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Slovo starosty
Vážení spoluobèané,
jak jsem slíbil v minulém èísle
Železnorudského zpravodaje, budu
Vás informovat o projektech, zámìrech
a vizích, které v pøíštích mìsících
a letech budou realizovány nebo se
pøipravují. Zastupitelstvo mìsta
schválilo koncepci rozvoje území
Alžbìtín - Železná Ruda Špièák - Brèálník - Hojsova
Stráž. Z této koncepce se
odvíjí øada projektù a
aktivit, které do budoucna
pøinesou tolik potøebné
rozšíøení nabídky pro
c e s t o v n í r u c h
a zkvalitnìní infrastruktury.
Železná Ruda a její okolí
má velkou ambici se rozvíjet
tak, jak to vidíme u velkých
mìst.
Je zájem investorù
o výstavbu hotelù, penzionù
a bytù. A je jen na
zastupitelstvu, jak dokáže
vše posoudit a využít. To, co
Železnorudsku nejvíce
chybí, o tom jsem již
mnohokrát psal. Opakovanì
musím pøipomenout
naléhavost zajištìní
kvalitních služeb, zvyšování
atraktivity a zlepšování
vzhledu mìsta. Ekonomické
souvislosti nebudu
vypoèítávat.
V mìsíci dubnu bude zahájena
stavba pøeložky silnice II. tøídy mezi
Železnou Rudou a Špièákem. Je
pøipraven projekt prùtahu Hojsovou
Stráží, pøi jehož realizaci budou
vybudovány chodníky a veøejné
osvìtlení. Realizace je pøipravena na
rok 2009. Obì stavby budou
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realizovány ve spolupráci s Plzeòským
krajem.
Projekt modernizace lanové dráhy
na Pancíø stojí pøed rozhodnutím, jak
zajistit financování stavby, jejíž
rozpoèet pøesahuje 360 mil. korun.
Mìsto pøipravuje øadu menších
projektù komunikací, vodovodu
v Alžbìtinì, sbìrného dvora, opravy
a rekonstrukce budov mateøské školy
a hasièárny, výstavbu bytù pro seniory

Virtuos
Ve spolupráci Plzeòského kraje,
Ministerstva informatiky ÈR
a Ministerstva vnitra ÈR odstartoval
v Plzni, Štìnovicích, Klatovech
a Nýrsku 17. kvìtna nový projekt
elektronizace samosprávy s názvem
VIRTUálnì Obèan Samosprávy,
zkrácenì VIRTUOS, který má za cíl
zjednodušit a usnadnit komunikaci
mezi obèanem a úøadem a mezi úøady
navzájem.
Plzeòský kraj se tak stává
prùkopníkem v elektronizaci
samosprávy a státní správy. VIRTUOS
pøedstavuje pro obèany a podnikatelské
subjekty v kraji jedinou bránu
k vyøízení všech záležitostí na všech
úøadech. Bez ohledu na zpùsob podání
bude systém zajišovat svým
uživatelùm jednotný pøístup
k informacím o pøijetí a prùbìhu
zpracování podání. Náklady na tento
pilotní projekt pøedstavují necelých
40 miliónù korun, 85 procent pokryjí
Strukturální fondy Evropské unie.
VIRTUOS byl schválen v dubnu 2005
a pøesnì o dva roky pozdìji byla
zahájena jeho roèní implementace. Od
února 2008 by mìl být již v plném
provozu a vycházet vstøíc nejen
obèanùm, ale i úøedníkùm, zejména na
komunální úrovni.
(M. Køíž)

Chcete vìdìt více?
a další, které pozorným ètenáøùm
usnesení zastupitelstva jistì neunikly.
Závìrem se opìt vrátím
k investorùm, kteøí mají trvalý zájem
o investice na Železnorudsku, což dle
mého soudu je tøeba využít. Záleží na
zastupitelích, jak tuto šanci na zmìnu
dokáží využít a podpoøit.
Michal Šnebergr, starosta

Používání systému je bezplatné. Staèí
se zaregistrovat jako nový uživatel a na
mìstském úøadì ovìøit totožnost.
Více informací se dozvíte na
www.eVirtuos.cz nebo na Krajském
úøadì Plzeòského kraje, odbor
informatiky, www.plzensky-kraj.cz,
e-mail: virtuos@plzensky-kraj.cz.
Informace získáte i na
www.sumavanet.cz/muruda, rubrika
Zprávy pro obèany.
(V.D.)
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USNESENÍ z veøejného zasedání ZM è. 18 ze dne 03. 03.
ZM schválilo:
- zámìr prodat p.è. 162/2 v k.ú. Železná
Ruda, za cenu 200,-Kè/m2, ÈSAD
autobusy Plzeò, a.s.
- zámìr odkoupit vlastnické podíly na
pozemku èásti p.p.è. 52/1,2,3 v k.ú.
Železná Ruda od Janatkových (lokalita
za ÈOV v Železné Rudì).
- zámìr prodat pozemky p.è. 66/5
a èásti p.è. 66/1 v k.ú. Železná Ruda
p. Juhovi s podmínkou, že kupující
uhradí vytýèení a geometrický plán.
- ukonèení nájemní smlouvy se
spoleèností TEDOM a vytvoøení nové
smlouvy na pronájem tepelného
hospodáøství, s podmínkou
rekonstrukce teplovodních vedení
budovaných pøed r. 1989.
- zámìr prodat zaøízení sauny v è.p. 12
a ukládá majetkovému odboru vytvoøit
seznam a technickou specifikaci
zaøízení.
- podání žádosti o dotaci z programu Cíl
3 Èeská republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007-2013 na projekt
„Cyklostezky a cyklotrasy Železná
Ruda“.
- podání žádosti o bezúplatný pøevod
pozemkù od Pozemkového fondu ÈR
na výstavbu cyklostezek dle pøílohy.
- spolupráci s RRA Plzeòského kraje na
vytvoøení projektu sbìrného dvora
a získání dotace z veøejných rozpoètù a
zajištìní výstavby sbìrného dvora.
- smlouvu o nájmu bytu a dohodu o
poskytnutí bytové náhrady pro manžele
Krištofovy a ukládá majetkovému
odboru upravit dohodu v èl. II., odst. 2
ve smyslu byt stejné kategorie nebo
lepší, 18/730.
- rozpoètové opatøení è.1 (pøíloha)
- doplnìní pravidel bytové výstavby :
- kompenzace za byty postavené na
nebo ve stávajících objektech. Použití
na veøejnì prospìšné úèely v obci
- zastavení povolení výstavby
bytových domù na zelené louce a ve
volné krajinì
- povìøuje právní zastoupení mìsta
zapracováním návrhu do stávajících
pravidel a pøedložení ZM ke
schválení.
- úøední deska bude jen na MìÚ
Železná Ruda, ostatní stávající na

