Belveder - 
22.07.2007, zaè. ve 14:00 hod., živá hudba, pivo 
z Moravy, Slovenska, Nìmecka, Belgia, Holandska …/
- Den s Rádiem  FM Plus  - Samoty   -    28.07.2007 
   /hudba, zábava, soutìže …./
- Pivobraní v restauraci Nová Okula - posl.èervencový 
víkend, živá hudba, zábava, moøe piva …./
- Železnorudské slavnosti - centrum mìsta - 03.-04. 
.08.2007, jarmark, hudba, obèerstvení, zábava- 
Železnorudské setkání loutek a hudby - „Zámeèek“ - 
11.08.2007, pohádky, koncerty, kabaret, doprovodný 
program
Soutìž o „Nejlepší šumavský gulášek“ - hotel Belder - 
záøí 2007, datum akce bude upøesnìn, 
Koncert  Jan Niederle - kostel v Hojsovì Stráži - 
31.08.2007, klavír, flétna, kostel v Železné Rudì 06. 
10.2007
- Pravé moravské vinobraní    -   na Gradlu    -    øíjen 
2007, datum akce bude upøesnìn, …/

Sportovní akce
Bìh jarním Železnorudskem, TJ Tatran - u lyžaøské 
chaty na Belvederu - 10.06.2007 od 10:00
- Otevøení Bike Parku - Sportovní areál Špièák - 16., 
17.06.2007
- Kriterium horských kol, KSM Žel.Ruda 23. 05., 
06.06.,19.09.,10.10.2007 
- Pošumavská liga horských kol, Samoty, souèást Dne 
s Rádiem FM Plus,  -  28.07.2007  
Upøesnìní k akcím, pøíp.doplnìní akcí naleznete v dalších vydáních 
Železnorudského zpravodaje,  nebo na www.sumava.net/itcruda/.
V.Šebelík, ITC Ž.Ruda, tel./fax: 376 397 033, e-mail: itcruda @sumava.net
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 Všichni postižení, kteøí pobírali pøíplatek dùchodu byli do prvního až tøetího stupnì „pøeklopeni“ automaticky. 
O vyplácení pøíspìvku ve ètvrtém stupni nebo noví žadatelé musí požádat pøíslušný sociální odbor Mìstského 
úøadu s rozšíøenou pùsobností. Ve vašem pøípadì to budou Klatovy. Po podání žádosti na k tomu urèeném formuláøi 
provede „sociálka“ šetøení v domácnosti žadatele. Posoudí pøi nìm jak se žadatel dokáže nebo nedokáže o sebe 
postarat. Posuzuje se celkem 36 úkonù péèe o sebe a o domácnost. Podle toho, kolik úkonù je osoba schopna trvale 
zvládat je potom odstupòována výše pøíspìvku. Výsledky tohoto šetøení postoupí „sociálka“ posudkovému lékaøi 
na Úøadu práce a po zpracování jeho posudku „sociálka rozhodne o pøiznání pøíslušného stupnì postižení èi 
pøeøazení do stupnì vyššího. Na celý tento proces má celkem tøi mìsíce. Pokud vám bude výplata pøíspìvku 
pøiznána, bude vám vyplacen zpìtnì ode dne podání žádosti.
M. Horyna, Poradna pro uživatele sociálních služeb, Vídeòská 9/IV Klatovy,
Tel 376 323 527 mob.775 786 003, e-mail: czp.klatovy@seznam.cz

Nejvìtší událost od dob Marie Terezie II
V dnešním pokraèování našeho výletu do sociální problematiky se budeme zabývat tím nejdùležitìjším a to jsou dávky. 

Všichni zdravotnì postižení i starobní dùchodci, kteøí v loòském roce pobírali ke svým dùchodùm tzv. zvýšení dùchodu pro 
bezmocnost, pobírají podle nového zákona o sociálních službách  pøíspìvek na péèi.Tento pøíspìvek je pøiznáván zdravotnì 
postiženým ve ètyøech stupních.

     

1.stupeò 2.stupeò 3.stupeò 4.stupeò

Výše pøíspìvku-dospìlí

Výše pøíspìvku-dìti

2 000 Kè

3 000 Kè

4 000 Kè

5 000 Kè

8 000 Kè

9 000 Kè

11 000 Kè

11 000 Kè

V tìchto mìsících strážníci øešili celkem 1114 pøestupkù.Vìtšina z tìchto pøestupkù byla proti bezpeènosti a plynulosti 
silnièního provozu. Jednalo se o 578 pøestupkù z toho za pøekroèení rychlosti bylo øešeno 87 pøestupkù. Blokovou pokutou  
bylo øešeno 240 pøestupkù, domluvou 338 pøestupkù.Ostatních pøestupkù øešili strážníci 536. Blokovou pokutou bylo 
vyøešeno 229 pøestupkù a domluvou 307 pøestupkù. 

Celková èástka za uložené blokové pokuty èinila  323 900 Kè.

Mìstská policie v bøeznu a dubnu 2007.   

