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SLOVO STAROSTY Press trip ATchJet -

v okamžiku, kdy druhý den k návštěvě
nejcennějších lokalit (rozsáhlých
jádrových území) Národního parku
Bavorský les musely užít namísto
několika kilometrové pěší túry několik
desítek kilometrové kodrcání hromadným
dopravním prostředkem. Tehdy pochopili
ten rozdíl. V Národním parku Bavorský
les je možná řízená turistika i do těch
nejcennějších oblastí a informační
tabulky v tomto národním parku slušnou
formou žádají návštěvníky, aby
nevstupovali mimo vyznačené cesty.
A taky pochopili, že z české strany není
jediná cesta, která by propojovala jádrové
zóny proklamovaného evropského
bilaterálního národního parku. Náš
Národní park Šumava se ale honosí
sofistikovanými zákazovými cedulemi.
Jde o to, zda je to pro existenci Národního
parku Šumava to nejdůležitější.
Antonín Schubert, starosta Modravy,
předseda mikroregionu Šumava – západ.

Chladné dny začátkem druhé dekády
června jakoby chtěly zabránit příchodu
léta, času dětských prázdnin,
dovolených a teplých letních dnů.
Radnice již ale musí myslet na zimní
sezónu. Zastupitelstvo na svých
veřejných zasedáních bude rozhodovat
o provozu „skibusu“, přemístění
panoramatické kamery na zimní sezonu,
o zavedení jednotného odbavovacího
systému na provoz lanovek a vleků, ale
i o vybudování kontejnerové kotelny
v Šumavské ulici. Tato investice je
vynucena havarijním stavem stavby, ve
které je kotelna umístěna. Vše bude
posouzeno a navrhnuto tak, aby v zimní
sezóně mohla být zajištěna
bezporuchová dodávka tepla.
Již po druhé byla zahájena letní
sezóna u Železnorudského zámečku dne
31.května. Otevření Lanového centra
a Dětský den, který jak již je tradicí
s pečlivostí připravili Železnorudští
hasiči 1. června přispěly k pozitivní
atmosféře nadcházející sezóny. A tak
zbývá jen věřit, že i pěkné počasí
podpoří její zdárný průběh.
Michal Š n e b e r g r
starosta

MAJÍ O NÁS ZÁJEM
V sobotu 14.června proběhlo na
žádost novinářů setkání se zástupci
podnikatelů v rámci akce Press trip
ATechJet-Travell. Prezentovat svoje
podnikatelské aktivity a vize přišlo více
než deset podnikatelů. Přítomné, téměř
dvacet novinářů, prezentace upoutala,
což potvrdily celou řadou dotazů na
zajímavosti a možnosti Železnorudska.
Pohoštění bylo zajištěno ve stylovém
prostředí pivovaru Belveder panem
Strnadem. (M.Š.)

ČERVEN 2008

Czech Travell Press
na Šumavě

Dne 13. června se na žádost novinářů
uskutečnil na Šumavě Press trip ATchJet Czech Travell Press, který zorganizovala
paní náměstkyně hejtmana Plzeňského
kraje Olga Kalčíková v penzionu Rudiho
Seidla v Hamrech. V rámci tohoto press
tripu se uskutečnilo setkání zástupců
šumavských obcí a Správy Národního
parku Šumava s přítomnými novináři na
téma "Všechno co jste chtěli vědět
o Šumavě a nebojíte se zeptat". Jak řekla
paní náměstkyně Kalčíková při zahájení
oficiální části setkání, bylo jejím cílem
vyvolat u novinářů zájem o šumavskou
problematiku a to zejména o vztahu mezi
zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy
regionu v oblasti udržitelného rozvoje
založeném na poznávací a rekreační
turistice v Národním parku Šumava.
Podle mého se zřejmě jednalo o první
press trip takového druhu, který se
nezabýval pouze prezentací Šumavy, ale
který se zabýval i problematikou
uvedeného vztahu. Vzájemného vztahu
se stejným cílem. Tím cílem by měl být
kvalitní národní park. Bylo patrné, že
mnozí přítomní novináři vůbec nechápali
složitost těchto vztahů a názorově se na
tomto setkání klonili spíše k ochraně
zájmů Správy Národního parku Šumava
jako orgánu, který chrání zájmy přírody.
Tento svůj názor však změnili

Smutná zpráva

POZOR ZMĚNA
UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro zasílání
příspěvků do červencového
čísla bude mimořádně již
3. července. Číslo vyjde do
11 . č e r v e n c e a p o t o m
Železnorudský zpravodaj bude
mít prázdninovou pauzu
a vyjde až v září. Uzávěrka
bude v normálním termínu 15.
(Redakce)

Partnerské italské město se 30. května
rozloučilo se svým starostou Danielem
Baldo, který zemřel po dlouhé těžké
nemoci. Smutečního obřadu se za naše
město zúčastnili Ing. M. Šnebergr, Ing.
M. Kříž, C. Drahorád a průkopník
spolupráce obou měst Ing. V. Štochl.

(V.D.)

Krátce z našeho města
21. května v 10.00 předal ředitel
Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje doktorce Bártové
defibrilátor. MUDr. Bártová má tento
přístroj od záchranné služby zapůjčen
bezplatně na dobu neurčitou. (V.D.)
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Železnorudský zpravodaj chce především informovat a potěšit čtenáře
Redakční rada
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 19. května schválilo vznik a složení
redakční rady a zásady pro vydávání
Železnorudského zpravodaje.
Dnes poprvé se k Vám tato rada obrací
se svými příspěvky.

Vyjádření redakční rady
Železnorudský zpravodaj chce
zprostředkovávat hodnotné informace
a přispívat k větší informovanosti obyvatel
a návštěvníků našeho města. Máme zájem
o to, aby občané měli důležité informace jak
od správy města, tak z podnikatelské sféry
Železnorudska. Své pravidelné místo by tu
měly mít důležité spolky a uskupení občanů
Železnorudska. Zpravodaj by měl dávat
prostor školním dětem i seniorům, prostě
všem, kdo mají co říct. Čtenář by se z něho
měl dozvědět, co je ve městě nového. Jsme
otevřeni celé paletě názorových proudů.
Máme zájem i o kontroverzní a polemické
příspěvky, které přispívají ke čtivosti novin.
Tyto příspěvky by však měly být
srozumitelné pro široký okruh čtenářů. Tyto
toky informací bude redakční rada
jednoznačně podporovat.
Zároveň však usilujeme, aby se naše
noviny dobře četly, aby byly zajímavé, aby
čtenáře spíše těšily než štvaly. Proto
nebudeme podporovat takové výměny
osobních názorů, které jsou zajímavé jen
pro hrstku zasvěcených a pro čtenářský
okruh Železnorudského zpravodaje nejsou
srozumitelné. Železnorudský zpravodaj by
měl být informativní, vstřícný a příjemný na

čtení. I když se polemice srozumitelné pro
široký okruh čtenářů nebude bránit, celkově
by měl spoluvytvářet pozitivní obraz
našeho města u návštěvníků Šumavy,
nikoli obraz jakési enklávy obyvatel, kteří
se mezi sebou nedokáží domluvit. Železná
Ruda by v něm měla najít obraz oblíbeného
horského města, města s tradicemi
i zajímavou přítomností.
Radovan Holub, Věra Drahorádová,
František Strnad

Zásady pro vydávání
zpravodaje
Rada se sešla poprvé 7. 5. t. r. na
organizační schůzce:vypracovala návrh
svého složení a zásad pro jednání
zastupitelstva.