Špièáku a na Hojsovì Stráži budou jako
informativní.
- vybudování „pøeshranièní poetické
stezky“ mezi Alžbìtínem a Debrníkem.
- úèast mìsta v rámci „Mikroregionu
Šumava jih – západ na projektu
Marketing v oblasti CR“ v dané
lokalitì, a na žádosti o dotaci.
- odstávku SLD Špièák – Pancíø v dobì
od 31.3. do 30.4.2008.ZM zøizuje
Osadní výbor Železná Ruda, Alžbìtín,
Debrník.
ZM neschválilo:
- prodej p.è. 526/32 v k.ú. Železná Ruda
p. Pelechovi.
- prodej èásti pozemku p.è. 414/5 v k.ú.
Železná Ruda p. Buzínové.
ZM bere na vìdomí:
- pøípravu prodeje
pozemkù p.è.
164/15 a p.è. 1264/28 o výmìøe 611 m2
a smìny p.p.è. 1264/30 o výmìøe 24 m2
v k.ú. Hojsova Stráž p. Kotábové.
Jednání s p. Kotábovou povede
majetkový odbor.
- úèetní uzávìrku a rozvahu za rok
2007.
ZM odkládá :
- žádost p. Èerného o odkoupení
pozemku p.è. 1202/9 v k.ú. Hojsova
Stráž do majetkového vyrovnání
s p. Cafourkem.
- žádost o udìlení výjimky ze stavební
uzávìry pro HODU – nemovitosti
a stavby s.r.o. , Slovanská 11, Plzeò, na
výstavbu penzionù úpravou stávajících
objektù è.p. 268 a è.p. 293 v Železné
Rudì.
ZM povoluje výjimku z územního
opatøení o stavební uzávìøe :
- pro Miroslava Kováøe a Rùženu
Kováøovou, Podhùøí 25, Nepomuk, na
pøístavbu pøístøešku ke stávajícímu
objektu è.p. 38 na st.p.è. 214/1 v k.ú.
Železná Ruda
- pro Josefa Kopaèku , Javorská 395,
Železná Ruda, na stavební úpravy
øadového RD è.p. 395 na p.è. 407/4
v k.ú. Železná Ruda, za podmínky
realizace staveb v jednotném stylu se
stávajícími.
- na vybudování poetické pøeshranièní
stezky.
- pro MUDr. Tùmovou na pøestavbu

zdrav. zaøízení (pøíèky) v è.p. 26
v Železné Rudì.
ZM revokuje usn.è. 8/147 ze dne
30.6.2003 o úøedních deskách.
ZM bere na vìdomí zprávu jednatele
ZR City servis, s.r.o.
ZM ukládá kontrolnímu výboru:
kontrolu usnesení - inventarizaèní
komise na pøedání školy a kontrolu
pøedávacího protokolu.
(Pro ŽRZ upravila V. Drahorádová)

Odpady - informace
Mìsto Železná Ruda uspoøádá jako
již každoroènì „Svoz objemného a
nebezpeèného odpadu“. Ale vzhledem
k informacím svozové firmy (ZKS, a.s.
) a zákonným podmínkám bude
pravdìpodobnì nutné zvolit jinou
formu ( zákony neumožòují provést
„svoz“ jako v minulých letech).
Potøebné informace o prùbìhu akce
se obèané dozví formou letáèkù, letákù
na informaèních deskách a oznámení
v Železnorudském Zpravodaji.
(Správní odbor MìÚ Železná Ruda.)

Blahopøání
Manželé Rùžena a Václav Votrubovi
se dožívají významných životních
jubileí. Dne 14.4. oslavila p. Rùžena
Votrubová 70.výroèí narození a 6.5.
oslaví p. Václav Votruba 80. výroèí
narození. Obìma jubilantùm pøejeme
pevné zdraví, hodnì pohody, radosti
a životního optimismu do dalších let.
Sociální komise
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USNESENÍ z veøejného zasedání ZM è. 18 ze dne 09. 04.
ZM schválilo:
- smlouvy o smlouvì budoucí:
- na zøízení vìcného bøemene pro
ZÈP net, a.s. na uložení plynové
pøípojky a pro Telefonica O2, a.s. na
uložení telefonní pøípojky è.p. 153,
p. Sládek
- na zøízení vìcného bøemene pro
ZPÈ plynárenská, a.s. na uložení
plynovodu a pøípojek akce „Špièák –
rekonstrukce plynovodu I – etapa
I a II
- na zøízení vìcného bøemene pro
ÈEZ Distribuce a.s., na uložení
elektropøípojky akce „ Železná
Ruda, 6 BJ – kNN“
- na zøízení vìcného bøemene pro
ÈEZ Distribuce a.s., na uložení
elektropøípojky akce „ Špièák Vojta
– kNN“
- smlouvu o zøízení vìcného bøemene
pro ÈEZ Distribuce, a.s. na základì již
uzavøené smlouvy o smlouvì budoucí
na uložení elektropøípojky v k.ú.
Špièák
- prodej pozemku panu Matìjkovi , p.è.
386/31, v k.ú. Železná Ruda , o výmìøe
422 m2, za cenu 70,-Kè/m2 + náklady
na poøízení GP s podmínkou, že pokud
pozemek bude zmìnìn na stavební,
bude doplaceno 1 930,-Kè/m2
- smlouvu o dílo se spol. Vodospol, na
zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení akce – vodovod
Alžbìtín, viz. pøíloha è. 1
- odložení hlasování o výjimkách ze
stavebních uzávìr na výstavbu bytù a
penzionù ( b.è. 1, 5, 6, 9 – 26.3., b.è. 2 –
7.4. )
- prodej èásti pozemkù è. 162/2 v k.ú.
Železná Ruda, spoleènosti ÈSAD na
základì zpracovaného RP, za cenu
200,-Kè/m2
- darovací smlouvu na èástku 50 000,Kè panu M. Jakšovi, bude vytvoøena
smlouva na propagaci mìsta
- seznam zpracovaných projektù dle
pøílohy è. 3
-rozpoètové zmìny dle seznamu, viz.
pøíloha è.4
- dodatek è. 1/2008 ke smlouvì –
pøíspìvek na dopravní obslužnost ve
výši 134 940,-Kè na rok 2008 Plzeòský kraj
- studii øešení nástavby kotelny v ul.
Šumavská – bytový dùm pro seniory,
vytvoøení projektu od spoleènosti