Za toto období strážníci nalezli nebo jim bylo pøedáno celkem deset zatoulaných psù.  Proto bych majitelùm pøipomnìl 
povinnost mít psa staršího tøí mìsícù s identifikaèní známkou nebo  èipem.V Železné Rudì je povinnost mít psa oznaèeného 
známkou která prokazuje, že pes je øádnì nahlášen.Tuto povinnost mají majitelé každý rok do 31.bøezna uhradit tyto poplatky 
na finanèním odboru Mì.Ú. Železná Ruda. V následujícím období se strážníci více zamìøí na kontrolu známek.V pøípadì že 
nebude moci majitel prokázat že má zaplacené poplatky za psa, mohou strážníci tento pøestupek projednat blokovou pokutou 
až do výše 1000 Kè. Vedoucí strážník MP Železná Ruda, Schmidt Walter, tel.: 724 084 269, 602 437 686.

Nová lékárna v Železné Rudì zahajuje
Poèátkem èervna otevøe spoleènost Klatovské zdraví, a.s. 

novu lékárnu „U kostela“ na Klostermannovì námìstí v 
Železné Rudì. Lékárna je situována do krásných prostor 
novì rekonstruovaného domu, díky péèi mìsta Železná Ruda 
budou moci klienti lékárny záhy parkovat na malém 
parkovišti, které se buduje pod lékárnou.

Vybavení lékárny odpovídá moderním požadavkùm. 
Samozøejmostí je on-line komunikace s dodavateli i výrobci, 
stejnì tak s ostatními lékárnami spoleènosti. To umožní 
nabídnout železnorudské veøejnosti kompletní a pohotové 
lékárenské služby. Vedle výdeje lékù na recepty, jsou 
lékárníci pøipraveni nabídnout široký sortiment volnì 
prodejných lékù, potravinových doplòkù, léèebnou 
kosmetiku  i tzv. prostøedky zdravotnické techniky, které si ti, 
kteøí je potøebují, budou moci vyzvednout na poukazy 
zdravotních pojiš�oven, èi si je volnì koupit. 

Prodejní doba bude od pondìlí do pátku od 8.00 do 
17.00, v sobotu pak od 9.00 do 16.00, dennì bude 
pùlhodinová pøestávka na obìd.

Na zákazníky se již tìší personál lékárny v èele s vedoucí 
M g r .  S i m o n o u  B a r t l o v o u .  
V šestièlenném kolektivu budou i tøi pracovnice ze Železné 
Rudy. 

V pøípadì zájmu zákazníkù je lékárna pøipravena rozšíøit 
své služby i o nedìlní prodej.

Adresa :
Klatovské zdraví, a.s.
Lékárna U KOSTELA
Klostermannovo nám. 26
Železná Ruda
Tel./ Fax : 376 324 253
e- mail : , ukostela@klatovskezdravi.cz lukostela@seznam.cz



2.5.2007  První likvidace úniku látek v kvìtnu. Z kanystru, pøeváženého v osobním automobilu, se na parkovištì na Špièáku vylilo na 15l nafty. 
Nafta byla nasáknuta do sorbetu, který se následnì zametl a je pøipraven k ekologické likvidaci.

5.5.2007  Výjezd k zabouchnutým dveøím do plynové kotelny.

30.4.2007  Dopravní nehoda dvou osobních automobilù v Alžbìtínì, smìrem do 
Železné Rudy. Pøi této nehodì byla lehce zranìna jedna  z pasažérek. Na 
místì byla provedena protipožární opatøení, vyèkalo se na vyšetøení 

n e h o d y  
P o l i c i í  
ÈR a poté 
s e  
vozovka 
uk l id i l a  
o d  
rozbitých 
è á s t í  
v o z ù .  
Dopravu 
b ì h e m  
ø e š e n í  
události øídila na místì kyvadlovì jedním jízdním pruhem Policie 
ÈR z obvodního oddìlení ŽR a Mìstská Policie ŽR.

1.5.2007  V prvomájový den se jednalo o kuriózní technickou pomoc a to v 
podobì vylovení plastového mobilního záchodu z potoku Øezná, v 
ulici Skláøská. Událost byla vyøešena bìhem 10-ti minut.

Popis událostí:
18.4.2007-  Brzy dopoledne vyjela naše jednotka k požáru komína a sazí v nìm, 

v rodinném domì, v 
ulici Zahradní. Pøi 
pøíjezdu na místo byly 
vidìt dvoumetrové 
plameny šlehající z 
k o m í n a .  P o  
provedeném prvotním 
p r ù z k u m u  b y l o  
zapoèato s vynášením 
paliva z kotle a dále se 
k o n t r o l o v a l  s t a v  
komínového tìlesa v 
celém domì, zda-li 
nedošlo k zahoøení 
napø. zazdìných trámù apod. To se naštìstí nepotvrdilo. Dále byl na místo povolán 
automobilový žebøík, ze kterého se zasypával komín pískem a solí. Tím docházelo 
ke strhávání usazených hoøících sazí a hašení požáru. Zásah musel být vzhledem 
ke znaènému zakouøení provádìn v dýchacích pøístrojích. Po dvouhodinovém 

zásahu se jednotka vrátila zpìt na základnu. Požár se obešel beze škody. 