Zásady pro vydávání zpravodaje:
1) zpravodaj je vydáván městem za účelem
informování občanů a návštěvníků o dění
ve městě a jeho okolí - informuje o všem, co
se jich přímo dotýká; vychází 1x měsíčně;
je vydáván v tištěné a elektronické podobě
2) vydávání zpravodaje je řízeno tříčlennou
Redakční radou (dále jen rada)
3) uzávěrka pro posílání příspěvků je 15.
každého měsíce ve 12:00
4) rada se sejde nejpozději 17. dne v měsíci;
tiskárně předá podklady nejpozději 21. dne
v měsíci do 12:00
5) zpravodaj otiskuje zprávy
a) zastupitelstva
b) odborů městského úřadu a ITC
c) školy a knihovny
d) místních spolků
e) podnikatelské

Zahájení letní sezóny
Snažím se z hlavy spočítat, kterou to
vlastně letní sezonu v Železné Rudě
zahajuji. Počítejte se mnou. Přišel jsem se
svoji ženou a jeden a půl ročním synem do
Ž. Rudy v květnu 1976. Za těch 32 let po
léta zahajoval neoficiálně letní sezonu
kalendář a počasí.
Poprvé v loňském roce se zahájila letní
sezona oficiálně a letos 30.5.2008
ve 13 hodin podruhé.
Bylo krásné počasí, náladu před
zámečkem vylepšila i živá hudba, pan
starosta jel skoro celou noc z pohřbu
z Aldena, aby se mohl zahájení účastnit.
Vše proběhlo v absolutní pohodě
až.......
Vzpomněl jsem si na slavnosti
odemykání řek pro vodáky, otevírání
a svěcení pramenů v lázních a na slavnostní

zahájení sezon v jiných horských
střediscích a najednou mně tu sobotu před
zámečkem bylo smutno.
Smutno z nezájmu, neúčasti, lživých
a falešných omluv podnikatelů. Hlavně
my podnikatelé, kteří podnikáme v
cestovním ruchu, a je nás v Železné Rudě
absolutní většina, bychom měli mít
slavnostní zahájení letní či zimní sezony
označeno v kalendářích červeněji, než-li
je označen první máj. Z prostého důvodu.
Zahájením každé sezony končí tzv.doba
půstu, mrtvých měsíců, prázdných hotelů,
ve kterých si mohou provozovatelé a
majitelé hrát s personálem na
schovávanou.
Zahájení sezony by měl být den, který
zase přinese život do Železné Rudy, mělo

6) zpravodaj otiskuje placenou inzerci,
fakturaci vyřizuje ekonomický odbor na
základě objednávky předané redakcí
7) zpravodaj nedává prostor osobním
útokům agresivního ladění, připomínky
jiného druhu na adresu konkrétní osoby
vždy buď vrátí odesilateli se zdůvodněním
odmítnutí, nebo před otištěním předá
jmenované osobě k vyjádření
8) zpravodaj plní i osvětovou funkci
otiskováním příspěvků z historie regionu,
zkušeností pamětníků apod.
9) zpravodaj slouží jako tribuna pro názory
veřejnosti:
a) otiskuje vyjádření čtenářů k jakékoliv
události, o níž se ve zpravodaji psalo
(návrhy řešení, hodnocení situace,
srovnávání, sdělení vlastní zkušenosti) a
půjde-li o záležitost zpracovávanou
městským úřadem nebo projednávanou v
zastupitelstvu, před otištěním příspěvek
předá ke komentování konkrétnímu
zodpovědnému pracovníkovi
b) ankety, průzkumy
10) zpravodaj není politickým periodikem;
prostor pro příspěvky politických stran
může být dán jen na základě návrhu rady se
souhlasem zastupitelstva v době před
volbami do místní samosprávy
11) k téže věci se přispěvatel může vyjádřit
jen jednou; maximální délka nevyžádaného
příspěvku je 1/2 strany formátu a4 (písmo
Times New Roman, velikost písma 11).

Redakční rada se těší na
spolupráci se všemi, kdo mají co říci
k životu na Železnorudsku.
R. Holub, V, Drahorádová, F.
Strnad.
by se zajít na pivo, poklábosit, předat si
zkušenosti, vzájemně probrat obsazenost
hotelů, pensionů a ostatních ubytovacích
kapacit, pohovořit o kvalitě personálu,
o nových podnikatelských
aktivitách,podebatit se starostou, poslanci,
pracovníky infocentra, kooperovat
jednotlivé kulturní a společenské akce
a popř. si i vzájemně pomoci.
Má to jen jeden háček: TO BY SE
M U S E L I P O D N I K AT E L É
TAKOVÉTO AKCE ZÚČASTNIT !!!!!
Přes tento nezájem se akce zdařila,
alespoň pro pár místních převážně starších
a invalidních lidí, ale i mladých maminek
s batolaty a pár návštěvníků našeho města.
Hotel Gradl, kde bylo odpoledním
posezením na terase slavnostní zahájení
sezony ukončeno, byl velice příjemným
hostitelem. (F. Strnad)
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Usnesení Zastupitelstva ze dne 19. 5. 2008
ZM schválilo:
-směnu p.p.č. 63/15, 16 a 63/17 za p.p.č.
66/11 mezi Městem Železná Ruda, Ing.
Svobodou a společností Efisan s.r.o.
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na vedení
plynovodní přípojky pro budoucí objekt
na stp.č. 25/2 v k.ú. Železná Ruda
v p.p.č. 69/12 v k.ú. Železná Ruda
v majetku Města Železná Ruda
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na uložení
elektropřípojky pro budoucí objekt
„Prodejna“ na p.p.č. 90/25 v k.ú.
Železná Ruda
- prodej pozemků pod garážemi u AMK,
které doposud zůstaly v majetku Města
Železná Ruda za cenu 100,-Kč/m2
- uzavření směnné smlouvy s manželi
Tišlovými v souvislosti s existencí
podílového spoluvlastnictví jednotek
v domě č.p. 373 v Železné Rudě a to tak,
že na základě směny se manželé Tišlovi
stanou výlučnými vlastníky jednotky
č. 373/14 a Město Železná Ruda
výlučným vlastníkem všech
zbývajících jednotek v domě č.p. 373
- prodej bytů dle přílohy, viz. příloha č. 1
u zápisu
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene umístění
optického kabelu pro kamerový systém
s ŘSD
- prodej p.p.č. 66/13, o výměře 170 m2,
v k.ú. Železná Ruda panu Juhovi za cenu
80,-Kč/m2 s podmínkou, že v případě
využití tohoto pozemku jako stavebního
náleží městu doplatek ve výši do 1 500,Kč/m2
- rozpočtové změny k 19.5.2008
- smlouvu o půjčce z fondu FKSP mezi
Městem Železná Ruda a p. Patrikem
Soukupem ve výši 35 880,-Kč
- smlouvu o využití finančních
prostředků mezi Městem Železná Ruda a
Casinem Ingo, a.s.
- smlouvu o poskytnutí účelové dotace
ve výši 200 tis. Kč od Krajského úřadu
Plzeňského kraje
- zajištění akceschopnosti jednotky SDH
obce v kat. JPO II. a zaměstnání hasiče
v HPP v roce 2009
- zrušení faktury č. 2800102 na 92 940,Kč pro Služby Města Železná Ruda,
s.r.o., viz. příloha č. 4 u zápisu
- zpracovatele změny ÚP č. 7 a RP (AVE
Architekt, a.s.) a pověřuje starostu
podepsáním příslušné smlouvy

- Ing. Arch. Ulče architektem Města
- přemístění kamery SITOUR za
podmínky sepsání smlouvy s finanční
spoluúčastí lyžařských areálů
a podnikatelů (v zimě bude v LA
Špičák, v létě Samoty)
- vytvoření jednotného odbavovacího
systému Špičák – Skiareál Špičák, SLD
Pancíř a vlek na Pancíř, parkoviště
Kaskády a záměr pronajmout SLD
a parkoviště Kaskády za účelem
vytvoření odbavovacího systému
-provoz SKIBUSU na zimní období, za
spoluúčasti Města Železná Ruda
- zásady pro vydávání
Železnorudského zpravodaje
a redakční radu ve složení: pp.
Drahorádová, Strnad, Holub
- provoz SLD od 1.5.2008 do
30.11.2008 – provoz 5 dní týdnu, od
1.7.2008 do 31.8.2008 - provoz 7 dní
v týdnu
- žádost o převod objektu bývalé
celnice v Alžbětině do majetku Města
Železná Ruda včetně přilehlých
pozemků, doplňkových staveb,
zařízení a inženýrských sítí, dle příloh
movitého a nemovitého majetku, viz
příl. č. 2 u zápisu
ZM povolilo výjimku z územního
opatření o stavební uzávěře:
-pro výstavbu supermarketu NORMA,
s podmínkou dodání situačního plánu +
pohledové studie do 19.6.2008
- pro P-Apartments, a.s., Ohradní 31,
Praha 4, na výstavbu penzionu
s podmínkou:- podepsání smlouvy dle
pravidel bytové výstavby
- podepsání smlouvy o vnějším
vzhledu budov
- pro HODA – nemovitosti a stavby
s.r.o., Plzeň na výstavbu penzionu
s podmínkou: - podepsání smlouvy dle
pravidel bytové výstavby
- podepsání smlouvy o vnějším
vzhledu budov
- vybudování chodníku na základě
smlouvy o spolupráci
- pro Filipa Brože, Železná Ruda, na
výstavbu rodinného domu v Železné
Rudě
- pro Ing. E. Košťála, na změnu stavby
před dokončením akce - bytový dům ,
Belvederská 141 s podmínkou:
- podepsání smlouvy dle pravidel
bytové výstavby
- podepsání smlouvy o vnějším