INGEM a zažádání o dotace
- úèast Mìsta Železná Ruda na projektu
Tierisch Wild
- pøihlášku do MA 21
- smlouvu o spolupráci s neziskovou
organizaci Environmentální chování
odpovìdné spoleènosti – ECHOS, s.o.,
viz. pøíloha è.5; zodpovìdného politika
Ing. Køíže; bere na vìdomí stanovenou
kontaktní osobu a koordinátora
p. Jiøího Mitošinku
- úèast na projektu Marketing
Mikroregionu Šumava – západ
- vypsání Grantového programu mìsta
v oblasti kultury, sportu, volného èasu
„Železnorudsko vás baví“
- umístìní terasy pana Hracha pøed
kavárnou na rok 2008
Návrh umístìní bude schválen
majetkovým odborem
- napojení vodoteèe na pozemku è.
478/3 v k.ú. Špièák k projektu
parkovištì pana Vrbase
- zrušení živnostenského oprávnìní
pøíspìvkové organizace BHSM –
bytové hospodáøství a služby
- dodatek ke smlouvì se
Západoèeskými komunálními
službami, a.s., na snížení èetnosti svozù
odpadù
ZM povolilo výjimku z územního
opatøení o stavební uzávìøe
- pro Vodospol, s.r.o.,Klatovy, na akci
vodovod Alžbìtín
- pro Vodospol, s.r.o., Klatovy, na akci
Železná Ruda – vodovod pod
vodojemem
- pro Benoco, s.r.o., Plzeò, na akci
umístìní reklamního nosièe v areálu
èerpací stanice PHM Petra
- pro JUDr. Strnada F., Železná Ruda,
na stavební úpravy v suterénu pøístavby
pro vytvoøení rehabilitaèního centra s
vodoléèbou a zakrytí stávajícího
bazénu døevìnou prosklenou
konstrukcí
- pro Contact elektro – Vítovec
Miroslav, na akci Špièák 7 RD – kVN,
TS, kNN
- pro G. Valenze a H. Valenzovou,
Mokrouše 64, na stavební úpravy +
nástavbu objektu è.p. 100 v Železné
Rudì s podmínkou, že nebude
navýšena ubytovací kapacita,
- bude podepsána smlouva o vnìjším
vzhledu budov,

- bude podepsána smlouva dle
pravidel výstavby v Železné Rudì
- pro P. Nováka a R. Novákovou,
Železná Ruda, na výstavbu dvojgaráže
s patrem (byt), s podmínkami: bude
podepsána smlouva o vnìjším vzhledu
budov,
- bude podepsána smlouva dle
pravidel výstavby v Železné Rudì
- k napojení objektu bývalého hotelu
Plzeò, Železná Ruda è.p. 24 na sí
Telefonica O2 a.s.
- na pøedzahrádku panu Hrachovi
ZM odložilo žádost o výjimku
z územního opatøení o stavební
uzávìøe:
- pro J. Touška, L. Valdmana a
R. Valdmanovou, na pøemístìní herny
ze suterénu objektu è.p. 122 v Železné
Rudì, do souèasného baru v 1. NP s tím,
že souèasná herna bude používána jako
bar-kavárna
ZM vzalo na vìdomí:
- zápisy ze stavebních výborù
- zprávu finanèního výboru
- žádost p. starosty k zastupitelùm, najít
øešení v udìlování výjimek ze stavební
uzávìry, aby nedocházelo k možné
neobjektivnosti a poškozování
investorù
- návrh zøídit institut architekta mìsta
- výsledovku organizací zøizovaných
mìstem
- úèast Mìsta Železná Ruda
v Mikroregionu Klatovy – Zwiesel
- podepsání smlouvy se spoleèností
Media Marketing Services a.s. –
reklamní plocha billboard Alžbìtín
(navýšit služby o minulý rok)
- zprávu komise sportu a mládeže
- zápis ze sociální komise.
(Pro ŽRZ upravila V. Drahorádová)

Pozor zmìna
Informaèní centrum Železná
Ruda sdìluje všem obèanùm, že
provozní doba Sbìrného dvora se
mìní.
Od 1. dubna do odvolání bude mít
Sbìrný dvùr otevøeno každou støedu
od 14 do 18 hodin a každou sobotu
beze zmìny od 8 do 12 hodin.
(V.Šebelík)
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Zákon o sociálních službách
V minulém pokraèování našeho
seriálu o sociálních službách jsme
skonèili u služeb, které jsou ze zákona
bezplatné.
Ostatní služby, které jsou v rámci
tohoto zákona poskytovány, jsou
hrazeny klienty. Konkrétní ceny musí
být sjednány ve smlouvì uzavøené
mezi klientem a poskytovatelem
služby.
Hodinová sazba za službu nesmí
pøesáhnout 85 Kè. Celková èástka
úhrady za poskytované služby by mìla
odpovídat výši pøiznaného pøíspìvku.
Pøi placení pobytových služeb, napø.
v penzionech pro dùchodce, musí
klientùm zùstat minimální èástka ve
výši 15% jejich dùchodu.
Tato problematika je pomìrnì
složitá, a jelikož jde o vaše peníze,