Vážení ètenáøi,
za  uplynulý mìsíc  se  toho stalo opìt  dost a dost.  Krom 11 událostí,  u kterých jsme zasahovali,  jsme stihli postavit 
májku a oslavit 25. narozeniny Milana „Kendyho“ Køíhy ml., èímž mu ještì jednou pøejeme vše nejlepší, spoustu lásky a pevné zdraví. Na 

našich internetových stránkách pøibyly nové informace o Èesko  Italské a Èesko  Nìmecké spolupráci s tamními hasièi a informace pro 
obyvatelstvo, ve kterých naleznete nìkolik rad o hasicích pøístrojích a jejich použití, rùzných signálech sirén a jejich významech a další. Na závìr 
upozoròujeme na HASIÈSKOU SOUTÌŽ !
Události za duben - kvìten:
     Požár  -  1x             Dopravní nehoda - 1x                  Únik látek  4x                Technická pomoc - 5x



 

9.5.2007  Likvidace stromu, který pøed ètvrtou hodinou ranní zablokoval mezinárodní silnici smìrem do Alžbìtína, za èerpací stanicí 
Benzina. Pomocí motorové pily byl strom rozøezán a po tøiètvrtì hodinì odstranìn mimo vozovku.

9.5.2007  Pomocí 20kg sorbetu byla odstranìna na 500m dlouhá olejová skvrna ze silnice na Hojsovì Stráži.

10.5.2007  Další likvidace olejové skvrny, tentokráte v ulici 
Krátká. Jednalo se o skvrnu o rozmìru 2 x 3 metry.

11.5.2007  Pøi vichøici, která se prohnala nad vìtšinou Èeské 
republiky jsme vyjíždìli k mimoøádným událostem 
pouze dvakrát. Poprvé se mìlo jednat o strom spadlý 
pøes vozovku, mezi Hartmanicemi a  Dobrou 
vodou. Pøed naším pøíjezdem na místo události ale 
nìkdo strom rozøezal a vozovku zprùjezdnil, tudíž 
jsme se vrátili bez zásahu zpìt. K další události jsme 
vyjeli o dvacet minut pozdìji. Tentokráte jsme 
odstranili 3 špice smrkù, které blokovaly cestu na 
Zhùøské cestì, mezi Starým Brunstem a Keplemi.

12.5.2007  Poslední událostí pøed uzávìrkou zpravodaje byla 
likvidace olejové skvrny na parkovišti u banky na 
Klostermannovì námìstí v centru mìsta. Skvrna 
dlouhá pøibližnì 10m byla odstranìna za použití 5kg 
sorbetu.

Dovolujeme si vás všechny srdeènì pozvat na okrskovou hasièskou soutìž,
která se bude konat opìt po dvou letech na Železné Rudì!
Letos poprvé bude soutìžit i naše družstvo „veteránù“ !
V sobotu 26.5.2007 od 13.oo hodin na fotbalovém høišti, 

pøijïte nás povzbudit!

 Hasièská soutìž:

Filip Brož

              Májka: Poslední dubnový den se staví májka a pálí 
èarodìjnice. A ani letos tomu nemohlo být jinak! V 
našich konèinách je pravidelným rituálem  právì 
stavìní máje a proto se pøed ètvrtou hodinou 
odpolední zaèalo scházet obecenstvo, které tvoøí 
nedílnou souèást stavìní tohoto  tradièního symbolu. 
Pøevážnì sleèny, ženy a dívky nazdobily vrch májky 
pentlemi a za rekordní úèasti obecenstva se májka 
zaèala stavìt  pøesnì v 17.00 hodin. To se stavìcích 
vzpìr chopilo na 15 statných hasièù a dvou mìstských 
strážníkù a spoleènou silou po necelé hodinì dosadili 
májku na pøedurèené místo, kde ji starosta mìsta p. 
Šnebergr pomohl zajistit. Následnì pokraèovala 
zábava pøi muzice, která se opìt protáhla až do ranních 
hodin. 

Všem úèastníkùm dìkujeme a tìšíme se na pøíští rok!
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Pondìlí 30. dubna 2007 využil každý trochu 
jinak. Nìkteøí rodièe si prodloužili víkend, nebo� úterý 
1. kvìtna je státním svátkem. Do školy tak dorazilo 
pouhých 70 žákù, kteøí tentokrát prožili výuku v pøírodì.  
Za pøítomnosti pracovníkù NP Šumava a  neúnavnì 
pracujícího p. Rùžièky spoleènì se svými uèiteli vysázeli 
500 sazenic jedle, a to v místech nejvíce postižených 
zimním orkánem. Dìti tak poznaly, že práce v lese je 
krásná, avšak nelehká a že si musíme všech tìch, kteøí se 
o les s láskou starají, vážit. 