vzhledu budov
- pro V. Peussovou, Železná Ruda, na
opravu fasády a klempířských
konstrukcí RD Železná Ruda č.p. 317
-pro Klatovskou stavební kancelář,
s.r.o., Chodská 1032/27, Praha 2, na
snížení bytových jednotek ze 6 na 4
s podmínkou: - bude podepsána
smlouva o vnějším vzhledu budov
- bude podepsána smlouva dle
pravidel bytové výstavby
- parkovací plochy na pozemku
p. Vonáska
- pro J. Touška, Nemilkov 48 a manž.
Valdmanovy, Běšiny 201 na změnu
užívání a stavební úpravy budovy –
přemístění herny ze suterénu objektu
č.p. 122 v Železné Rudě, do současného
baru v 1. NP s tím, že současná herna
bude používána jako bar – kavárna.
Podmínkou povolení výše uvedené
výjimky vyběr z předložených variant
na vzhled budovy stavebním výborem
ZM neschválilo:
- uložení elektropřípojky pro budoucí
RD p. Šabaty na p.p.č. 362/68 v k.ú.
Špičák do p.p.č. 362/1 v k.ú. Špičák
ZM souhlasilo
- se záměrem prodat část p.p.č. 414/5
v k.ú. Železná Ruda a pověřilo
majetkový odbor připravit příslušné
zaměření k následnému prodeji
- se spojeným územním a stavebním
řízením ke stavbě VN přípojky lyž.
areálu Nad Nádražím Železná Ruda pro
společnost ARC-H spol. s r.o. Hradec
Králové
ZM vzalo na vědomí:
- kontrolu usnesení
- zprávu kontrolního výboru, viz.
příloha č. 5 u zápisu
- dopis od p. Vrbase
ZM odložilo:
- určení zastupitele pro spolupráci při
pořízení změny ÚP
- hlasování o výjimkách z územního
opatření o stavebních uzávěrách na
bytové domy
ZM prohlásilo:
- že příspěvková organizace BHSMbytové hospodářství zanikla ke dni 31.
12. 2004 a činnosti, které vykonávala,
jsou od té doby vykonávány společností
Služby Města Železná Ruda, s.r.o.
ZM revokuje
- usnesení č. 19/728 z 9. 4. 2008
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ZAMYŠLENÍ NAD JEDNÍM USNESENÍM A JEHO DOPADY PRO OBČANY
Občanům, kteří se aktivně zajímají
o dění ve městě, nepochybně neunikla
informace o zájmu soukromého investora
zbudovat a následně provozovat diskontní
prodejnu NORMA. Market by měl být
postaven na louce u kapličky pod
nádražím. Ačkoliv prozatím neexistuje ani
jednoduchá studie možné podoby
takovéto zásadní stavby, podařilo se
investorovi získat podporu části
zastupitelů, kteří nejtěsnější možnou
většino schválili udělení výjimky
z územního opatření o stavební uzávěře
pro předmětnou stavbu.
V této souvislosti se nabízí řada
otázek: 1. Neexistuje ve městě vhodnější
lokalita pro umístění zařízení tohoto typu?
2. Nebylo by vhodnější vyhodnotit
možné nabídky více potenciálních
investorů a nechat projekt uskutečnit toho,
který městu nabídne ty nejlepší
podmínky?
3. Nezasloužila by Železná Ruda
provozovnu renomovanějšího
obchodního řetězce, nabízejícího širší
sortiment zboží?
Tyto otázky považujte spíše za otázky
řečnické, neboť na všechny existuje
jednoznačná odpověď – ANO!
Pokusme se nezaujatě konfrontovat
tento podnikatelský záměr (diskontní
prodejnu NORMA) s již nyní známým
konkurenčním projektem společnosti
InterCora, spol. s r.o., která projevila
zájem o odkoupení městských parcel
o celkové výměře cca 6 tisíc m 2
nacházejících se v prostoru proti čerpací
stanici pohonných hmot Benzina (pod
základní školou) za účelem výstavby

Sociální poradna
Vážení
Ještě bych se na chvíli vrátil
k minulému článku, ve kterém jsme řešili
problém se zápočtem odpracované doby
a náhradních dob. Častější je tento
problém u osob, které mají přiznaný
částečný invalidní důchod. Tyto osoby
často těžce shánějí zaměstnání a úřady
práce je neupozorní, že se jim jako
náhradní plnění započítávají pouze tři
roky evidence jako nezaměstnaných. Po
zhoršení jejich zdravotního stavu
a přechodu do plné invalidity jim není
vyplácen plný invalidní důchod, ale jen
částečný.
Při případném doplácení nezapočtené

prodejny potravin a spotřebního zboží pro
obchodní řetězec TESCO. Za prodej
těchto jinak obtížně využitelných parcel
nabízejí městu částku mezi 3 až 4 miliony
Kč – velice slušný přínos pro městský
rozpočet. Komplexně posuzováno lze
předmětnou lokalitu z řady důvodů
považovat pro umístění takovéto stavby
za vhodnější. Nevím, kdo přesně má být
investorem plánovaného objektu
diskontní prodejny NORMA a jaké má
v této oblasti reference, avšak dosavadní
realizované projekty společnosti
InterCora,spol. s r.o. lze snadno zjistit na
www.intercora.cz (řada obchodních
domů s potravinářským a spotřebním
zbožím).
V žádném případě zde neprosazuji
tento konkrétní projekt. Chci vám však
tuto nabízející se alternativu blíže
představit tak, aby mohla posloužit jako
prostředek kritického zhodnocení již
předběžně zastupitelstvem posvěceného
projektu budoucí diskontní prodejny
NORMA.
Všichni se shodneme, že obdobná
investice může být pro město přínosem,
jde však o to, zda dotčené kontroverzní
schválení podnikatelského záměru bez
jeho jakékoliv bližší znalosti
a předchozího zodpovědného zhodnocení
všech pro a proti nemůže vyústit ve
výsledek výrazně vzdálený oprávněným
očekáváním nás všech – obyvatel
Železnorudska. Popřemýšlejme více nad
tímto tématem, vyhlašme záměr podpořit
takovýto typ projektu, umožněme širšímu
okruhu potenciálních investorů předložit
své nabídky a vyberme zodpovědně tu

doby lze požádat sociální odbor
pověřeného úřadu o bezúročnou půjčku.
A nyní již k prvnímu dotazu
Tazatelka se ptá, jak se vyplácí
dávka na zajištění sociálních služeb
v případě pobytu osoby, která dávku
pobírá, v nemocnici a jak postupovat,
pokud onemocní osoba, která péči
poskytuje.
Podle novely zákona O sociálních
službách, která platí od 1.1.2008 má
osoba, která pobírá dávku, nárok na její
vyplacení i v případě, pokud je po část
měsíce v nemocnici nebo v lázních.
Dávka se nevyplácí jen v případě, pokud
je tato osoba v příslušném zařízení po
celý kalendářní měsíc. Takže pokud bude
vaše babička, o kterou pečujete, byť jen
jediný den doma, bude jí dávka za

nejvýhodnější. Ukvapené schválení
jednoho projektu může nadlouho, ne-li
natrvalo zablokovat možnost jiné, celkově
kvalitnější a prospěšnější investice,
neboť, uvědomme si, Želená Ruda není
natolik velká a nedisponuje tak velikou
kupní silou, aby dříve realizovaná
diskontní prodejna NORMA spolehlivě
neodradila možné alternativní investory
od umístění jejich investice v Železné
Rudě.
Rád bych tímto příspěvkem rozpoutal
širokou diskusi na toto téma tak, abyste
všichni svými stanovisky většinově
vymezili jasné mantinely nám
zastupitelům, abychom o věci
rozhodovali s plným vědomím toho, co
většina obyvatel Železné Rudy považuje
za správné řešení.
Ing. Michal Šnebergr, starosta