Zastupitelský názor
Úvodem mého pøíspìvku pouze
krátká replika na odpovìï od
bývalého tajemníka mìsta pana
Tachovského.
Celý jeho èlánek má pouze dvì
chyby, že nikdo jiný než pùvodní
èlenové MAS nemìl informace
o možností úèasti tzn., že v pøípadì
mìsta Železná Ruda pouze pan Ing.
Šnebergr a další jeho kolegové a že na
mùj èlánek odpovídá ne starosta
mìsta, ale pan Tachovský, kterému
deset zastupitelù z dvanácti
pøítomných vyslovilo nedùvìru a
povìøilo starostu obce projednáním
jeho odvolání z funkce tajemníka. Kdo
byl proti jeho odvolání nemusím ani
jmenovat.
Dále prosím, aby se v našem
periodiku dostávalo co nejménì
prostoru pro výlevy dnes už pro nás
cizích osob a více by se mìlo dávat
prostoru vìcem pozitivním i vìcem
kritickým z našeho života.
Dále bych se chtìl vyjádøit ke
zvyšování nájmu v nájemních bytech
a ke zvýšení cen vodného a stoèného
v našem mìstì. K tomuto problému lze
øíci jen to, že tzv. opozièní zastupitelé
byli proti zvýšení nájmù v nájemních

doporuèuji spíše individuální
konzultaci.
Povídáním o penìzích konèím seriál
o zákonu O sociálních službách. Pokud
budete mít zájem o další informace,
mùžete využít “úøedních hodin“
v klubovnì SZP - Š v základní škole,
nebo mne mùžete navštívit v kanceláøi
v Klatovech ve Vídeòské ulici 9, nebo
se mùžete spojit telefonicky na èíslo
736649 253.
Ve d l e i n f o r m a c í k z á k o n u
O sociálních službách vám poradíme
v problematice zdravotního postižení,
dùchodù a dávek, kompenzaèních
pomùcek, výhod prozdravotnì
postižené a celé øadì dalších problémù.
Louèím se s vámi a pøeji vám,
abyste mé služby nikdy nemuseli
vyhledat. M. Horyna

bytech. Dùvodem bylo, že se jedná
prakticky o zvýšení nájmù v tzv.
bytech sociálních bez finanèního
efektu do rozpoètu mìsta - øádovì se
jedná pouze o nìkolik bytù. Na náš
návrh pan starosta odpovìdìl, že se
zdražuje i jinde, tím pádem bylo "jeho"
zastupiteli toto zdražení
odsouhlaseno. Komu to pomohlo, neví
z nás nikdo, ale komu to stížilo jeho
sociální situaci, lze dovodit.
Zdražení vodného a stoèného je vìc
trochu složitìjší, zabíhající do
zadluženosti mìsta.. Zde bylo pøijato
panem starostou øešení následující:
tzv. si vypùjèíme dopøedu nájem za
dva roky od firmy Veolia (bývalého
Vodospolu) a to nájem ve výši
5 miliónù Kè, a aby zøejmì firma
nebyla tzv škodná, zvýšíme vodné
a stoèné o èástku, která jim celkovì
nahradí dopøedu daný nájem.
Dùvodem je zde, "že máme lacinou
vodu nebo co se tím sleduje", ptali se
tzv. opozièní zastupitelé, panem
starostou nebylo nic sdìleno a opìt
toto bylo odhlasováno "jeho"
zastupiteli. Co si o tomto myslet. Opìt
se zde setkáváme s tím, že obèané
pøímo ve mìstì pana starostu
nezajímají a jsou upøednostòováni cizí
firmy èi cizí (v jiných pøípadech)
investoøi.
(Zastupitel V.Mach)

Poradenství
Zdravotnì postižení obèané
a uživatelé sociálních dávek mohou
využívat služeb poradny
poskytovaných v Základní škole
K. Klostermanna v klubovnì Svazu
zdravotnì postižených - Šumava.
Poradna je otevøena vždy 1. pondìlí
v mìsíci a 3. pátek v mìsíci vždy od 900
do 1200 hodin.
(C. Zahradníková)
Bøezen

03. 03. 08 21. 03. 08

Duben

07. 04. 08 18. 04. 08

Kvìten

05. 05. 08 16. 05. 08

Èerven

02. 06. 08 20. 06. 08

Èervenec

07. 07. 08 18. 07. 08

Srpen

04. 08. 08 15. 08. 08.

Záøí

01. 09. 08 19. 09. 08

Øíjen

06. 10. 08 17. 10. 08

Listopad

03. 11. 08 21. 11. 08

Prosinec

01. 12. 08 19. 12. 08

Reakce starosty
Je mi tak trochu už i líto pana
Macha pro jeho jednostranný a
vyslovenì negastivistický postoj bez
návrhù na øešení. Postoj zøejmì
pramenící z jeho životního poslání......
Bohužel do této role se vžil on sám.
K cenì vodného a stoèného i cenì
nájmù pøipravím do pøíštího
Železnorudska porovnávací tabulku.
Dále musím pøipomenout to, že
nechci dopustit, aby ekonomika chodu
mìsta žila z prodeje majetku, tak jak to
bylo v minulosti.
Upozoròování na nedostatek
informací o èinnosti Mikroregionu
Šumava-západ, skupiny MAS, na což
si stìžuje pan Mach, plyne z jeho
pohledu a z toho, že zaujímá ke
sdružení negativní a odmítavý postoj.
Proto mi jeho upozoròování pøipadá
komické.
S omluvou a vìdomím toho, že
"novinová válka" nepøispívá ke kvalitì
Železnorudského zpravodaje
(Michal Šnebergr)
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Dùm HORSKÉ SLUŽBY, Špièák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100, pohotovostní èíslo dispeèera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz
po Krkonoších
a Jeseníkách na
tøetí místo v poètu
úrazù. Jen pro
ilustraci, letos
ošetøila Horská
služba v èeských
horách 6 365
úrazù.
Od 07.04 do
12.04.2008
Vážení ètenáøi,
dne 06.04.2008
byla definitivnì
ukonèena zimní
s e z ó n a
v lyžaøských
areálech na Šumavì.
Nejdéle se lyžovalo
ve sportovním
areálu na Zadovì
a v lyžaøském areálu
Nad Nádražím
v Železné Rudì.
Nyní již mùžeme
zhodnotit prùbìh
letošní zimní sezóny
na Šumavì. Celkem
bylo ošetøeno 721
osob, z toho bylo
200 osob pøedáno
Rychlé záchranné
službì k dalšímu
transportu do
nemocnièních
zaøízení. K šesti Ilustraèní fotografie: Horská služba
velice závažným
pøípadùm byl
pøivolán vrtulník
Letecké záchranné
služby. Ve ètyøech
pøípadech byly
organizovány
záchranné pátrací
akce po ztracených
turistech, pøi kterých
bylo najeto
technikou Horské
služby více než 300
km. Ke smutné
statistice patøí
i 2 pøípady úmrtí.
Celkový nárùst
úrazovosti oproti
loòské zimní sezónì
se zvýšil o 159%.
Šumava se zaøadila