K celosvìtového projektu „Miliarda stromù pro 
planetu Zemi“, jejímž poøadatelem je Organizace 
spojených národù, se pøihlásila i železnorudská základní 
škola. Smyslem akce je upozornit lidstvo na nutnost 
ochrany klimatu. Poèet novì vysazených stromù na Zemi 
od vyhlášení projektu se i díky železnorudským obèanùm 
zvýšil na 810 488 652 kusù.                                         (Smola)

Železnorudští školáci se pøipojili k celosvìtovému projektu

Již po patnácté zavítali  Národn ího  parku  Šumava ,  
ž á c i z  p a r t n e r s k é h o  obdivovali nádheru pražských 
severoitalského mìsta Aldeno památek. 
spolu se svými uèiteli do Jako každoroènì se však žáci 
Železné Rudy. Jejich pobyt obou škol tìšili na ètvrteèní 
zde byl naplánován na dopolední spoleèné vyuèování 
o b d o b n ý  t e r m í n  j a k o  a veèerní, rovnìž spoleènou, 
v pøedchozích letech, tj. diskotéku. Pøi návštìvì školy si dìti 
pobývali na Železnorudsku ve mezi sebou vymìnily drobné dárky, 
dnech 8. až 12. kvìtna. které jim mají pøipomínat spoleènì 
Železnorudští uèitelé spoleènì strávený èas. Uèitelé využili 
se žáky školy pøipravili pro vzájemné setkání  k výmìnì názorù 
aldenské pøátele zajímavý týkajících se problematiky školství 
program. Aldenšt í  žáci  v zemích EU. Pøestože poèasí 
v tìchto dnech poznávali ukázalo i svou horší stránku 
zajímavá turistická místa jak a mnohdy museli naši kamarádi 
na Šumavì a v Pošumaví, tak i vytáhnout z batohù pláštìnky 
ve vzdálenìjších koutech. a  deš tn íky,  vš ichni  svornì  
Prohlédli si tak vodní hrad pøizvukovali, že Èesko je zemí 
Švihov, zavítali do Klatov, skuteènì krásnou. 
obdivovali nádherná místa 

Aldenské dìti opìt v Železné Rudì

Smola

Dne 25.4.2007 se v Klatovech v parku v Mìstských sadech 
uskuteènila soutìž hlídek mladých zdravotníkù. Za první stupeò 
soutìžily: Veronika Filipová, Karin Nováková, Anièka Pham, 
Barbora Faitová a Ivana Doumelová. Za druhý stupeò pak: 
Lenka Pham, Barbora Jiráková, Michaela Hašová, Michaela 
Dimpflová a Aneta Šnajdrová. Mìl jet s námi jet sice Jakub 
Prošek, ale náhle onemocnìl, takže ho pohotovì nahradila Aneta 
Šnajdrová. A tak jsme byly samé dívky. 

Soutìžily jsme v rùzných disciplínách. Obvazová technika, 
transport ranìných a první pomoc. Zruèní maskéøi nám 
namaskovali spoustu zranìní. Napøíklad popáleniny, seèné 
a bodné rány, zlomeniny, ale i pøedávkování léky nebo zdrogované 
pacienty. Všude bylo plno krve, ale my jsme se nezalekly a vše 
hravì zvládly.

Soutìž hlídek mladých zdravotníkù

(pokraèování na str. 9)
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Mateøská škola ani na jaøe nezahálí

Pìkné hudební odpoledne prožili ti, kteøí pøišli na 
„Rozfoukané písnièky“ do atria ZŠ Karla Klostermanna. 
Mateøská škola pøi Základní škole v Železné Rudì zde 
poøádala 25.4.2007 již šestý roèník soutìže zobcových 
fléten, tentokráte vìnovaný památce Václava Žilky, který 
jako první na svìtì uvedl do praxe projekt léèení 
astmatických potíží pomocí hry na zobcovou flétnu. 
Soutìžilo se v nìkolika kategoriích podle vìku dìtí 
a podle hudebních nástrojù (zobcové flétny, altové flétny, 
kytara+zpìv, dueta). 

Celou soutìží návštìvníky vtipnì provázel mladý 
zaèínající konferenciér Tomáš Najman, který v pøestávkách 
recitoval i verše Jiøího Havla Veselé noty. 6. roèník 
„ R o z f o u k a n ý c h  p í s n i è e k “  b y l  f i n a n c o v á n  
z prostøedkù sociálnì kulturní komise pøi úøadì Mìsto 
Železná Ruda, velký dík patøí také sponzorùm cukrárna 
Snìhurka a hotel Grádl. Nejvìtší podìkování si zaslouží 
poøadatelka celé hudební soutìže paní uèitelka MŠ Monika 
Najmanová za  její obìtavost a elán uspoøádat toto pøíjemné 

odpoledne. Pìtièlenná porota vyhodnotila jednotlivé 
soutìžící takto : 