Krátce z našeho města
28. května proběhla ve Zwieselu
zakládající schůzka mikroregionu Klatovy
- Zwiesel. Jako každý podobný
mikroregion si za cíl klade především
získávání penez na podporu projektů
zaměřených na rozvoj regionu. 1. června
zahájilo svůj provoz Lanové centrum,
součást sportovního areálu Nad Nádražím.
podrobnosti chystají provozovatelé do
červencového vydání zpravodaje.
18. června bylo v Praze vyhlášeno
vítězné nádraží 2. ročníku soutěže
Nejkrásnější nádraží roku. Mezi 10
finalisty soutěže bylo i nádraží Železná
Ruda - město. Vyhlášení proběhlo po
uzávěrce, proto si na výsledky musíme
počkat do července.
(V.D.)

příslušný kalendářní měsíc vyplacena.
Pokud bude ale babička vědět, že bude
v nemocnici celý kalendářní měsíc, musí
to předem nahlásit pověřenému
sociálnímu úřadu.
Pokud onemocní rodinný příslušník,
který poskytuje péči, může tuto péči po
potřebnou dobu vykonávat jiný rodinný
příslušník. Lze také pro některé úkony
využít tzv. sousedskou výpomoc
(sousedka nakoupí, uvaří, dohlédne....),
Pokud toto není možné, lze využít tzv.
odlehčovací služby, jejichž pracovníci
vás zastoupí po dobu vaší nemoci ale
i dovolené apod. Pokud nevíte, kde
takovou službu sehnat, poradíme vám
v poradně pro uživatele sociálních služeb
v Klatovech. Navštivte nás nebo
(Miroslav Horyna)
zavolejte.
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PAROHATÁ MĚSTA A OBCE
III. setkání měst a obcí
s jelenem nebo parožím ve
znaku, Jedovnice, 23. – 24. 5. 2008
Ve dnech 23. – 24. 5. 2008 se konal třetí
ročník setkání měst a obcí s jelenem, nebo
parožím ve znaku, tentokráte v Jedovnicích
na Moravě. O jakou akci se jednalo, co bylo
jejím počátkem a myšlenkou, co bylo
náplní předchozích ročníků? Dovolím si
citovat „Parohatý úvodník“ z tiskového
materiálu, vydaného u příležitosti uvedené
akce. Jeho autorem je „prezident“ celého
tohoto podniku, pan Vladimír Kubík a paní
Eva Šírová:
Čtyři roky jsou příliš krátkou dobou
k tomu, abychom mohli hovořit
o společném soužití parohatých měst
z hlediska historického. Přesto se mnohé
zdá již značně vzdáleno a současně při
pohledu zpět máme pocit, že se toho událo
a vzniklo hodně.
Dovolte nám tedy krátkou vzpomínku
na momenty, kdy tato akce, která se posléze
stala poněkud kuriozní,
vznikala a rodila se.
V Semilech bylo
pouhým podnětem
vytvořit něco, čím bychom
se odlišili od akcí
pořádaných v okolí, vždyť
různé trhy, poutě či
šermířská a jiná klání byly
v dotyčné době již značně
rozšířeny. Parohatá města
vznikla v roce, kdy naše
země vstupovala do EU,
což způsobilo množství
politických půtek, halasu,
ale mnohdy i odporu.
Skutečnost, že naše město
má ve znaku jelena, nás
vyprovokovala k tomu, abychom se zase
nebrali tak smrtelně vážně a zkusili dané
věci pospojovat v duchu veselém, v duchu
zdravé recese. Vždyť slovo paroháč zní
přece hrdě a tehdejší starosta našeho města
Ing. František Mojžíš koneckonců napsal:
„Scházíme se při zvláště příjemné
příležitosti, abychom vzdali hold tomu, co
nás spojuje, překrásnému poutu parohů.
Symbol, který se mnozí snaží utajit, my
naopak dáváme na odiv.“ A tento přístup
byl doplněn heslem „Paroháči všech zemí,
spojte se!“
To samo by ovšem nestačilo,
rozhodující byla podpora a spolupráce
dalších „parohatých“. Celkem se jich
podařilo vyhledat něco přes padesát,
prvního ročníku v Semilech se poté
zúčastnila asi třicítka. Nápadů přibývalo
a z původně zamýšlené akce se stalo
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„monstrum“, které, přiznáváme, nám
přerostlo trochu přes hlavu. Jenom ohlas
a nadšení nám daly sílu vyslat toto
narozené dítě do světa. Původní rozpaky
rozptýlil starosta Horního Jelení Jan
Štancl, který se ujal dalšího ročníku a tato
obec se stala před dvěma lety důstojným
hostitelem. Právě tam již „parohatý
miniparlament“ rozhodoval o pokračování
v dalších letech a tak se v roce letošním
scházíme v Jedovnicích, „vyprodáno“ je
i v roce 2010, kdy se sejdeme v HutiskuSolanci. O demokratických pravidlech
rozhodování se dozvíte přímo při
parohatém galavečeru, znám bude i další
pokračovatel.
„Srdečné díky městu Semily za
vynikající myšlenku uspořádat setkání
Parohatých měst ČR. Byli jste skvělí
hostitelé. Přejeme městu Semily, aby se dál
rozvíjelo ke spokojenosti svých obyvatel.“
To zapsal do kroniky semilské tehdejší
starosta Jedovnic Jan Jelínek – a my

věříme, že totéž platilo o Horním Jelení
a bude platit i o Jedovnicích, Hutisku
Solanci a ...
Tolik tedy citace „prezidenta
parohatých“ p. Kubíka. Co dodat? Město
Jedovnice dokázalo připravit bezchybný
program na celý víkend, od pátečního
přivítání jednotlivých hostů, přes
galavečer s divadelním vystoupením,
celodenní sobotní program plný hudby,
tance a zábavy až po závěrečný ohňostroj.
K jedné změně však neplánovaně došlo,
dalším hostitelem bude obec Pražmo.
Závěrem: město Jedovnice dokázalo
spojit síly svých malých i dospělých
a dalším organizátorům v budoucnosti
ukázalo, že společně a v dobré náladě se dá
vytvořit dílo, na které se vzpomíná
v mnoha městech a obcích celé republiky.
(ITC Ž.Ruda, V.Šebelík)
(Foto: ITC)

PROČ?
Nové
zákazové
tabule
Na státní hranici
mezi Jezerní
s t ě n o u
a Zadními
Chalupami přibyly v těchto týdnech nové
zákazové tabule. Jejich smyslem je
zabránit turistům, kteří se pohybují buď
po turistických cestách vedoucích po
státní hranici, nebo po hraničním
chodníku, aby sestoupili na české území.
Jedna z těchto tabulí je umístěna přímo na
vrcholu Ostrého vedle horské chaty
u stezky vedoucí na české území. Hraniční
přechod na Ostrém však uzavřen NENÍ!
(V.D. Foto: Jitka Šrámková)