probìhl lavinový
kurz a kurz psovodù
s lavinovými psy na
Luèní boudì
v Krkonoších. Kurz
byl zamìøen na
vyhledávání osob
v lavinách a plošné
vyhledávání osob
v nepøístupném
terénu našich hor.
Výcvik probíhal
v
d r s n ý c h
klimatických
podmínkách
Krkonoš a simuloval
situace, které
v horách mohou
nastat. Intenzita
výcviku byla velmi
p s y c h i c k y

i fyzicky nároèná
pro záchranáøe,
psovody i samotné
psy. Jednou
z modelových
situací bylo
vyzvednutí
psovoda se psem
pomocí palubního
jeøábu na palubu
vrtulníku, následný
t r a n s p o r t
a opìtovné spuštìní
do místa, kde byl
simulován pád
laviny. Pro potøeby
Horské služby jsou
psi významným
pomocníkem pøi
p á t r á n í p o
pohøešovaných
osobách.
Akce mìla
mezinárodní úèast.
Zúèastnili se jí
nejen záchranáøi
z Nìmecka, Polska,
S l o v e n s k a
a Anglie, ale
i èlenové IZS z øad
Hasièského
záchranného sboru
a pøíslušníci
Mìstské policie
Praha. Šumavu
zastupovali
l a v i n o v ý
preventista oblasti Pavel Aubrecht,
kynolog Vlastimil Maxa se psem Erikem
a kynolog Petr Pospíšil se psem Badem.
Horská služba se nyní pøipravuje na
pøíchod letní sezóny, která je na Šumavì
tradiènì spojena s cykloturistikou.
Michal Janïura, náèelník Horské
služby Šumava. (Foto - HS)
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STRANA 6
období: bøezen - duben 2008

Vážení ètenáøi,
jistì jste pøi ètení našeho vašeho zpravodaje povšimli, že se zde sem tam objeví nìjaká hrubka. Tímto se Vám omlouvám,
jelikož ani já jsem nedával pøi hodinách èeštiny úplnì pozor a ani poèítaè mì nedokáže ohlídat. Nicménì v minulém èísle
jsem psal o orkánu EMMA, který nás postihl v pátek a sobotu. To je úplnì špatnì. Popletl jsem dny a samozøejmì to bylo pøi
našem hasièském bále, který se konal mezi sobotou a nedìlí. Uplynulých 31dnù bylo velmi poklidných, zasahovali jsme jen u
dvou událostí. Na tento mìsíc pro Vás máme pozvánku na stavìní májky, kterého se doufáme, pøijdete zúèastnit…

Události za 13. bøezen 2008 - 13. duben 2008:
Požár - 1 x

Dopravní nehoda - 1 x

21.3.2008

Lehká dopravní nehoda dodávky, která se stala mezi Špièákem a Hojsovou Stráží. Na žádost Policie ÈR
bylo vozidlo za pomoci naší techniky vytaženo a odvezeno mimo hlavní silnici.

3.4.2008

Údajný požár elektrického rozvadìèe v panelovém domì v ulici 1. Máje. Na místì bylo zjištìno, že došlo
k zakouøení chodby z jednoho bytu, kde si jeho nájemníci nepøimìøenì zakouøili byt vonnými tyèinkami

Májka:

Filip Brož
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Velké hudební pøekvapení
Lucie Steinerová, bývalá žákynì Železnorudské
školy, dnes studentka plzeòské konzervatoøe se
spolu se svými spolužáky pøipravuje na
mezinárodní klarinetovou soutìž
v Rumunsku.Ve spoluprávci se ZŠ Vás všechny zve
na veøejnou generálku uvítacího koncertu,
pøipraveného pro naši ambasádu v Bukurešti.
V Rumunsku se na soutìži se sejdou mladí
hudebníci z 25 zemí z celého svìta a mezi nimi

klarinetisté z Plznì jako jediní reprezentanti
Èeské republiky.
Spolu s Luckou, ètvrtým hudebním talentem
ze Železnorudska, vystoupí jako host
Martin Èervenka.
Využijme jedineènou pøíležitost k poslechu
skladeb známých i ménì známých svìtových
skladatelù.
(CtiDra)

Srdeènì Vás zveme

na klarinetový koncert
studentù Konzervatoøe Plzeò
pod vedením Jindøicha Pavliše.
Koncert se uskuteèní v sobotu 3.5.2008 v 19:30
V aule Základní školy Železná Ruda.
Úèinkují
Lucie Steinerová - klarinet
Jiøí Tolar - klarinet
Kryštof Køemenák - klarinet
Jindøich Pavliš - basklarinet
Martin Èervenka - klavír
Zazní zde sólové skladby,dua,tria a kvarteta.
Jako host vystoupí Martin Èervenka na klavír.

Program :
W.A.Mozart, Igor Stravinskij,
George Gershwin, Bela Kovacs a další
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NABÍDKA PRÁCE

Pozvánka

Hledáme technický dozor na stavbu
v lokalitì Šumava - Špièák.

Akce „HOBBY 2008“

Investièní náklady - 60 milionù.
Zahájení stavby - èerven 2008,
Pøedpoklad dokonèení - léto 2009.
Požadavky:
praxe min.5 let
osoba na ŽL (OSVÈ).
Kontaktní osoba Šárka Èížková
mobil 775 262650
e-mail: cizkova@masak-partner.com.
Masák & Partner, s.r.o.
korespondenèní adresa:
Gogolova 8/228
118 00 Praha 1

Svaz zdravotnì postižených poøádá 16.5.2008 zájezd
na 17. roèník výstavy „HOBBY 2008“
do Èeských Budìjovic.
Odjezd 16.5.2008 v 8.00hod. od hotelu JAVOR,
cena 150,-Kè/osoba.
K dispozici je ještì 10 míst. Bližší informace podá paní
Marie Antošová, tel.: 376 397 184.
Výstava nabízí spoustu nápadù
zahrádkáøùm, chovatelùm, kutilùm,
stavebníkùm a všem, kteøí se chtìjí
inspirovat, jak zmìnit, vylepšit a obohatit
svùj dùm, byt nebo chatu. Nabízejí se
produkty více než 700 firem, návštìvníci mohou využít
služeb poradcù pro pro pìstitele a chovatele.
Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky náøadí a
zaøízení pro hobby a zahradu, rostlin a semen, materiálù
pro stavebnictví, elektro, vytápìní, klimatizaci, zaøízení
pro ekologii, zaøízení a vybavení bytu, domu, potøeby pro
domácnost, elektrické spotøebièe, vaøení a kuchyòské
potøeby, hraèky, modeláøství, potøeby pro sport a volný
èas, chovatelství, propagaèní a dárkové pøedmìty, textil,
odìvy, doplòky.
(S využitím www vcb.cz V. Drahorádová)