Kategorie - pøedškolní 3.místo Anna Kristýna 
dìti Pešlová
1.místo Laura Lehnertová Kategorie - altové flétny
2.místo Zuzana 1.místo Michaela Hašová
Kulhánková 2.místo Václav Èerný
3.místo Ondøej Ryška Kategorie - kytara + zpìv
Kategorie - školní dìti 1.- 1.místo Michaela Hašová
3.tøída Kategorie - dueta
1.místo Aneta 1.místo Anna Kristýna 
Podroužková Pešlová, Karel Nguyen  
2.místo Filip Najman Trong
3.místo Martin Windsor 2.místo 
Kategorie Michaela Hašová, Václav 
- školní dìti 5.-9.tøída Èerný
1.místo Michaela 3.místo 
Dimpflová Tereza Vybíralová, Aneta 
2.místo Martina Bártová Podroužková 

Rozfoukané písnièky

Èarodìjnický rej

 Poslední dubnový den  se konal v MŠ Železná Ruda 
již tradiènì „Èarodìjnický rej“. Všechny dìti i paní 
uèitelky se v tento den snažily pøiletìt na koštìti v 
zajímavých strašidelných oblecích. Konaly se 
èarodìjnické tance, èarování, zaklínání, vaøení 
èarodìjnických lektvarù, vyhánìní zlých duchù, … 
Dìti si užily pìkný den.

V mìsíci kvìtnu probìhly besídky u pøíležitosti 
oslavy svátku maminek ve všech tøídách MŠ. Pøijali 
jsme také pozvání dne 9.5.2007 na oslavu Dne matek do 
atria ZŠ pro èlenky Sdružení zdravotnì postižených a 
dùchodcù. Dìti z MŠ a ZŠ je potìšily svým hudebním 
dárkem. 

/za MŠ Ludmila Havelková/

Soutìž hlídek 
mladých zdravotníkù

Obì družstva se umístila na stupni vítìzù, a to na
prvních místech. Dostaly jsme každé družstvo jeden 
pohárek, každá svou medaili a plno upomínkových 
pøedmìtù a sladkých odmìn. Výhrou v okresním kole 
postupujeme do krajského kola, které se koná 2.6. 
v Chebu. Za naše vítìzství vdìèíme hlavnì paní uèitelce 
Mgr. Janì Proškové a tímto bychom jí chtìly za vše 
podìkovat.

Barbora Jiráková a Michaela Hašová

(dokonèení ze str.6)

Pøijïte si zabìhat!
TJ Tatran a Ski klub 

Železná Ruda 
 poøádají v nedìli 10. èervna 
Bìh jarním Železnorudskem. 

Bìhá se na tratích na 
Belvederu, závodí všechny 

vìkové kategorie. 
Startujeme od 10.00.
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1.V lednu postihl Šumavu orkán Kyrill. Jak bude správa Národního parku a Chránìné krajinné oblasti Šumava pokraèovat v 
likvidaci následkù? 
Kyrill v Národním parku Šumava  vyvrátil necelých 700 000 m3 lesních porostù a výraznì proøedil i  porosty, kde se  pøedtím 

lesnicky zasahovalo. Dùležitý faktor byl  i profil terénu. Stanoviska jsou extrémní  od ponechání vší polomové hmoty na místì až po 
vyvezení všeho ven, což by znamenalo, že na Šumavì vznikne smutná „paøezová krajina“, známá po kalamitì z Tater. Pro správu NP 
a CHKO Šumava je závazné stanovisko ministra životního prostøedí Martina Bursíka. Ten se pøi návštìvì Šumavy vyslovil ve 
smyslu ochrany území NATURA 2000 proti praxi, kdy  i z velmi cenných èástí parku byla v minulosti odvážena døevní hmota a 
mýtina pak znovu zalesnìna nestabilním porostem. Èást polomù na zhruba 20% kalamitních ploch v NP bude proto nutno ponechat 
v lese k zetlení. Zejména v hranièních oblastech NPŠ smìrem k Bavorsku se pøipravuje  dohoda se sousedním Národním parkem 
Bavorský les o spoleèném managementu. „Lesní zákon nelze plošnì uplatòovat na území celého NP,“ øekl ministr. „Správa parku 
mùže v rùzných vìcech ustoupit nebo pøistoupit na dohodu, kompromis, pokud to není proti smyslu existence národního parku. 
Diferencovaný management lesù je však ryze odborná záležitost a tam není možnost dialogu, tam není støední cesta. Jistì, mùžeme 
všechnu kalamitní døevní hmotu vyvézt, ale pak zapomeòme na národní park!“ zdùraznil Bursík. Praxe je konkrétnì taková, že 
správa parku usiluje o to, aby kùrovec nepøelétl z tìch èástí, kde se kalamita ponechává, do okolních hospodáøských lesù. K tomu 
máme zpracovaný tzv. rizikový management. 