Osadní výbor v Železné Rudě
Dne 18.2.2008 vznikl osadní výbor
v částech Železné Rudy, Alžbětína
a Debrníku. Zakládající členové jsou: Mgr. Z.
Suk, V. Mach, K. Markel a P. Zíka. Smyslem
osadního výboru je, aby se občané trvale žijící
v těchto lokalitách, mohli lépe vyjadřovat k
současným rozsáhlým změnám v územním
plánování. Dále mít možnost spoluvytvářet
obraz našeho města, kde žijeme. Nechceme,
aby to záleželo jen na zastupitelích, kteří zde
ani trvale nežijí. Věříme, že občané, kteří mají
zájem na obnovení turistického centra v
našem městě, se budou podílet na činnosti
osadního výboru ku prospěchu nás všech.
Osadní výbor se od svého schválení
zastupitelstvem 3.3.2008 sešel celkem 3 x
a vždy řešil připomínky ke změnám
územního plánu ve shora uvedených
lokalitách.
Zároveň vznesl požadavek,aby ve
stavebním výboru byli rovněž zastupitelé či
občané Železné Rudy /v 9 ti členném výboru
je pouze p.Nový,ostatní jsou ze Špičáku
a H.Stráže/ a aby byl zástupce Ž. Rudy
delegován k účasti na vytváření územního
plánu. Rovněž bylo požádáno o předávání
všech záměrů týkajících se rozvoje lokalit OV
Ž.Ruda tak,aby se OV mohl včas vyjádřit.
Místo jednání je zpravidla v hotelu Grádl
a jsou zvání vždy, zástupci podnikatelů,
vlastnící či nájemci vleků, ubytovacích
zařízení a provozoven a občanských sdružení
a samozřejmě občané trvale žijící
v lokalitě osadního výboru.
Pozvánka na osadní výbor, který se bude
konat dne 8.7.2008 od 18.00 hod v hotelu
Grádl. Přítomni budou poslanci parlamentu
ČR z rozpočtového výboru a ze životního
prostředí. Kdo má zájem o dění v Ž.Rudě, je
srdečně zván. Za osadní výbor:V.Mach
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Číslo / ročník: 6 / 3

období: květen červen 2008

Vážení čtenáři,
během sedmi zásahů, které jsme řešili od vydání posledního našeho-vašeho zpravodaje, jsme stihli pořádat Dětský den, cvičení na
sedačkové lanovce s Horskou Službou a navštívili jsme kolegy hasiče v Horažďovicích při oslavách jejich 130 let založení sboru tamních
dobrovolných hasičů, čili je o čem psát...Ale jako vždy chci odkázat na naše internetové stránky, kde jsou ke shlédnutí stovky fotografií
našich zásahů, cvičení a ukázek a to včetně těch nejaktuálnějších..

Události za 13. květen 2008 – 13. červen 2008:
Požár - 1 x

Technická pomoc - 6 x

19.5.2008
– Odstranění stromu spadlého do vozovky. Ten blokoval téměř celé oba jízdní pruhy, přibližně půl kilometru pod
Javornou. Pomocí motorové pily byl strom „naporcován“ a uklizen mimo silnici.
30.5.2008
– Likvidace vosího hnízda v areálu
lyžařského a lanového centra „Nad nádražím“.
30.5.2008
– Dopravní nehoda motocyklu – na sjezdu
z „Nejvyššího bodu“. Při našem příjezdu byl německý
motorkář v péči Horské Služby. Naší pomoci nebylo na
místě nehody zapotřebí a proto jsme se vrátili zpět bez
zásahu.
31.5.2008
– Odstranění dalšího vosího hnízda.
Tentokráte se nacházelo ve výšce 3m pod dřevěným
obložením chaty na Špičáku. Za pomoci chemického
prostředku a vysavače byl roj zlikvidován.
31.5.2008
–
Po silné průtrži mračen jsme byli
vysláni k očištění blátem a kamením zanesené vozovky
na Špičáku. Pomocí košťat a lopat byl nános z vozovky
odstraněn.
4.6.2008
– Odstranění stromu, který spadl přes silnici
na Špičáku – Sedle. Před naším příjezdem byl odstraněn,
provedli jsme úklid vozovky od zbylých částí.
8.6.2008 – Požár stromu, který hořel nad Černým jezerem - na
"Jezerní stěně". S našimi vozy jsme se vyjeli k "rozvodí", ale
zbylý 1,5km byl v extrémním terénu pro naše vozy bez šance
nepřístupný. Zbyla pouze možnost jít pěšky, nebo s využitím
pomoci od Horské služby. Namísto události nás tedy vyvezla
Horská služba na terénní čtyřkolce s přívěsem. První čtyři
hasiče s barelem vody, hasicím přístrojem, motorovou pilou
a sekyrou. Posledních cca 400 metrů jsme ale přes popadané
stromy museli stejně po svých. Než jsme se na místo události
dostali, strom se rozhořel plamenem, a proto byly povolány
další posily. Další tři hasiči přivezli hasicí přístroje a kanystry
s vodou. Strom byl mezitím pokácen a rozřezán. Jedním
hasicím přístrojem byly uhašeny největší plameny a postupně
hašen pomocí vody z kanystrů. Ty se doplňovaly z malého asi
300m vzdáleného jezírka. Zásah byl ukončen po třech
hodinách. Požár ohlásil strážce Národního parku, který byl
shodou okolností nedaleko místa úderu blesku, jenž strom
zapálil.
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Cvičení na sedačkové lanovce:
10.6.08, úterý 9.00 hod.
Letos jsme se poprvé společně s Horskou Službou Špičák zúčastnili
praktického cvičení na záchranu a evakuaci osob ze sedačkové lanové dráhy
v lyžařském areálu Špičák.
Jelikož je naše jednotka nově předurčena i pro tento druh záchrany osob
z výšky, byly jsme členy Horské Služby a zaměstnanci lyžařského areálu Špičák
seznámeni s problematikou tohoto typu zásahů a s problémy, se kterými se
můžeme v praxi setkat.
Po krátké teorii jsme si vše vyzkoušeli prakticky a postupně každý hasič
předurčený pro tento lezecký zásah zkusil zachránit svého kolegu ze sedačky,
která uvízla ve výšce přibližně pěti metrů nad zemí. To ovšem znamená výstup na
10-ti metrový nosný sloup lanové dráhy a sestup do volného prostoru s následným
přesunem a spuštěním po nosném laně ke zmíněné sedačce. Tam poté hasič
„zachraňovaného“ obleče do „evakuační pleny“ a spustí jej na lezeckém laně na
zem.
Evakuace prvního uvíznuvšího turisty z lanovky trvá cca 10 minut od zahájení
zásahu. Hasič se
nejdříve musí
obléknout do
lezeckého postroje
a pobrat veškeré
vybavení, dostat se
na zmíněný sloup
lanové dráhy a spustit se k sedačce. To vše pomocí několika
kladek a jištění. Zde se musí kladky „přeskládat“ aby plnili svou
funkci na spouštění zachraňovaných. Poté je to již otázka
několika desítek sekund k samotné záchraně.
Detailní fotografie ze cvičení můžete shlédnout na našich
internetových stránkách www.hasicizr.estranky.cz

Dětský den:
Každý rok, poslední květnový den, patří dětem. To je den, kdy
slaví svůj svátek - Den dětí.
A my se snažíme tradičně každým rokem uspořádat pro ně
zábavu a soutěže o spousty sladkostí a cen. Nejinak tomu bylo
i letos. Po třech předchozích propršených letech se počasí konečně
umoudřilo a v teplém počasí děti zchladilo jen několika kapkami.
Kvůli otevření lanového centra jsme letos posunuli začátek
z dopoledne na třináctou hodinu. To se ukázalo jako správný krok,
jelikož návštěvnost byla opravdu extrémní. Mohlo za to i několik
tříd škol v přírodě, které se přišly podívat a také si něco vysoutěžit.
A jako v předchozích letech, i letos byly pro děti buřty a limonáda
zdarma.
Letos jsme dětem místo klasického vyproštění osoby z vraku
vozidla ukázali zásah na dopravní nehodu osobního
automobilu s cyklistou. Ten byl zaklíněn pod vozidlem, které
jsme pomocí vysokotlakých zvedacích vaků museli
nadzdvihnout a po ošetření Horskou službou vyprostit z pod
vozidla.
Další ukázka byla pro děti velice zajímavá a sklidila velký
potlesk. Jednalo se o požár osobního automobilu, který byl
hašen pomocí střední pěny a v oblecích proti sálavému teplu.
Ale největší atrakcí pro děti byla možnost se nakonec
v parného dne ochladit pod studenou vodou z cisterny, která se
na děti snášela z kanónu naší Tatry.
Pomyslnou závěrečnou tečkou byl přelet paraglidisty
Radka Johna, který přeletěl několikrát nad areálem
fotbalového hřiště a dětem z výšky naděloval sladkosti.
Filip Brož
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Dům HORSKÉ SLUŽBY, Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
tel. + fax: 376 397 100,
Pohotovostní číslo dispečera non-stop: 376 397 273
web: www.horskasluzba.cz, e-mail: hssumava@horskasluzba.cz