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Místo výkonu práce: Železná Ruda
Popis práce:
Trvalý technický dohled, zastupování investora
Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
Kontrola kvality provádìných prací a jakosti díla
Kontrola øádného uskladnìní materiálu, konstrukcí a strojù
Øízení distribuce projektové dokumentace, sledování vedení stavebního deníku
Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby
Projednávání dodatkù a zmìn projektu, úèast na pøedávání staveništì
Provìøování dodávek
Informování investora o všech závažných okolnostech
Požadavky:
OSVÈ
SŠ/VŠ stavebního zamìøení
Minimálnì 5 let praxe v oboru realizace staveb jako TDI
Zkušenosti s døevostavbou jsou vítány
Spolehlivost, loajalita, ochota, peèlivost a pracovitost
Znalost práce na PC
Nabízíme
Práci na zajímavém projektu
Dobré finanèní ohodnocení
Zázemí masivnì vyvíjející se spoleènosti
V pøípadì zájmu prosím zašlete svùj profesní životopis na e-mailovou adresu:
Alp@alpconsulting.cz nebo telefonujte na èíslo: 723644808
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Nejlepší sportovci Dìtská maškarní zábava Nová knihovnice

Radim Pavlík pøi èasovce na MS

Pøijïte v pátek 16. kvìtna
v 18 hodin do auly základní
školy. Budou zde vyhlášeni
nejlepší sportovci
Železnorudska za rok 2007.
Komise sportu a mládeže

Ani vichøice Emma nás 1. bøezna
neodradila, abychom se sešli na
maškarní zábavì pro dìti v Základní
škole Karla Klostermanna.
Masky dìtí a rodièù byly úžasné,
tombola bohatá, obèerstvení rozmanité
a chutné. Soutìžení a tancování
nadchlo dìti i dospìláky. Co víc si pøát?
Jen to, aby nám sponzoøi, rodièe,
dìti i škola zùstali i do budoucna
naklonìni.
Dìkujeme. Unie rodièù

(Foto z archivu R.P.)

Co chystáme
4. kvìtna 2008 si tradiènì
pøipomeneme výroèí
osvobození Železné Rudy.
Slavnost probìhne u
zámeèku za úèasti US Veteran
Car klubu, nebude chybìt
hudba ani oèerstvení.
V nedìli 4.kvìtna vše zaène
ve 12 hodin. Srdeènì zve
Železnorudský klub.
V.Chabr

Podìkování
Jménem SZP Šumava bychom
chtìli podìkovat p.Nedvìdovi
a p.Štádlerovi za vynikající pøednášku
o NP a CHKO Šumava, spojenou
s promítáním diapozitivù, kterou pro
svaz zorganizovala p.Moranová.
SZP Šumava Železná Ruda

Rozfoukané písnièky
Pozvánka na soutìž
Mateøská škola pøi Základní škole
KarlaKlostermanna v Železné Rudì si
Vás dovoluje pozvat na 7. roèník
soutìže zobcových fléten.
Soutìžní klání s názvem
„Rozfoukané písnièky“se koná
25. dubna 2008 v 15.00 hodin v atriu
základní školy.
Pøijïte prožít pìkné hudební
odpoledne. Tìšíme se na Vás.
(za MŠ Ludmila Havelková)

Pravidelní návštìvníci knihovny se již
od 1.dubna setkávají v naší mìstské
knihovnì s novou knihovnicí. Paní
Kovácsová, která øadu let vìnovala mnoho
svého èasu ètenáøùm každého vìku,
k tomu napsala:

Vážení a milí ètenáøi,
jistì už je vám známé, že od 1.4.
2008 nastoupila do mìstské knihovny
paní Vendula Mixánová. Do konce
mìsíce tam ještì budete potkávat moji
malièkost, protože výše uvedenou
mladou paní trošku zauèuji.
Chci vám všem za ta léta mého
laického knihovnièení podìkovat za
vaši trpìlivost, milá slova, vùbec za
hezká lidská setkávání i pøízeò
a zároveò poprosit, abyste totéž
zachovali i po zmìnì osob.
L. Kovácsová
Pøidám ještì malé srovnání. Pøi
pøedávání knihovny 9.4. 2008 za úèasti
knihovníkù z Klatov a z Nýrska jsme
také zalistovali ve starém seznamu
ètenáøù, který se døíve zapisoval
samozøejmì ruènì do objemné knihy. A
zjistili jsme, že za 1. ètvrtletí:
1) roku 1977 bylo zapsáno 166
ètenáøù;
2) roku 1995 bylo zapsáno 125
ètenáøù;
3) letos (tedy v roce 2008) pouhých
68.
Zajímavé srovnání. Nabízí se
otázka, èím to je. Knihovna je dnes
místem urèeným nejen èetbì knih,
nabízí i øadu služeb informaèních, je
zde možno bezplatnì využít internet,
najít mnoho zajímavostí, studovat.
Závìrem si dovolím za všechny
ètenáøe paní knihovnic podìkovat za
odvedenou práci a zároveò nastupující
knihovnici popøát úspìchy a spokojené
zákazníky.
(V. Drahorádová)
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Hojsovecký pivní bìh
Pod záštitou Plzeòského pivovaru Prazdroj a.s. poøádá SDH Hojsova Stráž v
sobotu 3. kvìtna 2008 HOJSOVECKÝ PIVNÍ BÌH, memoriál Jana Sekereše
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Módní show
Dívka Šumavy se blíží do finále
V rámci seriálu akcí soutìže “Dívka
Šumavy” se ve ètvrtek 10. dubna
v Mìstském kulturním støedisku
Domažlice uskutènila velká módní
show s názvem "Jarní módní koktejl".
Vyprodaný sál vidìl na módním
mole v podání nejkrásnìjších dívek ze
Šumavy celkem 9 kolekcí - sportovní,
džínovou mladou módu, klasické
kostýmy, spoleèenské šaty, spodní
prádlo a plavky, 3 kolekce módních
návrháøek - Ivy Šimandlové, Ivety
Hrabìtové, Michaely Naušové a v
závìru kolekci svatebních šatù.
Kromì finalistek uplynulých
roèníkù soutìže Dívka Šumavy se
módní show zúèastnily Miss ÈR 2003
Lucie Váchová a Vicemiss ÈR 2002
Radka Kocurová.
Program zpestøilo taneèní
vystoupení Dance Teamu V. Hruškové
z Domažlic, a barmanská show
v podání SOU Domažlice.
V prùbìhu módní show se
pøedstavily finalistky III. roèníku
soutìže Dívka Šumavy 2008 a ty také
pøedvedly kolekci džínové módy.
Diváci dále mohli vidìt prezentaci
kosmetiky, nebo ochutnat výborná
vína.