2. Ministr Bursík se nìkolikrát vyjádøil k budoucnosti Šumavy. Mùžete shrnout to, co øekl?
Ministr Bursík by ze Šumavy mìl rád výkladní skøíò Èeska. K budoucnosti Šumavy øekl: „Velikou odpovìdnost za  

nezvládnutou koncepci NPŠ nese Ministerstvo životního prostøedí. Namísto, aby jmenovalo schopné vedení parku, pomohlo parku 
vydiskutovat jeho cíle a koncepci a pak mu krylo záda pøed politickými tlaky, èiní dlouhodobì opak. Ministøi lavírovali na základì 
politických tlakù a mìnili vedení i koncepce jako na bìžícím pásu. Je nepøijatelné, aby národní park mìnil co chvíli koncepci 
ochrany pøírody na základì politického zadání. Namísto, aby byl Národní park Šumava výkladní skøíní republiky 
a podle toho mìl váhu a respekt, je spojován s nekonèícími emotivními diskusemi. Za patnáct let by mìly být národní park, obce, 
vìdecké instituce a ministerstvo schopni se domluvit na spoleèných cílech a na spolupráci. Národní park Šumava by mìl fungovat 
jako standardní národní parky ve svìtì. Ministerstvo životního prostøedí by mìlo spolu s vedením parku, vìdeckými institucemi 
a obcemi koneènì definovat dlouhodobou koncepci parku. A pak za ní stát! Správa parku by mìla poskytovat lepší servis 
návštìvníkùm a obcím investováním do informaèní a návštìvnické infrastruktury, do informaèních letákù, brožur, map a dalších 
materiálù. Park by mìl pøijít s impulsy, jak do té èásti parku, kterou tvoøí kulturní krajina, vrátit pùvodní zpùsob zemìdìlského 
hospodaøení. Mìl by pomoci podporovat tradièní technologie, místní øemesla. Jednoduše to, co bylo pro život na Šumavì typické 
a co odešlo s pováleèným odsunem Nìmcù ze Sudet. To vyžaduje propojit souèasnost s historií a pøemostit ètyøicetiletou ztrátu 
pamìti. Vedle dùsledné ochrany nejcennìjších èástí parku musí park definovat i území, kde umožní aktivity, které pøivedou obcím 
turisty a tím i finanèní prostøedky. Národní park není územím, které je urèeno k oplocení.“ Tìžko k tomuto stanovisko nìco dodat, 
správa parku se s ním ztotožòuje. 

3..Národní park Bavorský les je mnohdy dáván za vzor  tam je pøíroda na velkém území parku ponechána pøírodì a sama 
regeneruje. V novinách Süddeutsche Zeitung se však objevily stesky na mrtvou pøírodu. Co je to za národní park, v nìmž je pøíroda 
mrtvá? 

Stesky na tzv. mrtvou, Šumavu se objevují i v Bavorsku. Rád bych upozornil, že kùrovec zahubí jen viditelnou èást stromu, 
biologické pochody i v tzv. mrtvém lese probíhají a zakládají na generaci stabilnìjšího lesa. Jde jen o to, že jsme zvyklí na zelenou 
s m r k o v o u  m o n o k u l t u r u .  J e  m o ž n á  h e z k á ,  a l e  n e n í  s t a b i l n í .  P o k u d  h o v o ø í t e  
o Süddeutsche Zeitung, objevil se v nich j jiný názor: 14.4.2007  tu vyšel velký èlánek s názvem. Svorka pøírody. Horuje pro 
spoleènou oblast nedotèené pøírody v obou sousedních parcích a vyjadøuje lítost nad tím, že v Národním parku Šumava je de facto 
vylouèeno získat onìch doporuèených 75% bezzásahové oblasti, kde je ponechán samovolný vývoj na pøírodì. Je možná dobøe 
uklidnit veøejnost tím, že v souèasné dobì je vytìženo už pøes polovina lednové kalamity. Otázka zní, jestli se veøejnosti budou víc 
líbit lány paøezù a lánù pasek nebo oblasti, kde zùstane kalamita ležet a za 10 - 15 let kmeny shnijí a zarostou  zdravou vegetací. Bude 
to zpoèátku trochu pøipomínat džungli, ale bude to urèitì „parkovìjší“ než nudné paseky. 

4.Problémy NPŠ souvisí i s tím, že I.zóna, ta bez lidského zásahu, je roztøíštìna, a tak se nedá dost dobøe aplikovat 
„ponechání pøírody pøírodì“. Bude se tato praxe mìnit? 

Ano, 1. zóna je roztøíštìná na 135 ostrùvkù, což je špatné. Sjednocení 1.zóny je dùležitý úkol správy parku. Nicménì je tøeba vzít 
na vìdomí, že 12. 4.2006 byla nová, již pøipravená zonace pozastavena politickou intervencí. Pøedseda KDU-ÈSL Miroslav 
Kalousek s tehdejším ministrem životního prostøedí a poslaneckým kandidátem strany pøijeli tehdy na jednání správy parku 
a ministra s obcemi v Modravì. Rozhodli zde, že ministerstvo životního prostøedí zastaví veškeré kroky ke zvìtšení a scelení 
prvních zón parku a zároveò pøeruší formální právní kroky nezbytné k tomu, aby se mohlo uskuteènit schválené ponechání pìtiny 
území pøírodì. To je nyní tøeba napravit. Zároveò je ale tøeba sledovat, aby se z 1.zóny nestal skanzen, kam nebudou moct vstoupit 
turisté a návštìvníci. Nové hlasy z Ministerstva životního prostøedí znìjí optimisticky: „Zzákaz vstupu do 1.zón je tøeba revidovat!“ 
Šumava musí skloubit princip pøírody a dramatiènosti pøírodních procesù s potøebami návštìvníkù a jejich zvídavostíi. Musí je umìt 
je  vpustit i do velmi cenných území. Vždy� jinak není možné ochranu pøírody obhájit v oèích veøejnosti, která si ji platí! Je to pøesnì 
tak, jak øekl nìmecký lesník, ekolog a prezident Nìmeckého svazu ochrany pøírody Hubert Weinzierl: 
„V ochranì pøírody je jeden zapomenutý biologický druh  èlovìk“. 