Vážení čtenáři,
od posledního vydání Železnorudského
zpravodaje ošetřila HS Šumava 37 úrazů,
z toho ve 13 případech byli pacienti předáni
Zdravotní záchranné službě k transportu do
nemocnice. 10. června v odpoledních
hodinách byla HS požádána Krajským
operačním střediskem Hasičského
záchranného sboru v Plzni o poskytnutí
techniky za účelem transportu hasičů

a jejich techniky k požáru stromu na Jezerní
hoře. Jednalo se o komplikovaný zásah
v obtížném terénu. Tato akce ukázala dobrou
součinnost Horské služby
a jednotky hasičů v Železné Rudě.
V posledním období proběhlo mnoho
akcí, na kterých se podílela Horská služba.
15. 05. – ukázka záchranářské techniky
HS a beseda pro děti ze Základní školy
z Plzně.
16. 05. – společná ukázka HS a Hasičů
Železná Ruda pro děti ze Základní školy
ze Železné Rudy.
31. 05. – asistence při cyklistickém
závodu MTB Král Šumavy.

Proč jsem se rozhodl ...
Proč jsem se právě
rozhodl dělat autocamp
v Železné Rudě?
Jelikož vím, že Železná
Ruda od jisté doby má
všeobecně špatnou
reklamu nejen na území
ČR, ale i dokonce
v zahraničí, a nemusím
chodit daleko např.myslím naše sousedy
ze SRN díky celkovému
rapidnímu poklesu úrovně
služeb a neustále se
vyvíjejících podniků nezajímávých pro
turistiku.
Myslím si,že Železná Ruda měla kdysi

01. 06. – účast na otevření
lanového centra v lyžařském areálu
Nad nádražím v Železné Rudě.
01. 06. – společná ukázka HS a
Hasičů Žel. Ruda na Dni dětí.
10. 06. – společný nácvik
evakuace osob ze sedačkové lanové
dráhy na Špičáku, kterého se
zúčastnila Horská služba,
Hasiči Železná Ruda
a Skiareál Špičák. Jednalo
se o první společné cvičení
těchto organizací před
zahájením letního
provozu sedačkové lanové
dráhy na Špičák.
13.06. – Integrovaný
záchranný systém dětem
v Sušici. Zde byla společná
prezentace všech složek IZS
Plzeňského kraje.
13.06. – k příležitosti 60.
výročí založení HS na Šumavě
proběhl Den otevřených dveří na
stanici HS na Zadově. Přes nepřízeň
počasí se této akce zúčastnily desítky
lidí a dětí ze základních škol
z okolí. Návštěvníci se mohli seznámit
s technikou, záchranným materiálem a
prací záchranářů. Zúčastnili se i
veteráni Horské služby, kteří
poutavým způsobem vyprávěli o
histori a počátcích záchranářské práce
na Šumavě. K nahlédnutí byly staré
kroniky a fotografie. 14.06. – den
otevřených dveří k 60. výročí založení
HS proběhl v Domě HS na Špičáku.
Návštěvníci se mohli seznámit
s vybavením záchranářů a k vidění

bylo i vybavení, se kterým se kdysi začínalo.
Příjemným zpestřením bylo posezení u
dobrého piva a výtečných domácích klobás od
místního řezníka. Horská služba děkuje za
profesionální obsluhu Jiřímu Kratochvílovi
a Ivanu Ciprovi.

velké předpoklady krásného horského
turistického městečka, ale dnes je pro turisty
nezajímavá a neláká je žádným jiným
způsobem,
prostě se
zastavila na
mrtvém bodě.
Tato věc mě
moc mrzí,
protože již
několik let na
Železné Rudě
podnikám
a neustále,
a nejen já,
přicházíme
o spoustu
dobrých potencionálních zákazníků.
Proto jsem se rozhodl, a dostal jsem
k tomu velikou možnost, provozovat
autocamp v Železné Rudě, Považuji to za

první tah, jak konečně začít dělat něco pro
turistiku a ukázat, že Železná Ruda ještě
neumřela.
Co nabízí náš autocamp v Železné Rudě
pro naše zákazníky?
Levné ubytování, možnost občerstvení
v našem bistru, každodenní grilování,
možnost sportovního vyžití, táborování
a pronájem autocampu k oslavám a nebo
jiným akcím různého charakteru.
Ideální pro školy v přírodě,sportovní
kolektivy a rodiny s dětmi.
Můj osobní názor na autocamp v Železné
Rudě?
Myslím si,že autocamp pro Železnou
Rudu vytváří kladnou reklamu a najde si své
příznivce.
Co potřebuje podnikání v Železné Rudě?
Myslím si, že podnikatelé v Železné Rudě
by měli táhnout za jeden provaz ikdyž vím,že
je to velmi těžké. Pavel Hrach.

Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava
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Muzikál v Rudě
Jednou v pátek dopoledne v mateřské škole
pro nejmladší žáčky připravila paní učitelka
Monika Najmanová spolu se šesticí starších školáků muzikál
„Pastelky“. Herci hráli a zpívali s velkou vervou a zaujetím.
Příběh pastelek byl barevně roztomilý a mladé publikum bylo
představením přímo nadšeno a potleskem poděkovalo hercům.
(Ctidra)

Školní zvonění

Pozvánka na výstavu prací pana Josefa Pospíchala

Výuka historie
Školáci z osmé a deváté třídy
část školního roku pracovali na
projektu Holocaust.
Po prostudování literatury
a zhlédnutí filmů jejich práce
vyvrcholila návštěvou
terezínského ghetta
a koncentračního tábora Malé
pevnosti.
Školáci se podrobně seznámili
s prostředím ghetta a životem Židů

Ve škole už se všichni připravují a těší na konec
školního roku. V základní škole a v mateřské škole se
učilo 230 žáků a žákyň. O jejich výchovu a vzdělání se
staralo celkem 22 učitelů a vychovatelek. V kuchyních
pro ně připravovalo jídlo 5 zaměstnanců a o správu dvou
objektů a jejich úklid pečovalo 6 pracovníků. Všem
bych chtěl na závěr školního roku poděkovat za jejich
celoroční úsilí dobře studovat a pracovat. Také nesmím
zapomenout na rodiče školáků. I těm patří mé
poděkování za jejich podporu škole.
Všem přeji hezké slunečné a bezstarostné léto
a prázdniny.
A malé připomenutí všem školákům, nový školní rok
začíná 1. září 2008. (CtiDra)
za II. světové války. Dvoudenní
akce vyvrcholila interaktivní
výukou a setkáním s pamětníkem.
Cestou k domovu se školáci pod
vedením pana ředitele Ctirada
Drahoráda a paní učitelky Lucie
Kulhánkové vyšplhali na jeden
z vrchů Českého středohoří, Lovoš,
a porozhlédli se po „ zahradě
Čech“.(CtiDra)
(Foto k článkům Muzikál...a Výuka... - ZŠ)
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Mezinárodní hudební festival v Rumunsku 7. - 13.5.2008
Blus, Jazz, Pop & Clasic
Festivalu se zúčastnilo 300 muzikantů z
E v r o p y, A u s t r á l i e , U S A a A s i e
a proběhla zde i mezinárodní soutěž
v klasické hudbě ve hře na klarinet
a flétnu.
Soutěže ve hře na klarinet se zúčastnilo
61 soutěžících a mezi nimi byli i tři studenti
z Plzeňské Konzervatoře.
Jednou z nich byla i Lucie Steinerová,
studentka třetího ročníku, která se
zúčastnila i finálového kola, do kterého
postupovalo 6 zúčastněných. Lucka jako
jediná finalistka mezi mužskou
konkurencí.
Finalisté: Brazauskas Zilvinas / Litva, Dora
Gergely / Maďarsko, Savov Ivan /