Propozice XIII. roèníku
Místo konání
Hojsova Stráž
Prezentace
:
V hasièské zbrojnici, od 13:00 do 13:30
Ostrý start
: od 14:00 - Hasièská zbrojnice
Cíl
: tamtéž
Kategorie
:Soutìží 2-èlenné hlídky (muž-muž, mix, žena-žena)
Druh závodu
:bìh (chùze možná) cca 5 km se sedmi “obèerstvovacími”
zastávkami, kde každá dvojice vypije po dvou desetistupòových pivech
(nezáleží na tom kdo z dvojice kolik).
V závodì jsou zaøazeny “rychlostní prémie” - chùze na chùdách na 10 metrù,
hod pivní jehlou na 10 metrù a dále pøechod klády, hasièský pøístroj.
nalizace
:
Nedopitý èi rozlitý zlatý mok - 10 minut
Chùdy - za každý nezdolaný metr dráhy - 1 minuta
Pivní jehla - 5 minut
Pøechod klády - 5 minut
Hasièský pøístroj - 5 minut
Vynechání kontrolního bodu, nedopití piva
- diskvalifikace
neúèast na sportovní vložce
- diskvalifikace
Obèerstvení
:
V prostoru startu a cíle je pøipravené teplé i studené
Vyhlášení vítìzù
:
18:00 Hasièská zbrojnice
Pivu a sportu Z D A R ! ! !
VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ÚÈASTNÍKY HOJSOVECKÉHO PIVNÍHO
BÌHU
1. Borci se pohybují pouze po vlastních nohou, použití jakéhokoliv
dopravního prostøedku èi zaøízení usnadòující pohyb (s výjimkou snìžnic) je
zakázáno. Dodržují stanovenou trasu - viz mapka pøiložená pøi prezentaci.
2. Je zakázáno používání jakéhokoliv dopingu s výjimkou látek tìlu
prospìšných s obsahem alkoholu èi nikotinu (napø.R.U.M.).
3. Výsledný èas hlídky se stanoví pøi dobìhnutí posledního èlena hlídky
Pavlína Brunclíková, manažerka projektu
a souètem pøípadných trestných minut ze sportovních vložek.
DÍVKA ŠUMAVY
4. Na každém stanoveném místì musí hlídka vypít do dna dvì 0,5l
(Doprovodné foto - agentura DŠ)
desetistupòová piva (minimálnì). Pivem do dna vypitým se rozumí stav, kdy v
Lucie Váchová v modelu I. Hrabìtové
nádobì nezùstane více než 5 mm piva.
5. Sportovní vložky musí absolvovat oba èlenové hlídky.
6. V pøípadì shodného èasu více hlídek je poøadí hlídky urèeno
rozpíjením jednoho piva mezi zdatnìjšími èleny hlídek.
7. Pøi náhodné skrumáži u sportovních vložek èi u podávání zlatého moku
se jedná o zásah vyšší moci a není to proto dùvod pro podání protestu.
8. Každý úèastník
závodu závodí na
vlastní nebezpeèí
a poøadatel neruèí
za škody vzniklé na
t ì l e , d u c h u
a materiálu.
9. Z bezpeènostních
dùvodù není
doporuèen bìh
v extrémnì dlouhých
sukních èi kravatách
(motýlek povolen).
10. Kontroly se
uzavírají 2 hodiny po
startu poslední hlídky.
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Pøíjemný veèer
Železnorudský klub dìkuje všem
podnikatelùm, kteøí pøispìli do
tomboly a tudíž i k zdárnému
prùbìhu Vítání jara 2008.

Program veèera zpestøili èlenové
taneèního klubu Gregoriades z
Plznì, kteøí pøedvedli ukázky
standardních a latinsko-amerických
tancù.
(V. Chabr)

Upozornìní
Vzhledem k tomu, že letos
pøipadají sváteèní kvìtnové dny
na ètvrtek a èást žákù a uèitelù
2. stupnì školy bude ve dnech
28. 4. - 2. 5. na výmìnném pobytu
v Aldenu, vyhlašuje øeditel školy
na pátek 2. 5. øeditelské volno.
Další pátek 9. 5. budou mít žáci
1. stupnì výuku v pøírodì
s pracovníky NPŠ a 2. stupeò
spoleènou výuku s aldenskými
spolužáky.
(CtiDra)

APRÍLOVÉ HARAŠENÍ
V sobotu 5.dubna
poøádala Unie rodièù ÈR
- sdružení pøi ZŠ
v Železné Rudì ve
spolupráci s restaurací
Šumava taneèní zábavu
nazvanou „Aprílové
harašení“.
Že se v Železné Rudì
chtìjí bavit i dospìláci,
ukázali svojí hojnou
úèastí a smyslem pro
humor.
Jako první dorazil
zbloudilý bavorský
turista a za ním cikánský
baron s Pipi, skoroslepá jeptiška
s Františkánem, beruškou a nakonec
sultán se svým harémem. Za nimi
následoval Afroèech s Afroèeškou,
které barevnì doplòovaly
Zelená , Modrá, Èervená,
Bílá a Pink ladys. Dále
váleèný letec, havajský
turista, kovboj(ka),
zahradníci, klaun se svojí
píšalkou a dobrou
náladou, Mohamed Alí
paša (údajnì vzdálený
bratranec Usámy bin
Ládina) se svojí zcela
zahalenou manželkou,
lidožroutka, Zoro
Mstitel(ka), cikánka,
nádherné koèky (zøejmì
èistokrevné) a mnoho
dalších. Ozdobou celého parketu byl
však pan Toaleta. Za zmínku také stojí
copatá školaèka, která se u vstupu
vehementnì dožadovala dìtského
vstupného, ale z které se nakonec
vyklubala distributorka „omamných
látek“ a JUPÍ nápoje,
který svou zázraènou
chutí pøekvapil každého.
O b á j e è n o u
atmosféru se postarala
hudební skupina BK
Band pod vedením pana
Kubiceho.
Na závìr patøí velké
podìkování žákyním 4. a
6.tøídy za jejich
pøedtanèení, kterým
taneèní zábavu
z a h á j i l y. P o d ì k o v á n í
patøí také paní
Navrátilové za

kvìtinovou výzdobu a kvìtiny na
dámskou volenku, panu Èechovi za
poskytnutí pøíjemného zázemí
a natoèení videoklipu a také všem, kteøí

pøispìli dary do tomboly nebo pomohli
tuto akci zorganizovat.
Tìm, kteøí si chtìjí sobotní veèer
pøipomenout nabízíme videoklip na:
w w w. d v s t u d i o - p l z e n . c z / s t a h u j /
APRÍLOVÉ HARAŠENÍ
Unie rodièù ÈR, sdružení pøi ZŠ v Železné Rudì
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Rok KarlaKlostermanna