 Rozhovor: Ladislav Vencálek 

Park musí podporovat místní øemesla
Rozhovor s tiskovým mluvèím Národního parku Šumava, Dr. Radovanem Holubem. 
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V  m i n u l é m  è í s l e  
Železnorudského zpravodaje 
j s e m  s i  p ø e è e t l  è l á n e k  
panaNového "Jak tajemník MìÚ 
Železná Ruda dobøe pracuje." 
Nebudu komentovat slova o 
morálce, podvodech a další 
neopodstatnìná naøèení. Nechci 
se totiž uchylovat, jako pan 
Nový, k subjektivním názorùm, 
nebo� tím by hodnocení mé 
vlastní osoby urèitì bylo. Tím, 
kdo je pøíslušný mì hodnotit je 
starosta. Samozøejmì právo na 
názor mají i obèané obce. Jenom 
bych požádal, a nejen co se týèe 
mé osoby, pokud možno o 
o b j e k t i v i t u  a  p o u ž í v á n í  
podložených, ovìøených a 
úplných údajù.

A ještì nìco na závìr. Nejsem 
pøesvìdèen o tom, že jsem 
doslova vydržovánvládnoucí 
silou ve mìstì, tedy ODS, jak 
tvrdí ve svém èlánku pan Nový. 
Jedno je ale z tìchto slov pro 
moji osobu velikým pøínosem. 
Nikdo mì totiž nemùže jakkoli a 
kdykoli spojovat s panem 
Novým.

A na úplný závìr mi vážení 
ètenáøi dovolte jednu obecnou 
úvahu, která se ani nemusí 
vztahovat k výše uvedenému 
èlánku. Kéž by každý, kdo mluví 
o morálce jiných, byl sám 
èlovìkem naprosto èistým, který 
nikdy nepochybi l ,  n ikdy 
nepodvádìl èi nekradl. Jinak 
jeho slova, kterými soudí 
ostatní, vyzní jaksi naprázdno.
 Tachovský

20.05.     Sklenìná archa spojuje Èechy a Bavorsko  18.08.    Lví noc   -    Zwiesel
Hranièní nádraží Alžbìtín/B.Eisenstein 15.09.    Bavorsko-èeská noc muzeí   -   Zwiesel

30.06.     Aukce skla  -  Zwiesel Každou nedìli od 27.05. od 10:00 hod.     Musica 
05.06., 14.06., 22.06., 23.06., 29.06., 30.06.   Sacra Bohemica  -  kostel Zwiesel
Stormberger-pøedstavení v pøírodì  Rabenstein Každý týden vždy ve støedu od 20:00 hod.     
14.-22.07.    Pohranièní slavnost   -  Zwiesel Promenádní koncerty  -  Zwiesel
04.08.     Bavorsko-èeská spoleèná slavnost  -  Informace: Tel.: +49(0)9921/9605-100
Zwiesel
03.-12.08.    Prodejní veletrh skla   -    Zwiesel /ITC Železná Ruda, V.Šebelík/

www.bayern-boehmen.hdbg.de

Doprovodné akce k Bavorské zemské výstavì
V letošním roce, v dobì od 25.kvìtna do 14. øíjna probìhne  v SRN, Zwiesel, Kirchplatz 3 Bavorská zemská výstava:

Bavorsko  -  Èechy,   1.500 let sousedství
V rámci výstavy  lze navštívit následující doprovodné akce:

Reakce na dopis ètenáøeNejlepší sportovci Železnorudska

Nejvíce úspìchù ve sportovních kláních sklidili v loòském roce ocenìní sportovci: zleva - Veronika Filipová, 
Anna Šambergerová, Lucie Šrailová, Jan Šrail, Jakub Koøán a Anna Kulíšková
Horní fotografie: medaile A.Kulíškové.

V pátek 11. kvìtna probìhla v atriu základní školy v Železné Rudì malá sportovní 
slavnost. Za úèasti starosty mìsta bylli ocenìni nejúspìšnìjší sportovci Železnorudska 
za uplynulý rok. 

Komise sportu a mládeže vyhodnotila celkem 31 výkonù malých a mladých 
sportovcù. Mezi ocenìnými byli zástupci plavání, sportovní gymnastiky, stolního 
tenisu, cyklistiky, sjezdového a bìžeckého lyžování a biatlonu.