Bulharsko, Serasis
Pavlos / Řecko,
Steinerova Lucie /
Česko, Yang Zihao /
Čína.
Ve Finále byla
vyhodnocena dvě
první místa, na
kterých se umístili: na
I. místě: Brazauskas
Zilvinas / Litva a na II.
místě: Dora Gergely /
Maďarsko
Naše Ambasáda
v Bukurešti poskytla
studentům a jejich
učitelům, panu
profesorovi
Pavlišovi
a
p a n í
profesorce
J e c h o v é
(doprovázela
studenty na
k l a v í r )
z d a r m a
ubytování
a studenti jim
za tuto službu
a vstřícnost
zahráli několik
vystoupení.
J e d n o h o
vystoupení byli
ú č a s t n i

HAVAJ VE ŠKOLE
V neděli 8.června uspořádala Unie
rodičů ČR - sdružení
při ZŠ v Železné Rudě
ve spolupráci se ZŠ
K.Klostermanna
zábavné odpoledne
pro děti, jehož cílem
bylo připomenout
školákům, že se již
blíží vytoužené
prázdniny.
I když děti v aule
přivítaly školní lavice,
vyučování bylo
výjimečně zakázáno,
povoleno bylo pouze
kreslení a pojídání
sladkostí. Část auly se

p r o m ě n i l a
v malou pláž se slunečníky

i Ambasády jiných zemí působících
v Bukurešti. Děkujeme.
Lucie Steinerová dále děkuje Městu
Železná Ruda, paní Königové - Hojsovka
s.r.o Provozovna Hojsova Stráž 152
a Plzeňské Konzervatoři za sponzorské
peněžní dary, které byly použity na část
vynaložených nákladů spojených s touto
mezinárodní soutěží.
Dále děkuje spolu se svými spolužáky
z Konzervatoře a s panem profesorem
Jindřichem Pavlišem řediteli Základní
školy v Železné Rudě panu Ctiradu
Drahorádovi za posktnutí možnosti
vystoupit se svým programem v Aule školy
a zúčastněným divákům, za jejich peněžní
příspěvky.
(Steinerovi)
(Foto - rodina Steinerova)

a nafukovacími míči.K tanci a různým
soutěžím posloužil parket „Pod
palmami“. K létu patří voda a tu
připomněl bazének, kde si děti mohly
vyzkoušet svojí zručnost v lovení
předmětů ve vodě.
Tradičně nemohl chybět bufet, kde
byly mimo jiné k dostání nanuky, ovocná
bowle, hranolky, limo, domácí pečivo,
zkrátka vše dobré, co
k prázdninám patří.
Na závěr patří poděkování všem,
kteří se přišli pobavit a tím přispět na
finanční výtěžek z této akce, který je
věnován ŽŠ v Železné Rudě jako
příspěvek na nákup šatních skříněk.
Krásné a sluncem zalité prázdniny
všem dětem, pedagogům, školním
zaměstnancům a také rodičům přeje
Unie rodičů ČR, sdružení při
ZŠ v Železné Rudě.
(Foto: Unie rodičů)
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Železnorudsko Vás baví !
Kalendářní přehled akcí – léto 2008
5. 7. - 9:00 - Tradiční tenisový turnaj
čtyřher-neregistr.hráči - Pension VALMI,
376 397 087
6. 7. - Degustace a povídání o pivu –
3.ročník - Hotel Belvedér - 376 397 016
11. 7., 12. 7. - 1. výročí obnovy pivovaru
v Žel.Rudě - Hotel Belvedér - 376 397 016
12. 7., 13. 7. - Sport Bar Cup 2008 4.ročník turnaje v malé kopané - hřiště
zákadní školy - 603 858 801
13. 7. - Koncert – žesťové kvarteto
Plzeň - Kostel H.Stráž, 19:00
19. 7. - Den s Hit Rádiem FM PLUS Areál Samoty - 777 853 306
19. 7. - Pošumavská liga horských kol 8.ročník - Areál Samoty - 777 853 306
19. 7., 20. 7. - ŠUMAVA OPEN – turnaj
plážového volejbalu - Klub bývalých
sportovců - Nad koupalištěm - 723 181
007
26. 7. - ERIMA CUP-turnaj v kopané
Hřiště za tratí - 777 059 339
26. 7. - 1.Železnorudský šestihodinový
open maratón dvojic v indoor cyclingu
pod š.nebem
27. 7. - 1.Železnorudský tříhodinový
open maratón jednotl. v indoor cyclingu
pod š.nebem - Hřiště zákl.školy
- Pension Böhmerwald - 376 397 295
1. 8., 2. 8. - Železnorudské slavnosti Město Železná Ruda - 376 397 033
6. 8. - Koncert – Irena Budweiserová Kostel H.Stráž, 19:00
16 8. - Dřevěná olympiáda - Hojsova
Stráž
24. 8. - Koncert – Pellant Collegium Kostel H.Stráž, 19:00
7. 9. - Koncert Železnorudského
smíšeného sboru - kostel v Žel.Rudě,
11:00 - 737 331 059

Vítání občánků

14. 9. - Pošumavská liga horských kol8.ročník - Hojsova Stráž
20. 9., 21. 9. - Hojsovecká pouť Hojsova Stráž
28. 9. - Běh podzimním
Železnorudskem - TJ TATRAN 376397024
Září (datum konání bude upřesněno) Pivobraní a vinobraní – 2.ročník - Hotel
Belvedér - 376 397 016

Výstavy na Železnorudsku
- Historické motocykly, expozice
loutek, geologická expozice – stálá
výstava v Zámečku v Železné Rudě
- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa
a Pivovarské muzeum – stálá výstava
v hotelu Grádl v Železné Rudě
- Pohádková země nezemě, strašidýlka,
vodníci, víly, pí.Klimtové, p.Mlejnkastálá výstava v hotelu Fanda, Brčálník
- Krajiny mých snů – olejomalby na
plátně p.J.Čermáka – Muzeum Šumavy
v Železné Rudě do 15. 6. 2008
- Přirozeně digitální – fotografie p.Fritz
Friesl – IS NP Šumava v Alžbětině, do
16.10.2008
- Curriculum vitae – obrazy, grafika a
kresby p.Josefa Pospíchala, 21.6. –
14.9.2008 v Muzeu Šumavy v Ž. Rudě
- Afrika – výstava fotografií v ZŠ
K.Klostermanna v Železné Rudě,
zahájení v červnu 2008
/Upřesnění k akcím, příp.doplnění akcí
naleznete v dalších vydáních
Železnorudského zpravodaje, nebo na
www.sumava.net/itcruda/
ITC Ž.Ruda Tel./Fax: 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
(ITC Ž.Ruda, V.Šebelík)

Dne 28.05.2008 přivítal starosta
Města Železná Ruda Ing. Šnebergr,
v obřadní síni městského úřadu, sedm
nových občánků. Tentokrát měli
p ř e v a h u
chlapečkové,
kterých bylo pět.
Rodičům byl předán
od Města Železná
Ruda finanční dar,
drobné dárečky
a maminkám
květiny. Součástí
vítání občánků byl i
krátký program dětí
z mateřské školy
a n e z b y t n é
fotografování.
A.Š.

Léto v knihovně
V měsíci červnu byla ukončena soutěž
pro děti 1.-3. třídy s názvem "Mé nejmilejší
zvířátko". Obrázků se sešlo hojně
a rozhodování nebylo lehké. Nakonec jsme
vybrali tyto 3 malířky:
1. místo: Karolínka Jarošová
2. místo: Barunka Zíková
3. místo: Kristinka Strouhalová
Všem dětem děkuji za krásné obrázky a
doufám, že příště budou opět
s chutí malovat.
Soutěž pro 2. stupeň ZŠ s názvem
"Vymaluj vchod do knihovny" neměla
bohužel žádnou odezvu. V tomto měsíci naši
knihovnu navštívili také budoucí prvňáčci.
Společně jsme si popovídali
a děti namalovaly své oblíbené
večerníčkové postavičky.
Obrázky jsme si tady vystavili, aby si je
všichni mohli prohlédnout. Potom jsme se
rozloučili a slíbili si, že se po prázdninách
uvidíme.
Protože se blíží konec školního roku,
chtěla bych touto cestou popřát všem dětem
i dospělým KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Chtěla bych opět upozornit, že
knihovna bude přes prázdniny
normálně OTEVŘENÁ a pro všechny
je zde i internet ZDARMA.
Děkuji a přeji všem krásný den .Vaše
Vendula Mixánová