V letošní roce si pøipomínáme dvojí výroèí Karla Klostermanna, autora, který
pro ètenáøe objevil Šumavu a pøispìl tak k vzrùstu zájmu o ni.
Z Klostermannovy doby je idnešní historická pohlednice. Možná, že
návštìvníci restaurace u Èerného jezera pøijeli právì na základì èetby
Klostermannových knih, aby se na vlastní oèi pøesvìdèili o kouzlu šumavských hor
a lesù.
Místo rubriky “Z archivu” si dnes mùžete pøeèíst Klostermannovo
vzpomínání na dìdeèka.
(V. Drahorádová)
Úryvek je z textu, který
si mùžete pøeèíst na:
w w w. k o h o u t i k r i z . o rg .
...(Dìd) Pocházel z obce
Kvildy. Kde mìl jeho otec
velký dvùr, který se posud
drží v rodinì, komplex
nìkolika døevìných
budov, øíká se mu "beim
Danieln" podle pøedka, pradìda mého
dìda, který slul Daniel. Tento Daniel se
oženil roku 1688, jak jsem nalezl
v matrikách rejštejnských
("Matrikenbüchern von
Unterreichenstein"), kamž pøifaøeny
byly celé plánì ("ganzen weiten
Gefilde") a lesní samoty, jistì
rozsáhlejší než vìtšina biskupských
diecézí italských....
...Jaké vážnosti tìšil se tento tvrdý,
zamraèený, nemluvný muž, ukazuje
nejlépe okolnost, že jej, pøivandrovalce
a bývalého poddaného, zvolili
rychtáøem ("Freirichter"), a tuto
hodnost zastával dlouhá léta, aè neumìl

èísti ani nebyl s to se podepsati, což za
nìho dìlávala jeho žena, má bába. Dával
najevo velkopanské opovržení
("souveräne Verachtung") ke každému
školskému vzdìlání. "D' Händ hant z'n
Arbeit'n (tj. "Ruce jsou, aby
pracovaly")", øíkával, "und nöt z'n
Schmir'n am Papier (tj. "a ne, aby
èmáraly po papíru"), und d' Aug'n hot
der Mensch, dass er 's soll vergrob'n in
do Büachern, wo nix nöt steht als
hoarlous's und unnützi's Zaig (tj. "a oèi
má èlovìk, aby se díval do dálky a ne
aby je zahrabal do knih, kde nic není než
samé špatné a nepotøebné vìci"). Zum
Les'n und Schreim is d'r Pforrer dó und
síst neamd (tj. "Na psaní a ètení je tu pan
faráø a jiný nikdo.")". Dalo bábì mnoho
bojù, než dosáhla, aby dìti smìly chodit
do školy, a kdyby dìd nebyl býval
zemøel (v originále "so früh gestorben
wäre", tj. doslova "tak brzy nebyl býval"
- pozn. pøekl.), nikdy by mùj otec se
nebyl dostal na studie.
(V závorkách jsou poznámky pøekladatele).

Další úryvek vyjadøuje
Klostermannùv postoj ke vztahùm mezi
Nìmci a Èechy.

Prohlašuji, že mi ani ve snu
nepøipadne, abych s obìma orgány
polemisoval: ponechávám rád
každému jeho mínìní, by se týkalo
i mne. Dotýkám se té vìci jen proto, že
jsou také lidé (v originále "gute
Menschen" - pozn. pøekl.), jichž
úsudek mi není lhostejným. Vyzývám
jmenované èasopisy, aby z mých spisù
nìmeckých i èeských ("ob deutsch oder
böhmisch") vyhledaly místo, jež by
obsahovalo nepøátelství proti
Nìmcùm. Skuteènost, že já nìmeckého
pùvodu, píši èesky (böhmisch
schreibe"), neudìlá ze mne renegáta.
Jsou-li všichni Èechové, kteøí psali
nìmecky nebo píší, zrádci své
národnosti? Bylo by tak podle logiky
renegátobijcù. Píši, jak je mi libo
(v originále "wie ich es vermag , wie es
mir beliebt", tj. "jak jsem s to a jak je mi
to libo" pozn. pøekl.) a pro ty, kteøí mají
zájem na mém pojímání vìci.
Renegátem je ten, kdo pro hmotné
výhody mìní pøesvìdèení; já jím
nejsem, ponìvadž jsem tak nikdy
neèinil. Jsem produktem pomìrù,
z nichž jsem vyrostl; žil jsem vždycky
mezi obìma národnostmi a od chvíle,
kdy jsem byl schopen mysliti, vždycky
byl názoru, že jsou obì národnosti, jež
tuto zemi obývají, rovnocenné, že mají,
zachovávajíce svou individualitu,
pøátelsky se stýkati a spolu pro blaho
spoleèné vlasti (am Wohle des
gemeinsamen Vaterlandes") pracovati.
Ptám se nepøedpojatého(v originále
"Ich frage jeden unbefangenen
Menschen", tj. doslova "Ptám se
každého nepøedpojatého èlovìka" pozn. pøekl.), zda jsou to zásady
renegátské? Zda takové smýšlení je
nemravné, hrubì hmotaøské? Zda jsem
tím spáchal zradu na rase nìmecké, øeèi
nìmecké, na tom, co nìmecký národ
vykonal v koncertì národù velkého
a vznešeného? Zda jsem se prohøešil
proti svazkùm krevním, jež mì poutají
k nìmeckým pøedkùm a pøíbuzným?
Upustím docela od výkladù politických
Nìkolikrát jsem již opakoval, že jsem
dalek politiky.
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