Hostem veèera byl Martin Jakš, èeský reprezentant v bìhu na lyžích, a úèastník 
M i s t r o v s t v í  s v ì t a  v  
japonském Sapporu. Se 
v s t u p e m  d o  
reprezentaèního týmu se 
stal èlenem Dukly Liberec, 
k t e r á  z a j i š � u j e  
reprezentantùm podmínky 
vrcholové pøípravy. Všem 
sportovním nadìjí popøál 
hodnì zdraví a štìstí na 
sportovní dráze.

Hvìzdou veèera byla 
Anna Kulíšková, majitelka 
tøí medailí z posledního 
roèníku Svìtového poháru 
zrakovì postižených lyžaøù. (podrobnìji mùžete èíst v minulém èísle zpravodaje).

Další, kdo dosáhli úspìchù v republikovém nebo  mezinárodním mìøítku, byli Jakub 
K o ø á n ,  j u n i o r s k ý  
reprezentant, úèastník 
m i s t r o v s t v í  
svìta,sourozenci Šrailovi, 
Veronika Filipová a Anna 
Šambergerová.

Plakety a pamìtní listy 
p ø e d á v a l i  o c e n ì n ý m  
sportovcùm starosta Ing. 
Šnebergr  a  pøedseda 
k o m i s e  s p o r t u  I n g .  
Janïura. Program doplnily 
s v ý m i  h u d e b n í m i  a  
t a n e è n í m i  u k á z k a m i  
žákynì základní školy.

Ctidra, foto redakce



Železnorudský zpravodaj, vydává Mìsto Železná Ruda, Klostermannovo nám.26,
340 04 Železná Ruda, tel. 376361211. Registrováno Min. kultury pod èíslem MKÈR-E11849. 

Zodpovìdná osoba: V. Drahorádová, e-mail: ve.dra@tiscali.cz, tel 376397267. Tisk REKAP Klatovy, 
Náklad" 450 výtiskù. 

Uzávìrka 15. každého mìsíce. Elektronická verze: www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj.
Nevyžádané pøíspìvky nevracíme; redakce si vyhrazuje právo na zkrácení pøíspìvkù.
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Spoleèenské zprávy

Oslava Dne matek
Svaz zdravotnì postižených si 9. 5.na pøíjemném 

odpoledním posezení pøipomnìl svátek matek. Pøítomným 
maminkám a babièkám zazpívali a zahráli dìti z mateøské 
a základní školy a Železnorudský pìvecký sbor. 

Organizátoøi dìkují všem, kdo pomohli vytvoøit pøíjemnou 
náladu. To jsou Základní škola Karla Klostermanna, Café 
Charlotta, Zelenina Bárta, penzion Luèan.O bezproblémový 
prùbìh posezení peèovaly paní Antošová, Kovácsová, Raisová 
a pan Buòát. 

 

(Zdroj: Václav Viliš, foto redakce)

Oslavy výroèí konce války
Každoroènì poèátkem kvìtna si pøipomínáme výroèí konce 

druhé svìtové války.. I v Železné Rudì probíhají každoroènì 
vzpomínkové akty. Nìkteré jsou ve veøejném povìdomí, jiné, 
jako by se jimi jejich organizátoøi tajili.

Železnorudský klub zorganizoval 5. kvìtna tradièní 
vzpomínku  u zámeèku. Ani nepøíznivé poèasí nepokazilo 
pøíchozím náladu.

(Vìra Drahorádová, foto ŽR klub)

Úspìšné vastoupení pìveckého sboru
Podveèer 6. kvìtna patøil v atriu školy pìveckému umìní. Se 

svým programem se pøedstavily pìvecké sdružení Prácheò 
z Horažïovic, pod vedením J.Petruse a Železnorudský 
pìvecký sbor pod vedením M. Èervenky.

Náš sbor není poèetnì velký, ani jeho existence není dlouhá, 
pøesto byl Práchni rovnocenným partnerem. Pøedstavil se v 
první polovinì programu s pestrým repertoárem. Sdružení 
Prácheò pøedvedlo pøevážnì lidové zpìvy. 

V závìru programu pøekvapili spoleèným provedením 
Sboru židovských otrokù z opery Nabucco Giuseppe Verdiho.

(Vìra Drahorádová, foto redakce)

Beseda s populární spisovatelkou
25. dubna upoøádala Mìstská knihovna v Nýrsku besedu se 

spisovatelkou Irenou Fuchsovou. Bezprostøední a poutavé 
vyprávìní této autorky øady povídkových knih sledovaly 
i ètenáøky ze Železné Rudy, jak dokládá fotografie. V prùbìhu 
veèera autorka odpovídala na dotazy týkající se nejen svých 
knih, ale vypravovala i øadu pøíhod z divadla, kde celý život 
pracuje. Dokreslila tak jednu ze svých knih, již vytvoøila na 
základì záznamù hereckých šprýmù a improvizací.

Blíže se lze o této zajímavé paní dozvìdìt na adrese 
www.kdyz.cz.

(Vìra Drahorádová, foto MK Nýrsko)

Železnorudský klub poøádá v èervnu trdièní Slavnost 
slunovratu. Zájemci se sejdou u památníku Barabù pøi 
železnièní trati na Špièák. Termín bude upøesnìn na plakátcích. 
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