Blahopřání
Paní Eva Žihlová z Hojsovy Stráže
slaví životní jubileum. Přejeme hodně
zdraví, spokojenosti, štěstí a radosti do
dalších let.
Dne 15.6.slaví 70.výročí narození paní
Marie Buňátová ze Železné Rudy. Přejeme
pevné zdraví, hodně životní pohody
v kruhu rodiny, radosti a štěstí v dalších
letech.
Sociální komise

Nejmladší vítěz
Tradiční běžecký závod uspořádali
členové TJ Tatranu a Ski klubu Železná Ruda.
Na lyžařských tratích na Belvederu se
uskutečnil již 29. ročník Jarního běhu
Železnorudskem – lesní kros. Na startu bylo ve
všech kategoriích těsně přes sto závodníků.
V hlavním závodu mužů na 7 km po dlouhé
době nezvítězil lyžař, ale mladý atlet z Plzně.
Velký favorit, táborský atlet Radomír Soukup,
zablodil z první pozice těsně před cílem
a vítězství získal historicky nejmladší, teprve
16 letý Vlastimil Šroubek mladší. Mezi
ženami byla nejrychlejší kdyňská závodnice
Vendula Fronková.
Ctidra
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Italský deník
Pondělí:
Když jsme 28. dubna po šesté hodině
ráno vyrazili na náš zájezd, započalo se
tím naše týdenní dobrodružství. Po
padesáti kilometrech nás postihla menší
nehoda. Z menší nehody se nakonec
vyklubal velký problém a na jednom
místě jsme se zdrželi téměř pět hodin.
Během této doby jsme stihli prozkoumat
přírodu v okolí Deggendorfu. Zbytek
cesty už proběhl bez komplikací a kolem
osmé hodiny večer na nás čekali s večeří.
Úterý:
V úterý přišlo na řadu romantické
město Verona. Měli jsme možnost si
prohlédnout starořímskou arénu, zeď
lásky a balkón Romea a Julie. Dočkali
jsme se i rozchodu, po kterém jsme se
vydali po východním pobřeží jezera
Garda do města Riva del Garda. Po
smočení některých končetin a výstupu
k romantické rozhledně jsme se
autobusem vrátili do hotelu. Druhý den
našeho výletu jsme měli za sebou.
Středa:
Po poznávání aldenského okolí byla
na programu návštěva školy. Čekalo nás
příjemné přivítání od místních žáků
a učitelů, vyslechli jsme několik italských
národních písní a uvítací proslov.
Následovala série volejbalových zápasů,

síly českých i italských družstev byly
celkem vyrovnané. Před obědem jsme
stihli ještě navštívit městský úřad. Pak už
jsme spěchali na oběd do školní jídelny,
kde na nás čekaly opět další italské
speciality v podobě těstovin s bazalkou
a masa v červené omáčce. Odpoledne
jsme se vydali hledat pevnost, místo které
jsme objevili jezero. Procházka krásnou
přírodou nám pomohla vytrávit, takže
jsme mohli vyjet do pravé italské
restaurace, kde jsme měli společnou
večeři s aldenskými přáteli. Výborná
večeře byla příjemným zakončením
tohoto náročného dne.
Čtvrtek:
Byl sice první máj lásky čas, ale
probuzení na Garnize bylo jako každé
jiné, kolem osmé se hotel jako každé ráno
probudil a po snídani jsme mohli začít
náš poslední den v této oblasti. Na zprávu
o tom, že celý den strávíme na horské túře
reagoval každý jinak, ale včichni jsme
nakonec, zavřeni do pohorek, vyrazili na
cestu. Již po cestě z hotelu dolů do Aldena
se náš milý pan ředitel rozhodl hodit
hory za hlavu a vyrazit někam úplně
jinam. Naše pocity byly smíšené – jistě,
byli jsme rádi že se vyhneme
nachozeným kilometrům, ale zároveň
nás moc netěšilo naše neprodyšné obutí.
Inu, nic nemůže být perfektní. Po zvážení
a rozmyšlení byl tedy nový cíl naší cesty
městečko Malcezine u jezera Gardy. Po

Další rok spolupráce škol
Naši školáci v Aldenu
Na přelomu dubna a května po roční
pauze navštívilo severoitalské družební
městečko Aldeno 35 školáků druhého stupně
a 4 učitelé. Italští přátelé pro nás připravily
zajímavý a podnětný program. Naši školáci
si prhlédli město zamilovaných Veronu,
okusili vodu Gardského jezera a prohlédli si
provinční město Trento. Při návštěvě v

aldenské škole si poslechli hudební
vystoupení italských školáků a zasportovali
si v tělocvičně. Letos došlo i na volejbal
učitelů, který jsme těsně prohrály.
O tlumočení a příjemnou atmosféru se
svými znalostmi podílel ing. Vlasta Štochl,
o naše zdraví se staral pan doktor Tomáš
Lebenhart. Tam a zpátky naše školáky
bezpečně dovezl nejmladší řidič firmy
Šumavatour Petr Vonásek.

dojezdu na místo a průzkumu místních
veřejných wc jsme vyrazili po příjemné
cestě po pobřeží jezera Gardy do města.
Zde jsme navštívili dvě vyhlídky na
jezero, vyfotili romantické fotky a
nakonec si vydupali i rozchod. Po něm
navrhl pan ředitel hlasování –
pětikilometrový výšlap nebo piknik?
Naše utahané nohy odhlasovaly piknik
jako jeden muž. Odpolední program po
odpočinku při pikniku byl pár chvil
nejasný. Ale ani odpoledne na hory
bohužel – bohudík nedošlo. Jeli jsme do
m ě s t a R o v e r e t a . Ta m d o š l o n a
Napoleonův balkon, na muzeum
i prohlídku městské architektury.
Rovereto bylo vlastně naší poslední
zastávkou v oblasti Trentina. Myslím, že
každý z nás si odnášel skvělé zážitky. A co
nás čekalo další den? Mohli jsme se těšit
už jen na cestu domů.
Pátek:
Poslední snídaně, poslední úklid,
poslední cesta serpentinami s překrásným
výhledem, pak už jen zajet do školy,
rozloučit se a nakoupit víno. Všemi
oddalovaná cesta domů byla tady.
Zakončujícím bodem poznávacího výletu
byla návštěva města Brixenu, kde byl
v dobách národního obrození vězněn
významný český spisovatel Karel
Havlíček Borovský.
Pak nás už čekal opravdu jen návrat
domů.
(Žáci ZŠ)

Italové na návštěvě ve škole
V prvním májovém týdnu
železnorudskou školu navštívili zástupci
družební školy ze severoitalského Aldena.
Italští přátelé projeli tradičně nejhezčí místa
našeho okresu od hradu Švihova až po lesy
národního parku Šumava. Jeden den věnovali
návštěvě Prahy a jejich zájezd vyvrcholil
setkáním ve škole. Dopoledne proběhla
společná výuka a vpodvečer se všichni těšili
na diskotéku a oficiální přivítání v Železné
Rudě. Chtěl bych poděkovat sponzorům
školy, bez jejichž podpory by se setkání
s italskými přáteli nemohlo uskutečnit.
(Cdrahorád )

Závěrem několik praktických informací
Lékárna „U kostela“: /tel.: 376 324 253/
PO až PÁ 8:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
SO 9:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
Lékárna „U sněžného orla“: /tel.: 376 397
032/; PO až PÁ 8:00 – 12:30, 13:30 – 17:00
- v ÚT do 18:00; SO 9:00 – 12:00

Česká pošta, s.p., Železná Ruda: /tel.: 376
326 311 (313)/
PO – PÁ 8:00 – 11:00 - 13:00 – 17:00
Česká pošta, s.p., Hojsova Stráž: /tel.: 376
390 120/
PO až PÁ 08:00 – 09:00, 13:00 – 16:00

Knihovna, internet pro veřejnost v ZŠ
K.Klostermanna: /tel.: 376 387 023/
PO a ČT 14:00 – 18:00
ÚT 13:00 – 18:00
Knihovna, internet pro veřejnost Hojsova
Stráž:/tel.: 607 748 457/, ST 17:30 – 19:00
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